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กนง.หักดิบขึ้นดอกเบ้ีย 0.25% แบงก์พาณิชย์ยันสภาพคล่องท่วมไม่ปรับตาม 

 
“กนง.” อั้นไม่ไหว ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ครั้งแรกในรอบ 7 ปี 4 เดือน อ้าง

เศรษฐกิจไทยเติบโตเกิน 4% ต่อเนื่อง 3 ปี แข็งแกร่งพอที่จะรองรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ แม้จะปรับลดอัตรา
เติบโตเศรษฐกิจไทยปีหน้าจาก 4.2% เหลือ 4% “ปรีดี ดาวฉาย” ยันไม่มีธนาคารรายใดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

นายทิตนันท์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง.ครั้งสุดท้ายของปีนี้  โดย
คณะกรรมการ กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จากอัตรา 1.50% เป็น 1.75% 
ต่อปี โดยให้มีผลทันที โดยเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยงครั้งแรก หลังจากการคงอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 28 ครั้ง
ต่อเนื่อง หรือในรอบ 7 ปี 4 เดือน 

ทั้งนี้ กนง.มองว่าเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าที่ผ่านมามาก โดยจากช่วงปี 2551-2559 
เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ย 3% อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.5% แต่ตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโต 4% 
ปี 2561 นี้ แม้จะปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงแล้ว ยังคาดว่าจะโต 4.2% และปีหน้า คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจไทยจะโต 4% โดยได้ปรับลดประมาณการจากเดิม 4.2% ซึ่งเท่ากับเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ในอัตรา 4% ติดกัน 3 ปี ถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง และเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% จะไม่ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยมากนัก 

“กรรมการส่วนใหญ่ เห็นว่า ความจ าเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับท่ีผ่านมา
ลดน้อยลง และเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ
การเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน (policy space) ส าหรับอนาคต และ
อัตราดอกเบี้ยท่ี 1.75% ยังเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรรมการเสียงข้างน้อย 2 คน
เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากต่างประเทศปรับสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน
ระยะต่อไป จึงควรรอประเมินความชัดเจนของผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและความยั่งยืนของแรงส่งจาก
ปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศไปอีกระยะหนึ่ง” 
 
ธนาคารยันไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ กนง. 0.25% 
ยังไม่มีธนาคารพาณิชย์แห่งใดปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ในเร็วๆนี้ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือเคทีซี กล่าว
ว่า กรณีดังกล่าวเป็นการรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐฯไม่ให้ห่างมากเกินไป แต่การขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของไทย หากเศรษฐกิจขยายตัวดีความต้องการใช้สินเชื่อ
เพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชย์ต้องระดมเงินฝากมาปล่อยสินเชื่อ ซึ่งในช่วงนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ต้อง
ปรับเพิ่มขึ้น 

นายตรรก บุนนาค ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว และเชื่อว่าจะไม่ส่งให้ธนาคารพาณิชย์รวมทั้ง



ธนาคารกรุงศรีอยุธยาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เนื่องจากสภาพคล่องในระบบมีมาก ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับขึ้นมาต่อเนื่อง เห็นได้จากมีการจัดแคมเปญออกมาเป็นระยะๆ 

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์  รองกรรมการผู้จัดการใ หญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ได้สร้างแรงกดดันให้กับธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ เนื่องจากสภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง ส่วนของธนาคารกรุงไทยยังไม่มีนโยบายที่จะขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในช่วงนี้แน่นอน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับขึ้นอีก เพราะธนาคารไม่ได้มีความจ าเป็นที่จะต้อง
เร่งท าก าไรระยะสั้น นอกจากนี้ การปรับดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านลบกับลูกค้า และสวนทางกับ
ความตั้งใจของธนาคารที่อยากเห็นธุรกิจของลูกค้าฟ้ืนตัวได้อย่างเข้มแข็งก่อน 

ด้าน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด ประเมินว่า ไม่น่าจะส่งผลต่อภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ในปี 2562 อย่างมีนัยส าคัญ ท่ามกลางระดับสภาพคล่องในตลาดการเงินไทยที่อยู่ในระดับสูง 
 
หวั่นบาทแข็งดันหนี้ครัวเรือนพุ่ง 

นายจิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า 
ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาก และสวนกระแสสังคมที่ต้องการให้คงอัตราดอกเบี้ย เพื่อประคองเศรษฐกิจไทย ซึ่งการ
ปรับขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงมากขึ้นและซ้ าเติมสถานการณ์หนี้
ครัวเรือน เพราะการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ท าให้เงินทุนไหลเข้าไทยและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะย่ิงกระทบ
ต่อการส่งออกไทย ท าให้ศักยภาพการส่งออกของไทยลดลงและยังท าให้นักท่องเที่ยวต้องควักเงินเพิ่ม ขณะที่
หนี้ครัวเรือนเมื่อปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจท าให้หนี้เพิ่มขึ้น 30,000-40,000 บาทต่อครัวเรือน 

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 
บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด กล่าวว่า จะส่งผลกระทบเรื่องของการผ่อนช าระค่าผ่อน
บ้าน โดยอาจส่งค่างวดเพิ่มจากเช่น งวดละ 10,000 บาทต่อเดือน จ่ายเพิ่มเป็น 11,000-12,000 บาทต่อเดือน 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันที่ 19 ธ.ค.2561 ปรากฏว่า ดัชนีดีดตัวขึ้นแรง
ในช่วงบ่าย หลังจากนักลงทุนรับทราบมติ กนง.ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์
กลับเข้ามาอย่างคึกคัก โดยเฉพาะหุ้นแบงก์ใหญ่ ทั้ง KBANK, BBL, KTB และ SCB หนุนบรรยากาศลงทุน
โดยรวม แม้ยังคงมีแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานกดดันตลาดจากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลง ส่งผลให้
ดัชนีมาปิดตลาดที่ 1,601.12 จุด เพิ่มขึ้น 17.93 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 45,167.91 ล้านบาท ด้าน น.ส.ธีรดา ชาญ
ยิ่งยงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มแบงก์ หลัง กนง.มี
มติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจปีหน้า อยู่ที่ 4% จากเดิม 4.2% เนื่องจากหุ้น
ไทยในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงรุนแรง จึงมีแรงซื้อกลับเข้ามา 
 

 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพมิพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพฤหัสบดีที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
กรมวิชาการเกษตรเตือน จับตาแมลงวันทองระบาด เปิดตัวพืชทางเลือกแทนสับปะรด 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศเย็นมีอุณหภูมิลดต่ าลงในตอนเช้า มีความกดอากาศสูง และมีแดด

แรงในตอนกลางวัน กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเฝ้าระวังการระบาดของแมลงวัน
หนอนชอนใบ ที่สามารถพบได้ในระยะการปลูกลงแปลง  ให้เกษตรกรสังเกตติดตามการระบาดของแมลงวัน
หนอนชอนใบตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ที่มีขนาดเล็กภายในผิวใบ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะมีลักษณะ
หัวแหลมท้ายป้าน ตัวหนอนจะชอนไชอยู่ในใบ ท าให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา เมื่อน าใบมะเขือเทศมา
ส่องดูเนื้อเยื่อใบจะพบหนอนตัวเล็กสีเหลืองอ่อนโปร่งแสงและใสอยู่ภายใน หากระบาดรุนแรงจะท าให้ใบ
เสียหายร่วงหล่นและส่งผลต่อผลผลิตมะเขือเทศ กรณีที่มะเขือเทศไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้ก็จะตายไปใน
ที่สุด 

ทั้งนี้ หากพบเศษใบมะเขือเทศตามพื้นดินที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบเข้าท าลาย ให้เกษตรกรเก็บใบที่
ถูกท าลายออกจากแปลงน ามาเผาท าลายนอกแปลงปลูก เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด เพราะดักแด้แมลงวัน
หนอนชอนใบ ที่อาศัยอยู่ตามเศษใบมะเขือเทศจะถูกท าลายไปด้วย จากนั้นให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟิ โพรนิล 
5% เอสซีอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 40 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร โดยให้เริ่มพ่นเมื่อต้นมะเขือเทศมีอายุ 5 วันหลังย้ายปลูก พ่นทุก 5 วัน จนต้นมะเขือเทศเริ่ม
ออกดอก และพ่นทุก 7-10 วัน ในระยะออกดอกติดผลอีก 3-5 ครั้ง งดการพ่นสารฆ่าแมลงฟิโพรนิล 5% เอสซี 
ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 7 วัน และงดการพ่นสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต 
14 วัน 
 

เปิดตัวพืชทางเลือกแทนสับปะรด แนะเกษตรกรเร่งปลูกเพิ่มรายได้ 
 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยแนวทางบริหารจัดการสับปะรดในจ.
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri – Map) ที่สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
สับปะรด ปี 2560 – 2569 และยุทธศาสตร์สับปะรดด้านการผลิต 
ระยะที่ 1 (ปี 2561-2564) ซึ่งจ.พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ จัดอยู่ใน

จังหวัดกลุ่มที่ 2 คือ อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งโรงงานแปรรูปสับปะรด ก าหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรด
เพื่อการบริโภคผลสด (กลุ่มที่ 1 คือ จังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบกลุ่มโรงงานแปรรูปสับปะรด 100 กิโลเมตร เพื่อ
ก าหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อส่งโรงงาน) 

ผลการศึกษาของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก (สศท.2) ถึงแนวทางบริหารจัดการ
สับปะรดใน 2 จังหวัดดังกล่าว ดังนี้ การปลูกสับปะรดในพื้นที่ความเหมาะสมมาก (S1) และปานกลาง (S2) จ.
พิษณุโลกปลูกสับปะรดในพื้นที่ S1 และ S2 จ านวน 1,695 ไร่ และจ.อุตรดิตถ์ 2,342 ไร่ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นสับปะรดบริโภคผลสดที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการผลิต



และกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เช่น MD2 พันธุ์ฉีกตา หรือที่ตลาดต้องการ 
รวมทั้งควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการภายใต้การส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

การปลูกสับปะรดในพื้นที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) จ.พิษณุโลก ปลูกสับปะรดใน
พื้นที่ S3 และ N รวม 9,224 ไร่ โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจเหมาะสมส าหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจ 2 ชนิดได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้ มีต้นทุนการผลิต 14,280 บาท/ไร่ผลตอบแทน 34,500 บาท/ไร่ ให้
ผลตอบแทนสุทธิ 20,220 บาท/ไร่ ซึ่งตลาดส่งออกทั้งสหภาพยุโรปและเอเชียยังคงต้องการมะม่วงน้ าดอกไม้
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีต้นทุนการผลิต 4,722 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 6,559บาท/ไร่ ให้
ผลตอบแทนสุทธิ 1,837 บาท/ไร่ โดยภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทยมีแนวโน้มต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ เพื่อเป็นวัตถุดิบเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จ.อุตรดิตถ์ มีการปลูกสับปะรดในพื้นที่ S3 และ N จ านวน 6,227 ไร่ มี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจเหมาะส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ มะขามจ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ 
มะขามหวานมีต้นทุนการผลิต 7,493 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 18,450 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 10,957 บาท/
ไร่ และมะขามเปรี้ยวต้นทุนการผลิต 3,233 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 8,440 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 5,207 
บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนการผลิตมะขามหวานจะสูงกว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย ดูแลรักษา มะม่วงหิมพานต์มีต้นทุนการ
ผลิต 4,337 บาท/ไร่ผลตอบแทน 13,370 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 9,033 บาท/ไร่ ซึ่งผลผลิตทั้งมะขามและ
มะม่วงหิมพานต์ เกษตรกรจะจ าหน่ายให้พ่อค้ารับซื้อจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และปัจจุบันปริมาณผลผลิตยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

ด้านนายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อ านวยการ สศท.2 กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ยังมี 2 ชนิดสินค้าที่น่าสนใจ
ได้แก่ ถั่วเหลืองและมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ ทั้งด้านพื้นที่และเศรษฐกิจส าหรับปลูกทดแทน
สับปะรดในพื้นที่ S3 และ N โดยผลผลิตถั่วเหลืองยังไม่เพียงพอ ไทยต้องน าเข้ามากถึงเกือบร้อยละ 95 แต่
เนื่องจากขาดแคลนแรงงานผลิต การดูแลค่อนข้างยาก เกษตรกรจึงได้ผลตอบแทนไม่ดี ดังนั้น ภาครัฐควรหา
แนวทางแก้ปัญหา สนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลทดแทนการใช้แรงงานคนเพื่อลดต้นทุน รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ดีและราคาเป็นธรรมเพื่อให้เกษตรกรน าไปเพาะปลูก 
ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดอายุการเก็บเกี่ยว เช่นเดียวกับมันส าปะหลัง ซึ่งไทย
เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ อีกท้ังมีความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลและแป้งมันส าปะหลังในประเทศ
เพิ่มขึ้น ภาครัฐควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์จาก 5 ตันต่อไร่ ในปี 2562 เป็น 7 
ตันต่อไร่ ในปี 2569 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การท าระบบน้ าหยด และการผลิตมันเส้น
เอง ตลอดจนเพิ่มมาตรการก ากับดูแลการน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่ไปกับขยายตลาดส่งออก ลดการ
พึ่งพาตลาดจีนป้องกันความเสี่ยงทางการค้า 

 
 


