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ในปี 2565 ปัจจยัเสีย่งท่ีสาํคญั ๆ ตอ่กิจกรรมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีทําให้ชะงกัมีอยูห่ลายประการ 

ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ COVID-19 การสง่ออก และ อตัราเงินเฟ้อ เป็นต้น  ลา่สดุช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565  อตัราเงิน

เฟ้อประเทศไทยท่ีสะท้อนจากระดับราคาสินค้าต่างพาทยอยกันปรับขึน้หลายรายการ ก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ ผลิต 

ผู้ประกอบการ สง่ผลกระทบตอ่การลงทนุและต้นทนุการผลติ  สว่นประชาชนได้รับผลกระทบตอ่คา่ครองชีพเป็นอย่างมาก และ

หลายฝ่ายเร่ิมสงสยัวา่เงินเฟ้อเกิดขึน้แคภ่าวะสัน้ ๆ หรือจะสงูขึน้เร่ือย ๆ ยาวเป็นปี จนกระทบต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและ

การใช้ชีวิตประจําวนั 

เรามาลองทําความรู้จกัเงินเฟ้อ (Inflation) กันเล็กน้อยว่าคืออะไร  หลาย ๆ คนอาจจะสบัสนกับความหมายของ     

เงินเฟ้อท่ีคิดวา่ คือ ปริมาณเงิน จํานวนเหรียญบาท เหรียญสบิ ธนบตัรใบละหนึง่ร้อย ห้าร้อย หรือ หนึง่พนับาทท่ีมีอยู่มากมาย

ในระบบธนาคารหรือในมือประชาชน  ซึ่งผิดและไม่ใช่เลย แต่ความหมายของ เงินเฟ้อ คือ ระดับราคาสินค้าโดยทั่ วไป

สูงขึน้เร่ือย ๆ อย่างต่อเน่ือง  ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2540 ราคาข้าวราดแกงตกจานละ 25 – 30 บาท ขณะท่ีปัจจุบนั ปี 2565 

ราคาจานละ 40 – 45 บาท และมีแนวโน้มท่ีราคาจะปรับสงูขึน้ได้อีกเป็นจานละ 50 บาท เป็นต้น 

ระดับของเงนิเฟ้อนัน้สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ 

เงินเฟ้อระดับตํ่า คือ อตัราภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดบัเพ่ิมไม่เกิน 5% ต่อปี ระดบัราคาสินค้าสงูขึน้ค่อยเป็นค่อยไป 

นบัวา่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทําให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจในการลงทนุ เพราะเปิดโอกาสให้ธุรกิจมีโอกาสทํา

กําไรได้ตามราคาสนิค้าท่ีเพ่ิมขึน้ 

เงนิเฟ้อระดับกลาง คือ อตัราภาวะเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัเพ่ิมประมาณ 5 - 20% ตอ่ปี ระดบัราคาสนิค้าสงูขึน้อยา่งเร็ว 

สง่ผลมลูคา่เงินลดลงอยา่งรวดเร็ว ประชาชนถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใช้สอยยามท่ีจําเป็นเทา่นัน้ 

เงินเฟ้อระดับรุนแรง คือ อัตราภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับเพ่ิมเกิน 20% ต่อปี ระดับราคาสินค้าสูงขึน้และ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก อํานาจซือ้ของเงินลดลงอย่างรวดเร็วมากเช่นกัน ซึ่งมกัเกิดขึน้ในขณะเกิดวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจ หรือ สงคราม สง่ผลเสยีตอ่ระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก 

สิ่งท่ีใช้วดัการเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาคือ ดชันีราคา ประเทศไทยได้ใช้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 

Index) เป็นตวัชีว้ดัการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการในระยะเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกบัปีฐาน และคํานวณออกมาเป็น

อตัราเงินเฟ้อ จดัทําโดยกระทรวงพาณิชย์ 

สาเหตุที่ทาํให้เกดิเงนิเฟ้อ ตามหลกัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  

เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (Demand-Pull Inflation) เกิดจากอปุสงค์มวลรวมมีมากกว่าอปุทานมวลรวม ณ ระดบัราคา

สนิค้าท่ีเป็นอยูข่ณะนัน้  เมื่อความต้องการบริโภคมีอตัราท่ีเพ่ิมมากกว่าสินค้าและบริการท่ีมีอยู่  ผลคือทําให้ระดบัราคาสินค้า

สงูขึน้  

เงนิเฟ้อด้านอุปทาน (Cost-Push Inflation) เกิดขึน้เน่ืองจากสาเหตดุ้านอปุทาน หรือ ต้นทนุการผลิตต่าง ๆ ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีผู้ผลิต ผู้ประกอบการใช้พิจารณากําหนดราคาสินค้าและบริการ  ถ้าต้นทุนเพ่ิมขึน้ เช่น ค่าแรงงาน  ราคาปัจจยัวตัถุดิบ

เพ่ิมขึน้ หรือ อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง จะสง่ผลทําให้ระดบัราคาสนิค้าเพ่ิมสงูขึน้ 

ในสถานการณ์ปัจจบุนัประเทศไทย ผู้ผลติ ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ รายเลก็ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ต่างปรับราคา

สนิค้าขยบัขึน้หลายรายการอนัเน่ืองมาจากสาเหตทุางด้านอปุทาน  ราคาปัจจยัการผลติเพ่ิมขึน้เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะราคา

พลงังานเชือ้เพลงิจากนํา้มนัขายปลกี ก๊าซหงุต้ม คา่ขนสง่ ท่ีเป็นต้นทนุตอ่การผลติทัง้สิน้  นอกจากนีร้าคาสนิค้ากลุม่อาหารสด

สงูขึน้เช่นกนั  ราคาผกัสดแพงขึน้เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ผลพวงจากภาวะนํา้ทว่มบริเวณภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ   

ราคาเนือ้หมเูพ่ิมอยา่งก้าวกระโดด เน่ืองจากต้นทนุการเลีย้งเพ่ิมสงูขึน้ สาเหตเุพราะโรคอหิวาต์แอฟริกาในหม ู(African Swine 

Fever) หรือ เชือ้ไวรัส ASF ระบาดในหม ู จึงมีมาตรการลดความเสีย่งโดยการจํากดัจํานวนการเลีย้ง ทําให้ปริมาณหมใูนระบบ

ลดลงเป็นอยา่งมาก  เมื่อเนือ้หมเูป็นวตัถดุิบหลกัในการปรุงอาหารแตล่ะครัวเรือน และสว่นประกอบอาหารในร้านอาหารตา่ง ๆ  

สง่ผลให้กระทบกระเทือนถึงกระเป๋าเงินประชาชนโดยตรงเลย และต้นทนุของผู้ประกอบการร้านอาหารเพ่ิมขึน้ทนัที  ไมไ่หวท่ีตัง้

ราคาขายเทา่เดิมได้  ลองเปรียบเทียบราคาขายปลกีเนือ้หมใูนเดือนมกราคม 2565 อยา่งเช่น ราคาเนือ้หมสูนันอกแพงขึน้กว่า 

43%  เนือ้หมสูนัใน 37% และ เนือ้หมสูามชัน้ 37% เทียบกบัเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา   เมื่อการสง่ผ่านต้นทนุท่ีสงูขึน้ไป

ยงัประชาชนภายใต้อปุสงค์ท่ียงัเปราะบางเช่นปัจจุบนันี ้ ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องบริหารต้นทนุเท่าท่ีพอไหวและทําได้  

สว่นประชาชนนัน้ต้องระมดัระวงัในเร่ืองของการใช้เงินในกระเป๋าให้ดีกบัยคุเศรษฐกิจโควิดแบบนี ้

นอกจากปัจจยัอปุทานท่ีทําให้แรงกดดนัเงินเฟ้อสงูขึน้ภายในประเทศแล้ว  ปัจจยัต่างประเทศได้สง่ผลทางอ้อมกับ

สถานการณ์บ้านเราเช่นกนั  อตัราเงินเฟ้อในตา่งประเทศสงูขึน้อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง เช่น อตัราเงินเฟ้อ สหรัฐอเมริกาอยู่ท่ี 

6.8% และ องักฤษ 5.1% ในเดือนพฤศจิกายน 2564   ด้วยเน่ืองจากประเทศเหลา่นีพ้ึ่งพาการบริโภคและการลงทนุเป็นหลกั  

รวมทัง้ใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในช่วง COVID ระบาด สง่ผลให้อปุสงค์ภายในเพ่ิมขึน้หลงัคลายล็อกดาวน์  

รวมถึงการปรับขึน้คา่จ้างแรงงานในบางอตุสาหกรรมของประเทศ  นอกจากนีย้งัต้องพบปัญหาหว่งโซอ่ปุทานเกิดภาวะชะงกังนั 

(Supply Chain Disruption) ระหว่างการระบาด COVID ทําให้ไม่สามารถรับมือกบัอปุสงค์ภายในท่ีสงูขึน้จากความต้องการ

จบัจ่ายใช้สอยสนิค้าและบริการอยา่งรวดเร็วได้   ขณะเดียวกนัความต้องการใช้พลงังานสาํหรับการผลติและการบริโภคเพ่ิมขึน้

เป็นอยา่งมากในช่วงฤดหูนาวด้วยแล้ว จึงสง่ผลให้ราคาพลงังานในตลาดโลกเพ่ิมสงูขีน้ จนสง่ผลกระทบต่อประเทศไทยท่ีต้อง

พึ่งพาการนําเข้าพลงังานเป็นส่วนใหญ่   ประเด็นเหล่านีอ้าจทําให้พลวัตเงินเฟ้อจากต่างประเทศปรับสูงขึน้ต่อเน่ืองและ
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สาเหตุที่ทาํให้เกดิเงนิเฟ้อ ตามหลกัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  

เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (Demand-Pull Inflation) เกิดจากอปุสงค์มวลรวมมีมากกว่าอปุทานมวลรวม ณ ระดบัราคา

สนิค้าท่ีเป็นอยูข่ณะนัน้  เมื่อความต้องการบริโภคมีอตัราท่ีเพ่ิมมากกว่าสินค้าและบริการท่ีมีอยู่  ผลคือทําให้ระดบัราคาสินค้า

สงูขึน้  

เงนิเฟ้อด้านอุปทาน (Cost-Push Inflation) เกิดขึน้เน่ืองจากสาเหตดุ้านอปุทาน หรือ ต้นทนุการผลิตต่าง ๆ ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีผู้ผลิต ผู้ประกอบการใช้พิจารณากําหนดราคาสินค้าและบริการ  ถ้าต้นทุนเพ่ิมขึน้ เช่น ค่าแรงงาน  ราคาปัจจยัวตัถุดิบ

เพ่ิมขึน้ หรือ อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง จะสง่ผลทําให้ระดบัราคาสนิค้าเพ่ิมสงูขึน้ 

ในสถานการณ์ปัจจบุนัประเทศไทย ผู้ผลติ ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ รายเลก็ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ต่างปรับราคา

สนิค้าขยบัขึน้หลายรายการอนัเน่ืองมาจากสาเหตทุางด้านอปุทาน  ราคาปัจจยัการผลติเพ่ิมขึน้เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะราคา

พลงังานเชือ้เพลงิจากนํา้มนัขายปลกี ก๊าซหงุต้ม คา่ขนสง่ ท่ีเป็นต้นทนุตอ่การผลติทัง้สิน้  นอกจากนีร้าคาสนิค้ากลุม่อาหารสด

สงูขึน้เช่นกนั  ราคาผกัสดแพงขึน้เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ผลพวงจากภาวะนํา้ทว่มบริเวณภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ   

ราคาเนือ้หมเูพ่ิมอยา่งก้าวกระโดด เน่ืองจากต้นทนุการเลีย้งเพ่ิมสงูขึน้ สาเหตเุพราะโรคอหิวาต์แอฟริกาในหม ู(African Swine 

Fever) หรือ เชือ้ไวรัส ASF ระบาดในหม ู จึงมีมาตรการลดความเสีย่งโดยการจํากดัจํานวนการเลีย้ง ทําให้ปริมาณหมใูนระบบ

ลดลงเป็นอยา่งมาก  เมื่อเนือ้หมเูป็นวตัถดุิบหลกัในการปรุงอาหารแตล่ะครัวเรือน และสว่นประกอบอาหารในร้านอาหารตา่ง ๆ  

สง่ผลให้กระทบกระเทือนถึงกระเป๋าเงินประชาชนโดยตรงเลย และต้นทนุของผู้ประกอบการร้านอาหารเพ่ิมขึน้ทนัที  ไมไ่หวท่ีตัง้

ราคาขายเทา่เดิมได้  ลองเปรียบเทียบราคาขายปลกีเนือ้หมใูนเดือนมกราคม 2565 อยา่งเช่น ราคาเนือ้หมสูนันอกแพงขึน้กว่า 

43%  เนือ้หมสูนัใน 37% และ เนือ้หมสูามชัน้ 37% เทียบกบัเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา   เมื่อการสง่ผ่านต้นทนุท่ีสงูขึน้ไป

ยงัประชาชนภายใต้อปุสงค์ท่ียงัเปราะบางเช่นปัจจุบนันี ้ ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องบริหารต้นทนุเท่าท่ีพอไหวและทําได้  

สว่นประชาชนนัน้ต้องระมดัระวงัในเร่ืองของการใช้เงินในกระเป๋าให้ดีกบัยคุเศรษฐกิจโควิดแบบนี ้

นอกจากปัจจยัอปุทานท่ีทําให้แรงกดดนัเงินเฟ้อสงูขึน้ภายในประเทศแล้ว  ปัจจยัต่างประเทศได้สง่ผลทางอ้อมกับ

สถานการณ์บ้านเราเช่นกนั  อตัราเงินเฟ้อในตา่งประเทศสงูขึน้อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง เช่น อตัราเงินเฟ้อ สหรัฐอเมริกาอยู่ท่ี 

6.8% และ องักฤษ 5.1% ในเดือนพฤศจิกายน 2564   ด้วยเน่ืองจากประเทศเหลา่นีพ้ึ่งพาการบริโภคและการลงทนุเป็นหลกั  

รวมทัง้ใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในช่วง COVID ระบาด สง่ผลให้อปุสงค์ภายในเพ่ิมขึน้หลงัคลายล็อกดาวน์  

รวมถึงการปรับขึน้คา่จ้างแรงงานในบางอตุสาหกรรมของประเทศ  นอกจากนีย้งัต้องพบปัญหาหว่งโซอ่ปุทานเกิดภาวะชะงกังนั 

(Supply Chain Disruption) ระหว่างการระบาด COVID ทําให้ไม่สามารถรับมือกบัอปุสงค์ภายในท่ีสงูขึน้จากความต้องการ

จบัจ่ายใช้สอยสนิค้าและบริการอยา่งรวดเร็วได้   ขณะเดียวกนัความต้องการใช้พลงังานสาํหรับการผลติและการบริโภคเพ่ิมขึน้

เป็นอยา่งมากในช่วงฤดหูนาวด้วยแล้ว จึงสง่ผลให้ราคาพลงังานในตลาดโลกเพ่ิมสงูขีน้ จนสง่ผลกระทบต่อประเทศไทยท่ีต้อง

พึ่งพาการนําเข้าพลงังานเป็นส่วนใหญ่   ประเด็นเหล่านีอ้าจทําให้พลวัตเงินเฟ้อจากต่างประเทศปรับสูงขึน้ต่อเน่ืองและ

SSRU Journal of Management Science
Vol.8 No.2 July - December 2021

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ 9



ยาวนานจนกดดนัให้เงินเฟ้อประเทศไทยปรับสงูขึน้ ซึง่พบได้วา่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2564 เพ่ิม

สงูขึน้ เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ระดบั 2.17% 

 

ที่มา: สํานกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  

หมายเหตุ: อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปคํานวณจากทกุกลุม่รายการสนิค้า  อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานจะไมนํ่ารายการกลุม่อาหารสดและพลงังานมาคาํนวณ 

 

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2564 เท่ากบั 101.86 (ปีฐาน 2562 = 100) 

ลาํดับ เม่ือเที่ยบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ  

1 เดือนธนัวาคม 2563 (YoY) สงูขึน้ 217 

2 เดือนพฤศจิกายน 2564 (MoM) ลดลง -0.38 

3 เฉลีย่ ปี 2564 เทียบกบัปี 2563 (AoA) สงูขึน้ 1.23 

4 ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เทียบกบัไตรมาสเดยีวกนั ของปีก่อน (YoY) สงูขึน้ 242 

5 ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เทียบกบัไตรมาสกอ่นหน้า (QoQ) สงูขึน้ 1.8 

 

   ที่มา: สํานกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 

เมื่ออตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้จะมแีนวทางแก้ไขได้อยา่งไร มาลองดวูิธีการของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศท่ี

มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ลาํดบัต้น ๆ ของโลก หลงัจากเผชิญกบัเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้เกือบ 7% สงูสดุในรอบ 40 ปี นายเจอร์โรม พาว

เวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้สง่สญัญาณเพ่ือดําเนินการสกดัและแก้ไขเงินเฟ้อ ดงันี ้

1. เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟืน้ตวัอยา่งรวดเร็วหลงั COVID ระบาด ทําให้เกิดภาวะไม่สมดลุระหว่างอปุสงค์และอปุทานใน

ระบบเศรษฐกิจ เมื่ออปุสงค์รุนแรงและยืดเยือ้มากขึน้ สง่ผลให้เงินเฟ้อพุง่ขึน้เป็นอยา่งมาก 

2. เฟดต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ และชะลอเศรษฐกิจท่ีกําลงัร้อนแรงอยู่ภายในประเทศ โดยการขึน้

ดอกเบีย้นัน้จะไมก่ระทบตอ่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

3. เฟดจะใช้เคร่ืองมือทุกอย่างท่ีมีอยู่เพ่ือป้องกนัไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งสงูขึน้จนกลายเป็นความเสี่ยงกับระบบเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ 

เห็นได้วา่การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐฯจะใช้แนวทางการขึน้ดอกเบีย้ (นโยบายการเงินแบบเข้มงวด) เพ่ือชะลอ

กําลงัซือ้ภายในประเทศและสกดัเงินเฟ้อไว้ไมใ่ห้เพ่ิมสงูขึน้อีก ซึ่งแนวทางนีเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีร้อนแรง เพ่ือทําให้มี

ภาระต้นทนุทางการเงินมากขึน้และลดกําลงัซือ้ของประชาชนลง และ “ประเทศไทยเราควรจะใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยเพ่ือ

สกัดเงนิเฟ้อเหมือนกับสหรัฐฯ ดีไหม......” 

ปัจจบุนัประเทศไทยกําลงัเผชิญภาวะเงินเฟ้อมาจากฝ่ังอปุทาน  เน่ืองด้วยราคาพลงังานและราคาสินค้ากลุม่อาหาร

สดสงูขึน้ ไม่ได้มาจากเศรษฐกิจท่ีร้อนแรงหรือกําลงัซือ้ของประชาชนมีมากอย่างกบัสหรัฐฯ  ดงันัน้การจะทําให้อตัราเงินเฟ้อ

ลดลงโดยการปรับขึน้ดอกเบีย้จะไมคุ่้มคา่  เพราะการขึน้ดอกเบีย้ยิ่งเพ่ิมภาระต้นทนุทางการเงินทัง้ผู้ผลติ ผู้ประกอบการในสว่น

สนิเช่ือการค้าการลงทนุ  สว่นประชาชนท่ีซือ้บ้าน คอนโด หรือ เงินกู้สว่นบคุคลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้อีก   โดยภาพรวม

จะดงึเศรษฐกิจให้ตกตํ่าลงมา ซึง่สอดคล้องกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการขึน้ดอกเบีย้เพ่ือชะลอ เงิน

เฟ้อในสถานการณ์ปัจจบุนั  แตถ้่าหากจําเป็นจริง ๆ การขึน้ดอกเบีย้นโยบายยงัคงเป็นเคร่ืองมือหลกัสาํหรับธปท.ในการดําเนิน

นโยบายการเงินท่ีทํามาโดยตลอด และสามารถทําให้อตัราเงินเฟ้ออยูใ่นกรอบเป้าหมายได้อยา่งเหมาะสม 

ทิศทางแนวโน้มอัตราเงนิเฟ้อของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรตลอดทัง้ปี 2565  สาเหตสุาํคญัท่ีมีแรงกดดนัเงิน

เฟ้อในช่วงนี ้เกิดจากปัจจยัด้านอปุทานโดยเฉพาะราคาพลงังานและราคากลุม่อาหารสดเป็นสาํคญั  ในระยะสัน้มาตรการดแูล

อดุหนนุและตรึงราคานํา้มนั ก๊าซหงุต้ม และ ค่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลต้องลงมือทํา เพ่ือมาบรรเทาต้นทนุของ

ธุรกิจและภาระคา่ใช้จ่ายของประชาชน  ซึง่คาดวา่คร่ึงปีหลงัราคานํา้มนัจะลดลงหลงัจากท่ีอปุทานประเทศท่ีผลิตนํา้มนัทยอย

ปรับเพ่ิมขึน้  ในระยะยาวควรปรับโครงสร้างราคาพลงังานใหมใ่ห้สะท้อนกบัต้นทนุท่ีเป็นจริง   สําหรับราคากลุม่อาหารสดคาด

ว่าจะมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีแรก โดยเฉพาะเนือ้หมู และอาจผลกัดนัให้ราคาเนือ้สตัว์อ่ืน ๆ เช่น เนือ้ไก่ 

อาหารทะเล ปรับสงูขึน้ตาม สง่ผลกระทบตอ่ปากท้องประชาชนอยา่งมาก  มาตราการระยะสัน้รัฐบาลควรนําเข้าเนือ้หมหูรือลด

ข้อจํากดัปริมาณการนําเข้า เพ่ือให้เพียงพอตอ่ความต้องการบริโภค และ รอผลผลิตลกูหมรูอบใหม่เติบโตจนทยอยเข้าสูต่ลาด

ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี  ในระยะยาวส่งเสริมให้เกษตรกรเลีย้งในระบบปิด ควบคุมดแูลสขุอนามยัให้ถูกลกัษณะ และ

จดัสรรแม่พนัธ์คุณภาพดีในราคายตุิธรรมกับผู้ เลีย้งรายย่อย   รวมถึงต้องป้องกนัและตรวจสอบการกกัตุนเนือ้หมแูละสินค้า

จําเป็นอ่ืน ๆ ทกุชนิดจากผู้ผลติ และ พอ่ค้าคนกลางอยา่งสมํ่าเสมอ   ขณะท่ีนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ยงัจําเป็นอยู่ เพ่ือเพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศกับการจับจ่ายใช้สอยให้มากขึน้  ลดภาระค่าครองชีพและเพ่ิมกําลงัซือ้ของ

ประชาชนได้บ้าง  ทัง้นีอ้ปุสงค์และอปุทานของสนิค้าตา่ง ๆ จะมีความสมดลุกนัมากขึน้  แรงกดดนัเงินเฟ้อน่าจะคลี่คลายลงได้

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี และแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อประเทศไทยยงัคงอยู่ในกรอบเป้าหมายท่ีระดบั 1 - 3%  โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย(5) คาดว่าอัตราเงนิเฟ้อในปี 2565 จะอยู่ที่ 1.7% 

 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีีท่� 8 ฉบัับัท่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564
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3. เฟดจะใช้เคร่ืองมือทุกอย่างท่ีมีอยู่เพ่ือป้องกนัไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งสงูขึน้จนกลายเป็นความเสี่ยงกับระบบเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ 

เห็นได้วา่การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐฯจะใช้แนวทางการขึน้ดอกเบีย้ (นโยบายการเงินแบบเข้มงวด) เพ่ือชะลอ

กําลงัซือ้ภายในประเทศและสกดัเงินเฟ้อไว้ไมใ่ห้เพ่ิมสงูขึน้อีก ซึ่งแนวทางนีเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีร้อนแรง เพ่ือทําให้มี

ภาระต้นทนุทางการเงินมากขึน้และลดกําลงัซือ้ของประชาชนลง และ “ประเทศไทยเราควรจะใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยเพ่ือ

สกัดเงนิเฟ้อเหมือนกับสหรัฐฯ ดีไหม......” 

ปัจจบุนัประเทศไทยกําลงัเผชิญภาวะเงินเฟ้อมาจากฝ่ังอปุทาน  เน่ืองด้วยราคาพลงังานและราคาสินค้ากลุม่อาหาร

สดสงูขึน้ ไม่ได้มาจากเศรษฐกิจท่ีร้อนแรงหรือกําลงัซือ้ของประชาชนมีมากอย่างกบัสหรัฐฯ  ดงันัน้การจะทําให้อตัราเงินเฟ้อ

ลดลงโดยการปรับขึน้ดอกเบีย้จะไมคุ่้มคา่  เพราะการขึน้ดอกเบีย้ยิ่งเพ่ิมภาระต้นทนุทางการเงินทัง้ผู้ผลติ ผู้ประกอบการในสว่น

สนิเช่ือการค้าการลงทนุ  สว่นประชาชนท่ีซือ้บ้าน คอนโด หรือ เงินกู้สว่นบคุคลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้อีก   โดยภาพรวม

จะดงึเศรษฐกิจให้ตกตํ่าลงมา ซึง่สอดคล้องกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการขึน้ดอกเบีย้เพ่ือชะลอ เงิน

เฟ้อในสถานการณ์ปัจจบุนั  แตถ้่าหากจําเป็นจริง ๆ การขึน้ดอกเบีย้นโยบายยงัคงเป็นเคร่ืองมือหลกัสาํหรับธปท.ในการดําเนิน

นโยบายการเงินท่ีทํามาโดยตลอด และสามารถทําให้อตัราเงินเฟ้ออยูใ่นกรอบเป้าหมายได้อยา่งเหมาะสม 

ทิศทางแนวโน้มอัตราเงนิเฟ้อของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรตลอดทัง้ปี 2565  สาเหตสุาํคญัท่ีมีแรงกดดนัเงิน

เฟ้อในช่วงนี ้เกิดจากปัจจยัด้านอปุทานโดยเฉพาะราคาพลงังานและราคากลุม่อาหารสดเป็นสาํคญั  ในระยะสัน้มาตรการดแูล

อดุหนนุและตรึงราคานํา้มนั ก๊าซหงุต้ม และ ค่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลต้องลงมือทํา เพ่ือมาบรรเทาต้นทนุของ

ธุรกิจและภาระคา่ใช้จ่ายของประชาชน  ซึง่คาดวา่คร่ึงปีหลงัราคานํา้มนัจะลดลงหลงัจากท่ีอปุทานประเทศท่ีผลิตนํา้มนัทยอย

ปรับเพ่ิมขึน้  ในระยะยาวควรปรับโครงสร้างราคาพลงังานใหมใ่ห้สะท้อนกบัต้นทนุท่ีเป็นจริง   สําหรับราคากลุม่อาหารสดคาด

ว่าจะมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีแรก โดยเฉพาะเนือ้หมู และอาจผลกัดนัให้ราคาเนือ้สตัว์อ่ืน ๆ เช่น เนือ้ไก่ 

อาหารทะเล ปรับสงูขึน้ตาม สง่ผลกระทบตอ่ปากท้องประชาชนอยา่งมาก  มาตราการระยะสัน้รัฐบาลควรนําเข้าเนือ้หมหูรือลด

ข้อจํากดัปริมาณการนําเข้า เพ่ือให้เพียงพอตอ่ความต้องการบริโภค และ รอผลผลิตลกูหมรูอบใหม่เติบโตจนทยอยเข้าสูต่ลาด

ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี  ในระยะยาวส่งเสริมให้เกษตรกรเลีย้งในระบบปิด ควบคุมดแูลสขุอนามยัให้ถูกลกัษณะ และ

จดัสรรแม่พนัธ์คุณภาพดีในราคายตุิธรรมกับผู้ เลีย้งรายย่อย   รวมถึงต้องป้องกนัและตรวจสอบการกกัตุนเนือ้หมแูละสินค้า

จําเป็นอ่ืน ๆ ทกุชนิดจากผู้ผลติ และ พอ่ค้าคนกลางอยา่งสมํ่าเสมอ   ขณะท่ีนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ยงัจําเป็นอยู่ เพ่ือเพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศกับการจับจ่ายใช้สอยให้มากขึน้  ลดภาระค่าครองชีพและเพ่ิมกําลงัซือ้ของ

ประชาชนได้บ้าง  ทัง้นีอ้ปุสงค์และอปุทานของสนิค้าตา่ง ๆ จะมีความสมดลุกนัมากขึน้  แรงกดดนัเงินเฟ้อน่าจะคลี่คลายลงได้

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี และแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อประเทศไทยยงัคงอยู่ในกรอบเป้าหมายท่ีระดบั 1 - 3%  โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย(5) คาดว่าอัตราเงนิเฟ้อในปี 2565 จะอยู่ที่ 1.7% 
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