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ค้านข้ึนดอกเบี้ย นักวิชาการหว่ันหนี้ครัวเรือนพุ่ง 

 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)นัดประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 

2561 เพื่อก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าแนวโน้มที่กนง. จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจุบันอยู่ที่ 1.50% เพิ่มขึ้นอีก 0.25% โดยในการประชุมกนง.ครั้งก่อนหน้านี้หรือเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยอีก 2 เสียงเห็นควรให้
ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี โดยกรรมการ กนง.ที่สนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย ชี้ว่าเศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอแล้ว ขณะที่ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานานส่งผลให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจประเมินความเส่ียงของภาวะการเงินในอนาคตต่ ากว่าที่ควร จึงต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความ
เส่ียงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน แต่ในที่สุดกรรมการส่วนใหญ่ยังต้องการให้คงดอกเบี้ยไว้เพราะเห็นว่ า
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 
ส่วนที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและในฐานะ อดีตกรรมการ ธปท.กล่าวว่า ปัจจุบันหนี้เฉลี่ยครัวเรือนได้
ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยจากการส ารวจของหอการค้า พบว่ามีมูลค่าหนี้อยู่ที่ 3.16 แสนบาทต่อ
ครัวเรือน 

“หนี้ครัวเรือน จะมีอ่อนไหวในเรื่องความสามารถในการผ่อนช าระมากยิ่งขึ้นจากทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ขาขึ้น หากดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น การก่อหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (บ้าน รถยนต์) จะชะลอตัวลง การลงทุน
เพ่ือประกอบกิจการก็อาจชะลอตัวลงด้วยจากต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมสูงขึ้น” ผศ.ดร. อนุสรณ์กล่าว 

ทั้งนี้ยอดหนี้ครัวเรือนโดยรวมอยู่ที่มากกว่า 12 ล้านล้านบาท อาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อระบบ
เศรษฐกิจการเงินในอนาคตได้ การท าให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อลดการก่อหนี้เพื่อน ามาใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันจะเป็นแก้ปัญหาความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการด าเนินนโยบายเข้มงวดทางการเงิน ส าหรับประชาชนในระดับฐานรากนั้น ผู้ ใช้แรงงานควรได้รับ
การปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้รัฐควรมีมาตรการพยุงราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมเติม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงนี้เพ่ือ
รองรับความเส่ียงในอนาคตและป้องกันปัญหาฟองสบู่น่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่เร็วเกินไป และอาจซ้ าเติม
ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ แม้หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีจะลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 77% จากระดับ 80% เมื่อ 3-4 
ปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 



ชายคาพระพิรุณ : 17 ธันวาคม 2561 
 

ใกล้เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดแคมเปญภายใต้แนวคิด “ส่ง
ความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน จัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่งสวยงาม ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นสินค้าหลากหลายและมีประโยชน์ ทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่  ข้าวกล้อง และข้าวกข 43 
สินค้าประเภทผลไม้และอาหารแปรรูป สมุนไพร นมพร้อมดื่ม น้ าผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย และ
สินค้าหัตถกรรม เปิดจ าหน่ายทุกวันตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 12 มกราคม 2562 พร้อมบริการส่ง
ฟรีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนที่สนใจจะ
ส่ังซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้า
สหกรณ์ได้ทาง Facebook : coopmarket.cpd และทาง ID Line : cpd.shop หรือติดต่อสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 0-2280-7506 หรือ 06-2610-7842 ซึ่งกรมมีโปรโมชั่นพิเศษ! ส าหรับลูกค้าที่ส่ังซื้อสินค้าตั้งแต่ 
10,000 บาท ขึ้นไป บริการจัดส่งกระเช้าสินค้าสหกรณ์ฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูการท านาได้รับความสนใจ
จากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ท าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายพื้นที่ด าเนินโครงการสาน
พลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูการท านา หลังจากด าเนินการอนุมัติโครงการ
ดังกล่าวไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมา เพ่ือลดความเส่ียงของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ส าหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าว จะมีการสนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 
ต่อปีเป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ที่มีการอนุมัติไปแล้วจ านวน 33 
จังหวัด แต่พบว่ายังมีจังหวัดที่มีศักยภาพปลูกข้าวโพดเพิ่มเติมและมีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิตอีก 4 
จังหวัด ได้แก่ เลย มุกดาหาร ยโสธร และอ านาจเจริญ นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังพร้อมและยินดีสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการด้วย 

ส าหรับโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา หลังจากด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 90,000 ราย คิดเป็นพื้นที่
โครงการเกือบ 800,000 ไร่ หรือเท่ากับจ านวนข้าวโพด 1 ล้านตัน ข้อดีของโครงการนี้นอกจากจะลดจ านวน
การปลูกข้าว ท าให้ราคาข้าวดีขึ้น ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเล้ียงสัตว์นอกจากนี้ยังประสาน
ภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ทั้งหมดจากผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีการประกันภัยความเส่ียง
ให้กับเกษตรกร โดยได้รับการชดเชยกรณีเกิดความเสียหายอัตราไร่ละ 1,500 บาท... 

รัฐบาลเห็นชอบโครงการช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เริ่มด าเนินการธันวาคม 2561-ก.ย. 2562 โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรที่มีสวนยาง
ในพื้นที่เอกสารสิทธิ เปิดกรีดแล้วและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 
2561 จ านวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย รวมพื้นที่ 9.45 ล้านไร่ โดยให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรตามพื้นที่เปิดกรีดจริงไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ (แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาท
ต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่) คาดใช้งบประมาณโครงการนี้ 17,000 ล้านบาท 

ส่วนการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มราคาตกต่ า มีมติช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงไร่ละ 1,500 บาท 
ครัวเรือนไม่เกิน 15 ไร่ โดยช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนที่ปลูกปาล์ม
แล้วให้ผลผลิตอายุมากกว่า 3 ปี จ านวน 150,000 ราย พื้นที่ 2.25 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรจะต้องแจ้งยืนยัน



ขอรับสิทธิ์กับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยกรณีขึ้นทะเบียนก่อนปี 2561 ให้มา
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนธันวาคมนี้เช่นกัน ทั้งนี้ ทะเบียนบ้านที่น ามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้อง
ก าหนดบ้านเลขที่ และกรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ต้องด าเนินการตามเง่ือนไขของกระทวงมหาดไทยก่อน
วันที่ 29 พ.ย. 2561 และจะต้องเป็นชาวสวนปาล์มที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. โดยระยะด าเนินการจะ
เริ่มเดือนธันวาคม 2561-ก.ย. 2562 โดยวงเงินรวมโครงการนี้ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรและบริหารจัดการ
ประมาณ 3,458 ล้านบาท...ใครที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนก็รีบด าเนินการนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอใกล้บ้าน 

ขุนเกษตรา 
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วิบากกรรม..ฟลอร่า พาร์ค รุกท่ี ส.ป.ก./ล้้าสิทธิชาวบ้าน 
 

เกษตรและสหกรณ์ ส่ังให้ด าเนินการอย่างเฉียบขาด 
ฟลอร่า พาร์ค บุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งที่สวนไม้ดอกอันเป็น
แลนด์มาร์ก อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา ตั้งตระหง่านเป็น
สง่ามาร่วม 7 ปี คนรู้เห็นค่อนประเทศ แต่ท าไมถึงเพิ่งคิดจะ
มาทวงคืน...เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ยิ่งไปค้นประวัติความเป็นมา 
ยิ่งเพิ่มความสงกา ที่บอกว่ารุกที่ ส.ป.ก.นับร้อยไร่ เอาเข้า
จริงแค่ 55 ไร่เท่านั้น ...แถมไม่ได้รุกที่ ส.ป.ก.  ที่ดิน 55 ไร่ 

เป็นที่ดิน 2 แปลง เจ้าของได้รับแจกจาก ส.ป.ก. มาตั้งแต่ปี 2535 สภาพพ้ืนที่เดิม เม.ย.2553 ก่อนจะมาเป็น
สวนสวย เดิมทีเป็นภูเขาหัวโล้น เพราะเจ้าของท าไร่ข้าวโพด...แต่ด้วยปี 2553 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศ
ไทย ไปร่วมงานพืชสวนที่ไต้หวัน ไปเห็นสวนแนวตั้งที่เรียกว่า vertical garden เลยคิดที่จะน ามาท าที่บ้านเรา 
ระหว่างเลือกหาสถานที่ บังเอิญคนในสมาคมฯ รู้จักกับเจ้าของที่ 2 แปลงนี้ ที่มีความเหมาะสมจะสร้างสวน
แบบนี้ จึงมีการติดต่อเจรจาขอใช้สถานที่ เจ้าของที่ดินยินยอมให้ใช้พื้นที่ฟรี แลกกับตัวเองได้เปลี่ยนอาชีพมา
ท าสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ท าสวนไม้ดอก น่าจะดีกว่าปลูกข้าวโพด เพราะทางสมาคมฯออกค่าใช้จ่ายให้
หมด ในการเปล่ียนเขาหัวโล้นให้เป็นสวนสวย ทั้งปรับปรุงฟื้นฟูดิน ปรับภูมิทัศน์ น าไม้ดอก ไม้ยืนต้น ไม้มงคล
มาปลูก ทั้งที่ที่ดินเป็นของชาวบ้าน มีหลักฐานจาก ส.ป.ก.อนุญาตให้ท าประโยชน์ได้  แต่การจัดสวนมี
หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯเข้ามาแนะน าให้ความรู้ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ จึงมีการขอให้สมาคม
ฯท าหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่จาก ส.ป.ก. เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้สะดวกใจ 

ในที่สุด ฟลอร่า พาร์ค ได้ถือก าเนิดพร้อมกับการจัดงาน วังน้ าเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย เมื่อ 20 ธ.ค.
2553-28 ก.พ.2554 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มาเปิดงาน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมกว่า 4 แสนราย ท า
รายได้ให้สมาคมฯ น าไปบริจาคจัดสร้างอาคารบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ และได้พ้ืนที่ต้นแบบให้
เกษตรกรได้เรียนรู้การท าเกษตรเชิงท่องเที่ยว...รายได้ดีกว่าปลูกพืชเชิงเด่ียวที่ท าให้ดินเส่ือมโทรม 



สมาคมฯจัดงานเสร็จ การบริหารงาน ฟลอร่า พาร์ค ตกไปเป็นของเจ้าของที่ดิน มีการต่อยอดจัดงาน
ทุกปี ช่วยให้ชาวบ้านมีงานท าดูแลสวนไม้ดอก เพาะกล้าไม้ขาย ได้ขายผลผลิต ขายอาหารบริการนักท่องเที่ยว 
แต่วันเวลาผ่านไปนานเข้า ใครมาเห็น ฟลอร่า พาร์ค เติบใหญ่ถึงเพียงนี้...เลยทึกทักเอาเอง ต้องเป็นผลงาน
ของเศรษฐีรุกป่าเป็นแน่ เพราะชาวบ้านคงไม่มีปัญญาท าได้ขนาดนี้  โดยหารู้ที่มาไม่...ถึงวันนี้ เลยมีค าถาม 
เจ้าของที่ดินรุกพื้นที่ ส.ป.ก. รึเอ็นจีโอสายสารพิษอาบแผ่นดินเมืองควนคราบุรี ที่ปรึกษา ฯพณฯ ทศกัณฐ์ ฟัง
ไม่ศัพท์ นึกหมั่นไส้ เลยคิดใช้อ านาจรัฐล้ าสิทธิชาวบ้าน ท าเกษตรเชิงท่องเที่ยวผิดอะไร ขัดหลักการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตรงไหน...รึจะให้กลับไปปลูกข้าวโพดแบบเดิม 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 


