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ฉบับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

 

 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) คาดการณ์การ

ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศไทย (จีดีพี) ในปี 2565 ว่า ท้ังปีน่าจะเติบโตได้ราว 2.5-

3.0% แต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายด้าน ท้ังภายใน-ภายนอก อาจทำให้ความคาดหวังข้างต้นเปล่ียนไป 

และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท้ังยังมีแนวโน้มต่อเนื่องถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีหน้า 

2566 ด้วย 

 ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กูรู

เศรษฐศาสตร์มหภาครุ่นใหม่ท่ีก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ 

และปัญหาเศรษฐกิจไทย นับจากช่วงเวลานี้ไปจนถึงกลางปีหน้า ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “ทีม

เศรษฐกิจ” ว่า เศรษฐกิจประเทศไทยในปีหน้า 2566 มีโอกาสเผชิญปัญหาหนักหน่วงกว่าปีนี้ 

 ส่ิงสำคัญท่ีเขาเตือนลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ และคาดหวังว่าจะให้คนไทยส่วนใหญ่รับรู้

ก่อนจะถึงวันเวลานั้นก็คือ “เงินสด” จะกลับมามีบทบาทสูงอีกครั้งและการถือเงินสดไว้ในมือ

มากพอ นับจากช่วงเวลานี้ ต่อไปอีก 6-8 เดือน จะทำให้ภาคธุรกิจเอกชนไทย มีหน้าตักสูงพอจะ

ต้านทานสงครามเศรษฐกิจในรอบใหม่ได้ 

 “อย่างน้อยๆ เราจะสามารถตอบครูใหญ่ได้ว่า ทุนสำรองเงินตราของเรายังมีอยู ่เต็ม 

ดุลการค้าเราก็ดี ส่งออกดี และการท่องเท่ียวทำรายได้อย่างเต็มเม็ด เต็มหน่วยให้เรา” ท้ังหมดนี้ 

แปลว่า ประเทศไทยจะไม่ตกอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นห่วง

ว่าจะล้มละลายโดมิโนในกลุ่มของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) 

 

ไอเอ็มเอฟออก 5 คำเตือน 

 ดร.กอบศักดิ์เริ ่มต้นเล่าว่า สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะเป็นวิกฤติหรือโอกาสของ

ประเทศไทย ต้องวิเคราะห์ไปพร้อมกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เห็นได้จากการกล่าวสุนทร

พจน์ ของ นางคริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(ไอเอ็มเอฟ) ซึ่งได้กล่าวโหมโรงก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของผู้ว่าการแบงก์ชาติและรัฐมนตรี

คลังประเทศต่างๆ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างวันที่ 10-16 ต.ค.นี้ มีคำเตือนที่น่าสนใจอยู่ 5 

เรื่อง เสมือนให้การบ้านทุกคนทำ ทุกคนคิด ก่อนท่ีจะมาเจอกัน 

 คำเตือนที่ 1 เศรษฐกิจโลกกำลังทรุดตัวอย่างน่ากังวลใจ โอกาสของเศรษฐกิจโลก

ถดถอย (Global Recessions) กำลังเพิ่มขึ้น โดยสัปดาห์หน้าไอเอ็มเอฟจะปรับลดประมาณการ

เศรษฐกิจลงเป็นครั้งท่ี 4 สำหรับปี 2566 ท่ีสำคัญ 1/3 ของเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่การหดตัวของ

เศรษฐกิจ 2 ไตรมาสต่อกันภายในปีนี้ และปีหน้าความเสียหายจาก Output Loss หรือเศรษฐกิจ

ท่ีควรโตแต่ไม่โต อยู่ท่ี 4 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณเท่ากับเศรษฐกิจเยอรมันท้ังประเทศ 

 คำเตือนที่ 2 ประเทศต่างๆต้องระวังการเดินนโยบายผิดพลาด เงินเฟ้อยังดื้อแพ่ง ไม่

ยอมลงนโยบายการเงินยังต้องเดินหน้าต่อไป ต้องไม่ใจอ่อน ต้องไม่หยุด ก่อนเวลาอันควร การ

เตรียมรับเศรษฐกิจโลกถดถอย “กอบศกัดิ์ ภตูระกูล” ชีไ้ทยเผชิญปญัหาหนักหน่วง 



ตัดสินใจต้องเด็ดเด่ียว แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอลงไม่เช่นนั้นการใจอ่อน จะนำมาซึ่งความเสียหาย

ท่ียิ่งใหญ่กว่าเดิม ในอนาคต 

 คำเตือนที่ 3 ประเทศต่างๆระวังการออกนโยบายการคลังท่ีไม่เหมาะสม นโยบายการเงิน

และการคลังต้องไปด้วยกัน อย่าไปคนละทาง อย่างอังกฤษเสนอต้องไม่ควรช่วยเป็นการทั่วไป 

เพราะถ้าช่วยทุกคน จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ บ่อนทำลายการสู้ศึกเงินเฟ้อของแบงก์ชาติ ส่ิง

ท่ีควรทำ คือ ช่วยเป็นจุดๆ เน้นกลุ่มเปราะบาง เป็นสำคัญเป็นการชั่วคราว 

 คำเตือนที ่ 4 มรสุมการเริ ่มผิดนัดชำระหนี ้ของกลุ ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging 

Markets Debt Crisis) กำลังก่อตัวจากค่าเงินดอลลาร์แข็ง ดอกเบี้ยเงินกู้ที ่เพิ่มขึ้น เงินที่กำลัง

ไหลออกจาก Emerging Markets กำลังทำให้ประเทศเกิดใหม่เริ่มเซ โอกาสท่ีเงินจะไหลออกจาก

กลุ่มประเทศเกิดใหม่ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 40% โดยมากกว่า 25% ของประเทศ Emerging Markets ได้

ผิดนัดชำระหนี้หรือราคาพันธบัตรรัฐบาลตกแรงมาอยู่ระดับ “Distressed Level” ที่จะทำให้กู้

ยากต่อไปและถ้าเจาะลึกลงไปที่ประเทศในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ (Low-income Countries) 

พบว่า เกินครึ่ง หรือ 60% กำลังมีหรือจะมีปัญหา Debt Distress ที่ราคาพันธบัตรตก ดอกเบี้ย

พุ่งสูง มีปัญหาในการกู้ยืมจากตลาด 

 คำเตือนที่ 5 ต้อง Work together จะรอดจากปัญหานี้ได้ จะลดความเสียหายให้น้อยได้

ทุกประเทศต้องทำงานร่วมกันไม่ไปคนละทิศคนละทางเหมือนช่วงท่ีสู้ศึกโควิด 

 “ปกติแล้วไอเอ็มเอฟจะระมัดระวังเรื่องการพูด พยายามที่จะปลอบตลาดให้สบายใจ ไม่

ตกใจ การท่ีออกมาเช่นนี้ ชี้ว่าสถานการณ์คงมีปัญหา จนต้องยอมพูด ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์

จริงในปีหน้าคงแย่กว่าท่ีออกมาเตือน เพราะปกติแล้ว การประมาณการเศรษฐกิจจะวิ่งตามส่ิงท่ี

เกิดขึ้น โดยช่วงวิกฤติตัวเลขจะออกมาพลาด สูงกว่าจริงอยู่ระยะหนึ่งและในส่วนของวิกฤติ 

Emerging Markets หรือประเทศเกิดใหม่นั้น ไอเอ็มเอฟจะเห็นมากท่ีสุด เพราะเป็นห้องฉุกเฉิน

ท่ีคอยดูแลประเทศท่ีเกิดปัญหาแต่คุณหมอก็คงไม่บอกท้ังหมด ท่ีคุณหมอรู้” 

 

ตัวเลขสะท้อนโลกเร่ิมแย่ 

 ดร.กอบศักด์ิกล่าวต่อไปว่า การท่ีไอเอ็มเอฟยอมบอกว่า 1 ใน 4 ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่

เริ่มมีปัญหา และมากกว่าครึ่งของประเทศที่มีรายได้ต่ำ กำลังมีปัญหาเป็นระฆังเตือนภัยครั้ง

ใหญ่ท่ีมีนัยต่อไปว่าวิกฤติได้อยู่ข้างหน้าเรียบร้อย 

 ประเทศไทยและเราทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นซึ่งหากเราใช้เวลาที่เหลือ

เตรียมให้ดี ก็จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบา พอผ่านไปได้ เพราะภาคท่องเท่ียวของไทยกำลังดีขึ้น 

เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ แต่พอเศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยจะกระทบไปทุก

ประเทศรวมทั้งไทย 

 “เราเริ่มเห็นตัวเลขท่ีแปลกๆ เช่น ตัวเลขส่งออกของไทยท่ีประกาศว่าขยายตัวขึ้นทุกเดือน

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่เมื่อมาดูตัวเลขปรับฤดูกาลแล้วของเดือนนี้กับ

เดือนก่อนหน้า พบว่า ติดลบมาแล้ว 3 เดือน โดยเดือน ก.ค. ติดลบ 3% และเดือน ส.ค. ติดลบ 

4% รวม 2 เดือน ติดลบ 7% ท้ังๆที่วิกฤติยังมาไม่ถึง” 



 ตัวเลขที่แปลกๆยังรวมไปถึงตัวเลขการบริโภคที่หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ได้

ขยายตัวขึ้น 16-17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อไปดูระดับของยอดขายกลับมี

ปริมาณเท่าเดิมจากเดือนก่อนหน้าหรือขยายตัว 0% ลักษณะเหมือนกับเดินไปได้ แต่ตัวเลขการ

บริโภคเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ากลับไม่ขึ้น สะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัว เพราะโลกเริ่มแย่

กว่าเดิม เห็นได้จาก ดัชนี PMI ท่ีชี้การส่ังซื้อสินค้าในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป อังกฤษ และจีน ล้วน

ตกลงทั้งหมด สะท้อนทุกอย่างกำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ

ไทยกำลังชะลอลงเรื ่อยๆ และการส่งออกของไทยคิดเป็น 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) เมื่อปีหน้าเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะปีนี้จีนก็กำลังมี

ปัญหา ฉะนั้น การแก้ปัญหาครั้งนี้จะยากท่ีสุด เพราะจะไม่มีใครซื้อสินค้าจากไทย จะเหลือเพียง

ตลาดอาเซยีน อินเดีย ท่ีพอไปได้แต่เล็กเกินไป ท่ียังมีโอกาสคือ ในปีหน้าจะเกิดวิกฤติอาหารโลก 

ทำให้การส่งออกอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าโภคภัณฑ์ยังไปได้และมีค่าเงินบาทท่ี

อ่อนค่ามาช่วยสนับสนุน 

 

ไทยไขว่คว้าโอกาสในวิกฤติ 

 ประเทศไทยยังมีโอกาสในวิกฤติ เพราะมีภาคท่องเท่ียวมาช่วย เห็นได้จากต้นปีที่มี

นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเดือนละ 150,000 คน แต่ตอนนี้เข้ามาเดือนละไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านคน 

ตลอดปีนี้น่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน และถ้าจีนเปิดประเทศก็จะยิ่งช่วยมากขึ้น ในปี 2566 

อาจจะได้ 20 ล้านคน เมื่อเทียบจากเมื่อ 2 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยไม่มีรายได้จากการท่องเท่ียว

เลย หร ือท ี ่ประเทศไทยเคยมีรายได้จากการท่องเท ี ่ยว 10% ของผลิตภ ัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) แต่ใน 2 ปีที่ผ่านมาสูญหายไปเลย และรายได้ตรงนี้กำลังกลับมาช่วย

เศรษฐกิจของประเทศ เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเอางบประมาณมาให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย (ททท.) ทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้เต็มท่ี โดยเฉพาะการทำโฆษณาในจีน เมื่อถึงเวลา

ท่ีจีนเปิดประเทศ นักท่องเท่ียวชาวจีนจะได้กลับมาไทยทันทีเพราะเป็นประเทศท่ีเขาอยากมามาก

ท่ีสุดอยู่แล้ว 

 ขณะเดียวกัน การสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นให้กับประเทศไทย คือ รัฐบาลต้องเร่งรัดการลงทุน

โครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่ที ่อนุมัติไปแล้ว โดยเฉพาะโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ท้ังสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม

สามสนามบิน โครงการท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตลอดจน

โครงการรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าใต้ดิน เพราะสิ่งที่ยากคือการอนุมัติ ในเมื่อโครงการเหล่านี้อนุมัติ

แล้ว ต้องเร่งให้ลงทุนเร็วท่ีสุด 

 รวมไปถึงการเร่งออกแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบฟาสต์แทร็ก สำหรับดึงการ

ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศต่างๆเข้ามาในไทย และการเร่งดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้า

ร่วมโครงการวีซ่า LTR (Long-Term Resident Visa: LTR Visa) ท่ีเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่

วันท่ี 1 ก.ย.2565 ซึ่งให้ระยะเวลาพำนักในไทย 10 ปี ชำระภาษีบุคคลธรรมดาเพียง 17% 

 “สิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องเร่งรัดทำ ห่วงว่าเป็นช่วงรอยต่อทางการเมือง กำลังจะมีการ

เลือกตั้ง ฉะนั้น ขอเพียงให้ฝ่ายการเมืองจัดงบให้ ททท.และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือบี



โอไอ และให้นโยบายหน่วยงานเหล่านี ้ ไปทำ ประเทศไทยก็เด ินหน้าได้ และอยากให้

นายกรัฐมนตรีทำวอร์รูมเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจท่ีเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ตอนนี้” 

 

ธปท.ต้องตุนทุนสำรองเอาไว้ 

 ดร.กอบศักด์ิกล่าวต่อไปว่า การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพื่อต้องการ

ปราบเงินเฟ้อของสหรัฐฯให้จบ 

 “ประธานเฟดบอกว่า ถ้าไม่จัดการตอนนี้ วันข้างหน้าก็ต้องกลับมาจัดการและจะเสียหาย

มากกว่านี้ เพราะต่อให้เศรษฐกิจขยายตัว 5% แต่เงินเฟ้อมากกว่า ต่อให้เงินเดือนขึ้นก็ถูกเงินเฟ้อ

กินหมด และมีนักข่าวถามว่าไม่กลัวเศรษฐกิจโลกถดถอยหรือ ประธานเฟดก็ตอบว่า เราเป็น

ธนาคารกลางของสหรัฐฯไม่ใช่ธนาคารกลางของโลก และถ้าสหรัฐฯจัดการเงินเฟ้อได้ ทุกคนก็จะ

ดี แต่หากเราจัดการเงินเฟ้อไม่ได้ทุกคนก็จะแย่” 

 ฉะนั้น เมื่อเฟดคิดแบบนี้ก็จะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้ง

ถัดไปหากเงินเฟ้อยังสูงคงจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% แต่ถ้าเงินเฟ้อเริ่มลดลงดอกเบี้ย

นโยบายคงจะอยู่ท่ี 0.5% และในปีหน้าจะทยอยขึ้นดอกเบี้ยลดลงเร่ือยๆ 

 “ให้ประเมินรวมๆแล้วดอกเบี้ยนโยบายของเฟดตอนนี้ท่ี 3-3.25% ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้น ผม

คิดว่าปลายปีนี้คงได้เห็น 4% ส่วนในปีหน้าอย่างน้อยได้เห็นดอกเบ้ียนโยบายสหรัฐฯ ท่ีระดับ 5-

6%” 

 สำหรับธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) ต้องรักษาทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่

ตอนนี้เอาไว้ ยอมปล่อยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าไป เพราะเป็นการอ่อนค่าเหมือนกับค่าเงินอื่นๆใน

ภูมิภาค จะมีเพียงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเท่านั้นที่แข็งค่า ที่พูดเช่นนี้เพราะจากนี้ไปไทยจะไม่มี

เงินสำรองระหว่างประเทศเข้ามาเพิ่ม เพราะส่งออกไม่ได้ เศรษฐกิจไม่ดี และมีเงินไหลออกนอก

ประเทศ หากยังนำทุน สำรองระหว่างประเทศท่ีมีไปสู้ค่าเงินอีก พอในปีหน้าท่ีเกิดเศรษฐกิจโลก

ถดถอยแล้วไทยเกิดมีทุนสำรองระหว่างประเทศน้อยก็จะเป็นเป้าถูกโจมตีจากกองทุนเก็ งกำไร 

(เฮดฟันด์) 

 “ปีนี้เราต้องมีเงินสำรองระหว่างประเทศไว้เยอะๆ เพื่อทำให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยยังเข้มแข็ง

และไปต่อได้ เพราะฉะนั้นปีนี้ต้องระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นปีหน้าจะถูกเฮดฟันด์โจมตี” 

 เห็นได้จากในปีนี้ประเทศในตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ ศรีลังกา ปากีสถาน บังกลาเทศ อียิปต์ 

เอลซัลวาดอร์ อาร์เจนตินา เข้ารับการช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟแล้ว และเมื่อเศรษฐกิจโลก

ถดถอย “ใครจะเป็นโดมิโนตัวต่อไป” 

 ดร.กอบศักดิ์สรุปทิ้งท้ายว่า ได้พูดคุย ให้คำปรึกษา จัดสัมมนา ให้กับลูกค้าของธนาคาร

กรุงเทพ ให้เตรียมตัวรับวิกฤติและเศรษฐกิจโลกถดถอยในช่วงกลางปี 2566 ปีนี้ต้องทำให้ดี 

เพื่อผ่านปีหน้าไปให้ได้ โครงการใดท่ีไม่จำเป็นให้เก็บไว้ก่อน เพราะไม่รู้ว่าในปีหน้าวิกฤติจะแย่แค่

ไหน รวมทั้งให้ถือเงินสดเอาไว้ รอให้วิกฤติผ่านไปจะเป็นโอกาสซื้อหุ้นดีๆ และขอให้คิดเสมอว่า 

ทุกวิกฤติมีโอกาส วิกฤติยิ่งใหญ่โอกาสยิ่งเยอะ เราเตือนลูกค้าเราทุกคนเลย 

ทีมเศรษฐกิจ 

 



ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

 

 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี 

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและบุคลากรของ มกอช. 

โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช.พร้อมด้วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ

และร่วมพิธี 

 นายประภัตรกล่าวว่า มกอช.เป็นหน่วยงานที่จะประสานการทำงานโดยการบูรณาการ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ

มาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งครอบคลุมท้ังพืช ประมง และปศุสัตว์ 

 “ในโอกาสครบรอบปีที่ 20 ของ มกอช.ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน

กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ว่าหากมี

ความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตและสามัคคี จะทำให้สามารถเดินหน้าขับเคล่ือนงานของ

กระทรวงเกษตรฯ สู่ความเป็นเลิศ นำพาเกษตรกรไปสู่การมีรายได้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นาย

ประภัตร กล่าว 

 ด้าน นายพิศาลกล่าวว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ท้ังด้านเกษตร

ปลอดภัย และการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร รวมถึงการบูรณาการงานด้านมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหาร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสอดรับกับนโยบายการขับเคล่ือนการเกษตรและ

อาหาร “3S (Safety, Security &Sustainability) และโมเดล BCG ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำ

การผลิต” ของกระทรวงเกษตรฯ 

 ท้ังนี้ ภายในงานยังมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าท่ีของสำนักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. ที่ดีเด่นประเภทต่างๆ 35 รางวัล ให้กับ

ผู้รับบริการจาก มกอช. 92 รางวัล ได้แก่ 1.ประเภทตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและ

อาหาร 6 รางวัล2.ประเภทสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 72 รางวัล และ 

3.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น 12 รางวัล มีการจัดนิทรรศการย้อนรำลึก 2 

ทศวรรษ มกอช. “ACFS 20th Anniversary: the journey of agricultural standards” และก้าว

สู่อนาคตกับการขับเคล่ือนงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเปิดตัวกิจกรรม เดิน-วิ่ง

เพื่อการกุศล (ACFS RUN FOR QVIRTUAL RUN 2022) โดยมีกิจกรรมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

นี ้

 

 

 

 

‘ประภัตร’ร่วมงาน20ปีมกอช. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสินค้าเกษตร 



 

 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป ิดเผยถึงภาพรวม

เสถียรภาพระบบการเงินประจำไตรมาสที ่ 3 ปี 2565 พบว่า 

ระบบการเงินไทยยังมีเสถียรภาพ แต่ต้องติดตามความเสี่ยงจาก

ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชำระหนี้ของภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจอาจกระทบคุณภาพ

สินเชื่อโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง รวมถึงต้องติดตามความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่อาจ

เพิ่มขึ้น 

 เสถียรภาพระบบการเงินที่สำคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ภาคครัวเรือน ยังเปราะบาง

ต่อเนื่องจากภาระหนี้และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงจากภาวะเงินเฟ้อ โดยเฉพาะครัวเรือน

รายได้ต่ำท่ีรายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มท่ี 

 2.ภาคธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดใหญ่มีฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระ

หนี้อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามการฟื้นตัว

ของภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวและบางภาคธุรกิจท่ีอ่อนไหวต่อต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

ขนส่งสินค้า และวัสดุก่อสร้างขณะที่ธุรกิจ SMEs มีสัญญาณการฟื้นตัวของรายได้ คุณภาพ

สินเชื่อทรงตัว แต่ยังต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีได้รับแรงกดดัน

จากต้นทุนท่ีสูงขึ้น 

 3.ภาคอสังหาริมทรัพย์ อุปสงค์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและมาตรการ

สนับสนุนของภาครัฐ ขณะที่โครงการอาคารชุดเปิดใหม่ชะลอลงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาบ้านที่สูงขึ้นตามต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบอุป

สงค์ท่ีอยู่อาศัยในระยะข้างหน้า 

 4.ภาคธนาคารพาณิชย์ และ non-bankระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง เงินกองทุน 

เงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง ผลประกอบการปรับดีขึ ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันปีก่อนหน้า จากการเติบโตของสินเชื่อ ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

ค่าใช้จ่ายกันสำรองลดลง ขณะที่ NPL ratio ลดลงจากการปรับโครงสร้างหนี้และการบริหาร

จัดการแต่ยังต้องติดตามลูกหนี้ท่ียังเปราะบางเพราะอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนและค่าครอง

ชีพท่ีสูงขึ้น ขณะท่ีรายได้ของลูกหนี้บางกลุ่มยังฟื้นตัวไม่เต็มท่ี 

 5.ภาคสหกรณ์ พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนโดยการกู ้ยืมมาลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนและตราสารทุนเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีระดับเงินกู้ยืมโดยรวมยังต่ำกว่าในอดีต 

ทั้งนี้หากสหกรณ์ออมทรัพย์กู้ยืมเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นเมื่อ

ตลาดการเงินมีความผันผวนสูง 

 6.ภาคตลาดการเงิน แม้ปัจจุบันยังมีความผันผวน แต่ยังต่ำกว่าไตรมาสท่ี 2 และยังไม่เห็น

สัญญาณเงินไหลออกขนาดใหญ่จากกองทุนรวม ระยะถัดไปยังมีความเสี ่ยงที ่จะเกิดการ 

reprice ระลอกใหม่ หากเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้น 

ระบบการเงินมีเสถียรภาพ ธปท.จับตาเงินเฟ้อ-ตลาดโลกผันผวน 



 7.ภาคต่างประเทศ ยังเข้มแข็งจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง และมี

แนวโน้มปรับดีขึ้นตามแนวโน้มการปรับดีขึ้นของดุลบัญชีเดินสะพัด สัดส่วนเงินสำรองต่อหนี้

ต่างประเทศระยะส้ันของไทย ทรงตัวอยู่ท่ี 3.0 เท่า เพียงพอต่อการรองรับหนี้ต่างประเทศ การ

ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มลดลงตามการกลับมาของนักท่องเท่ียว 

 8. ภาค digital asset ภายใต้ภาวะที่ย่ำแย่ของสินทรัพย์ดิจิทัล ราคาบิตคอยน์ยังผันผวน

สอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ตามความไม่แน่นอนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางหลายประเทศ รวมถึงแนวโน้มเงินเฟ้อโลกที่ยังสูง อย่างไรก็ดี ราคาที่ผันผวน

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งของนักลงทุนในภาพรวมจำกัด เพราะบัญชีลงทุนส่วนใหญ่มี

ขนาดเล็กความเสี่ยงและนัยของเสถียรภาพระบบการเงินไทยโดยรวมมีจำกัด แต่ต้องติดตาม

พฤติกรรมการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องต่อเนื่องเพราะตลาดผันผวนสูงและได้รับความสนใจในวงกว้าง 

 


