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ฉบับวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

 

 เพราะแม็คโครเป็นธุรกิจค้าส่งสมัยใหม่ที ่ขายอาหารสดเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผูกพันกับ

เกษตรกรไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ได้ทำหน้าท่ีเพียงซ้ือมาขายไป แต่

เป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยหาทางออกให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ความเข้มแข็งไปด้วยกันมาตลอด 31 ปี 

เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ซึ่ง

แม็คโคร เข้าร่วมบูรณาการลงพื้นท่ีพัฒนากับ กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท คิง ฟรุทส์ กว่า 

4 ปี จนเกิดความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการส่งผลผลิตคุณภาพปลอดภัยปีละ 1,000 ตัน สร้าง

รายได้ให้ชุมชนไม่ต่ำกว่าปีละ 12 ล้านบาท 

 นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 

(มหาชน) กล ่าวว ่า เด ิมท ีกล ้วยหอมทองมีแหล ่งใหญ่เพาะปลูกแถวจ ังหว ัดปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี แต่มีปัญหาจากผลกระทบทางธรรมชาติจากลมส่งผลให้ผลผลิต

เสียหาย แม็คโคร จึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท คิง ฟรุทส์ 

มองหาพื้นที่เพาะปลูกใหม่ เน้นพื้นที่ที่เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เป็นสำคัญ พื้นที่เกษตร

เป้าหมายท่ีได้รับการแนะนำครั้งนั้นอยู่ท่ี ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง

เดิมนิยมปลูกพืชล้มลุก อย่างมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีปัญหาความไม่แน่นอนของ

ตลาด ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ อีกท้ังยังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตท่ี

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 เมื่อทางแม็คโคร, คิง ฟรุทส์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาแนะนำส่งเสริมการปลูก

กล้วยหอมทอง เกษตรกรรวมกลุ่มตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำการเกษตรในเชิงธุรกิจด้วยการ

วางเป้าหมายปลูกและจำหน่ายกล้วยหอมทองปลอดภัย ท่ีต้องได้มาตรฐานการเพาะปลูกและผลิต

อย่างที ่แม็คโครกำหนดไว้ นั ่นคือ ผลผลิตต้องได้คุณภาพ เน้นเรื ่องอาหารปลอดภัยตลอด

กระบวนการ มีวิธีจัดการลดต้นทุนเพิ่มผลิต เพื่อให้กล้วยหอมของเรามีคุณภาพแตกต่าง โดยส่ิงท่ี 

3 หน่วยงานมาร่วมกันทำงานช่วยเหลือเกษตรกรนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการเพาะปลูก ส่งเสริม

การตลาด และสร้างเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่เข้มแข็ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ให้

ความรู้ ปรับวิธีการปลูก การใช้ปุ๋ย น้ำให้ถูกกับลักษณะกับผลผลิตที่ปลูก ซึ่งแม็คโครจะเข้าไปช่วย

เสริมปรับปรุงกระบวนการผลิต บรรจุ และการตลาด โดยเน้นย้ำคุณภาพอาหารปลอดภัยตลอด

ห่วงโซ่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภค โดยพื้นท่ีปลูกกล้วยหอมแปลงใหญ่ ใช้เวลาปรับอยู่นาน เฉพาะ

อย่างยิ่งเรื่องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และได้รับคำแนะนำให้ใช้ระบบสปริงเกอร์ เพื่อความ

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งการควบคุมการใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยธรรมชาติท่ีแม็คโครเข้มงวด 

 “แม็คโครให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอาหารปลอดภัยเป็นสำคัญ ดังนั้น เกษตรกรที่จะ

ส่งผลผลิตให้แม็คโครต้องเรียนรู้กระบวนการอื่น เพื่อเข้าใจการผลิตปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ โดยใช้

หลักวิชาการด้านการบริหารจัดการสวน เทคโนโลยีจัดการดูแล ป้องกันโรครวมถึงสร้างผลผลิตท่ี

แม็คโครจับมือก.เกษตรฯ หนุนกล้วยหอมทองแปลงใหญ่โคราช 



ปลอดภัยต่อผู ้บริโภคภายใต้มาตรฐาน GAP ซึ ่งสมาชิกกลุ ่มนี ้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP 

เรียบร้อย ส่งขายผลผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพปลอดภัยต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้

เกษตรกรคำนึงถึงส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต” 

 นางจุฑารัตน์ กล่าวอีกว่า 2 ปีแรกเกษตรกรกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยชัดเจน จนเข้าสู่ปีที่ 3 ปีที่ 4 

เกษตรกรพัฒนาและเมื่อเขาได้เห็นประสิทธิภาพการเพาะปลูกผลผลิตท่ีผ่านการวางแผน บริหาร

จัดการภายใต้ ตลาดนำการผลิตแล้ว ก็ทำให้ผลผลิตกล้วยหอมทองของที่นี่มีตลาดมั่นคงเติบโต 

จากเริ่มต้นมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 300 ไร่ ปัจจุบันขยายเป็น 700 ไร่ มีผลผลิต 1,000 ตันต่อปี

สร้างรายได้ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่มีกันอยู่ราว 200-300 ราย รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

สำหรับกล้วยหอมทองจากแหล่งเพาะปลูกนี้แม็คโครรับซื้อเป็นหวี กระจายให้สาขาในภาคอีสาน 

และส่วนหนึ่งส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร กระจายไปสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ อนาคตของ

เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลสุขไพบูลย์ มีแนวโน้มสดใส แม้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ก็ยังเห็นการ

เติบโตทุกมิติทั ้งขยายพื้นที่เพาะปลูกในอีก 2-3 ปีข้างหน้าให้เป็น 3,000 ไร่ การเพิ่มจำนวน

เกษตรกรแปลงใหญ่อีก 100 ราย นับว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นตอกย้ำโมเดลความสำเร็จของ 

“ตลาดนำการผลิต” สร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยให้มีเครือข่ายกว้างขวาง นำรายได้มาสู่

ชีวิตเกษตรกรไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

 

 

 กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าจัดคิวส่งรายชื่อสวน GAP พร้อมโรงคัดบรรจุ GMPการันตี

คุณภาพ 4 ผลไม้ไทย กล้วย มะพร้าว สับปะรด และขนุน ประกาศเพิ่มในเว็บไซต์จีน จับตาขนุน

ไทยม้ามืดโตไวในแดนมังกร ส่องยอดส่งออกขนุนปี’62 สูงถึง 75,556 ตัน พุ่งแซงปี’61 กว่า 5 

หมื่นตัน 

 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ

ร่วมทางเทคนิคสุขภาพและสุขอนามัยพืชไทย-จีน 

ครั ้งท ี ่  6 ในเดือนธันวาคม 2561 ทั ้งไทยและจีน

เห็นชอบร่วมกันให้แลกเปล่ียนข้อมูลทะเบียนสวนและ

โรงคัดบรรจุผลไม้ 5 ชนิดตามพิธีสารที่ลงนามในปี 

2547 โดยผลไม้ไทยที่มีรายชื่ออยู่ในพิธีสารดังกล่าว

และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุกันไปแล้วในปี 2562 คือ ทุเรียน ลำไย 

ลิ้นจี่ มังคุด และมะม่วง ส่วนผลไม้จากจีนคือ แอปเปิ้ล แพร์ พืชตระกูลส้ม องุ่นและพุทรา โดย

การนำเข้าและส่งออกผลไม้ชนิดที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้ว กำหนดให้ผลไม้ต้องมาจากสวนและ

โรงคัดบรรจุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานศุลกากรของจีน 

(GACC) แล้วเท่านั้น 

 สำหรับความคืบหน้าล่าสุด กรมวิชาการเกษตรส่งข้อมูลสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ไทยให้

จีนพิจารณาขึ้นทะเบียนและประกาศในเว็บไซต์ของ GACC เพิ่มอีก 4 ชนิดคือ กล้วย มะพร้าว 

จัดคิวสวน-โรงคัดบรรจุ4ผลไม้ไทย ดันขึ้นเว็บไซต์จีน-ขนุนแชมป์ส่งออกทะลุ 7 หม่ืนตัน 



สับปะรด และขนุน โดยแยกเป็นกล้วย 3,493 แปลง มะพร้าว 2,203 แปลง ขนุน 1,148 แปลง 

และสับปะรด 3,101 แปลง ส่วนโรงคัดบรรจุของไทยท่ีผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการประกาศ

รายชื่อในเว็บไซต์ของ GACC แล้วรวม 1,520 โรงงาน โดยผลไม้ทั้ง 4 ชนิดที่เพิ่มใหม่นี้เริ่มมีผล

บังคับใช้ตามเงื่อนไขนำเข้าส่งออกของท้ัง 2 ประเทศเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ท่ีผ่านมา 

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า ตลาดจีนถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดรายใหญ่ของ

ไทย ในปี 2561-2562 ผลไม้ไทย 5 อันดับแรกที่มีปริมาณการส่งออกไปจีนสูงสุดคือ ทุเรียน 

มังคุด ลำไย มะพร้าวอ่อน และ ขนุน โดยปริมาณการส่งออกผลไม้ทั้ง 5 ชนิดดังกล่าวไปจีนปี 

2562 สูงกว่าปี 2561 มาก โดยเฉพาะขนุนเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดจากปริมาณส่งออกปี 2561 

จำนวน 21,688 ตัน ในปี 2562 เพิ่มปริมาณส่งออกสูงขึ้นถึง 75,556 ตัน หรือเพิ่มสูงขึ้นกว่า 

248% โดยมีผู้ส่งออกไทย 25 บริษัทส่งออกขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ และพันธุ์ทวาย 8 เดือนไปจีน 

ขนุนจึงเป็นผลไม้ไทยยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่น่าจับตามองการขยายตลาดในจีน เพราะที่ผ่านมา

ปริมาณส่งออกเติบโตเร็วมาก ปัจจุบันจีนนำเข้าขนุนจากเวียดนามและไทย เมื่อมองภาพรวมปี 

2563 นี้ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนแล้วรวมทั้งหมด 822,205 ตัน มูลค่ารวม 60,076 ล้านบาท 

 “ไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลไม้ไปจีน 22 ชนิด ถือว่ามากท่ีสุดในบรรดาประเทศคู่ค้าของ

จีนภายใต้เงื่อนไขผลไม้ที่จะส่งออกต้องมาจากแปลงที่ได้รับรองตามมาตรฐาน GAP และโรงคัด

บรรจุที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP พร้อมทั้งต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัด

บรรจุกับจีน โดยผลไม้ที ่จะส่งออกไปจีนได้ สวนและโรงคัดบรรจุต้องผ่านการพิจารณาขึ้น

ทะเบียนและประกาศในเว็บไซต์ของ GACC แล้วเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันผลไม้ไทยท่ีได้แลกเปล่ียนข้อมูล

และประกาศในเว็บไซต์ของ GACC แล้วมี 10 ชนิด คือ ลำไย ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ มังคุด ชมพู่ 

กล้วย มะพร้าว สับปะรด และขนุนดังนั้น หากสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ใดที่ยังไม่ได้รับการ

รับรองให้เข้าระบบดังกล่าวให้ยื่นเรื่องขอรับการตรวจรับรองได้ท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

ในส่วนภูมิภาคท้ัง 8 เขตของกรมวิชาการเกษตร” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว 

 กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในหลวง

รัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขับเคลื่อนและขยาย

ผลโครงการแรงงานคืนถิ่น บูรณาการร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้าง

ต้นแบบการพัฒนาคุณชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา เสริมภูมิคุ้มกันชีวิตสู้วิกฤติยุค New Normal 

 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง

การโครงการแรงงานคืนถิ่นพลิกฟื้นผืนดิน ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศพก.อ.บ้านผือ จ.

อุดรธานี ว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้

มอบหมาย สศก. ดำเนินการจัดทำโครงการแรงงานคืนถิ่นฯ ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพ

เศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดย

อบรมและสาธิตการทำการเกษตรด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ

ช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่น ผู้ว่างงาน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซ่ึง สศก. ได้เริ่ม



เปิดตัวโครงการฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย 

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

“เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขยายผลโครงการ และยึดแนวทาง จ.ศรีสะเกษ เป็น

ต้นแบบโมเดลขับเคล่ือนโครงการฯ ทั่วประเทศตลอดมา 

 สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ เป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและขยายผลโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยวันนี้ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

ณ ศพก. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งมี นายชาญชัย คำวงษา เศรษฐกิจการเกษตรอาสา และ

ประธาน ศพก. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับจังหวั ด 

ประจำปี 2559 และ 2561 ที ่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นท่ีร่วมขับเคล่ือนโครงการในพื้นท่ีครั้งนี้ร่วมกัน 

 พร้อมนี้ สศก. ยังได้บูรณาการร่วมกับโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ และครม. อนุมัติวงเงิน 9.8 พันล้านบาท เป็น

โครงการแรก ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท เพื ่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที ่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 โดยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเป้าหมายในการพัฒนา

พื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่ถึง 4,009 ตำบล ตำบลละ 16 ราย ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1-

12 และ ศกอ. กับ ศพก. ในพื้นที่ มีศักยภาพและความพร้อมเต็มที่เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

รวมทั้งยังบูรณาการร่วมกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สถาบันการศึกษาภายใต้ศูนย์ AIC 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ ในการ

ช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นร่วมกัน ท้ังนี้ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนเป้าหมาย 149 ตำบล 

 “การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดผลกระทบต่อเนื ่องทั ้งทางเศรษฐกิจและการใช้

ชีวิตประจำวัน การฟื้นฟูประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นที ่จะต้องดำเนินการ

ครอบคลุมทุกมิติ และผ่านความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย แน่นอนว่าภาคการเกษตร เป็นภาค

การผลิตที่สำคัญ เป็นแหล่งผลิตอาหารในประเทศและส่งออกในฐานะครัวของโลก ดังนั้น สภาวะ

วิกฤติเช่นนี้ ภาคเกษตร มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการช่วยแก้ไขปัญหา สร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชนในท้องถิ่นตามแนวทางศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเป็นศาสตร์ที่เป็นทาง

รอดของอาชีพเกษตรและเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรไทยตลอดมา” เลขาธิการ สศก. 

 ท้ังนี้ เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจ สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1-12 ซึ่ง

ความสำเร็จของโครงการแรงงาน คืนถิ่นฯ ตลอดจนโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ท่ี

ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้ นอกจากคนรุ่นใหม่คืนถิ่นจะหัน

ทำการเกษตรโดยเข้าใจถึงองค์ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันแล้ว ยังก่อเกิดฐานทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้ ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการกระจายรายได้แก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึง เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟู 

และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรฐั 

ฉบับวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

 

 การเข ้ามารับตำแหน่งผ ู ้อำนวยการ

ธนาคารออมสินคนใหม่ (วิทัย รัตนากร) ยังไม่

ถึง 1 เดือน ก็ดังระเบิดในหมู่นักการเงินและ

นายธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อย 

 หลังจากที ่  “ว ิ ทัย” ออกมาประกาศ

น โ ยบาย ใหม ่ ๆ  ใ น ง าน เป ิ ดต ั ว  “อ ธส . ” 

(ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน) เพื่อเปิดเกมรุก

สินเชื่อ “จำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์” ช่วยเหลือประชาชนและสร้างความยุติธรรม

ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคม เพราะอัตราดอกเบี้ยของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบัน

การเงิน (นอนแบงก์) รับจำนำทะเบียนรถสูงถึงในอัตรา 24% ต่อปี 

 ธนาคารออมสินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวลง 50% หรืออยู่ประมาณ 10-14% ต่อปี 

เพื่อช่วยลดภาระหนี้ ในการผ่อนส่งของประชาชนลงมาให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 

 ท้ังนี้ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน 

ณ สิ้นเดือน เม.ย.มีจำนวนบัญชีมากถึง 3.7 ล้านบัญชี อัตราการเติบโตตั้งแต่เดือน ก.พ.2562-

เม.ย.2563 (14 เดือน) อยู่ที่ 8.7% ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่กว่า 95% เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ของนอนแบงก์มากกว่า 3 ล้านบัญชี เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีอัตราการเพิ่มอย่างต่อเนื่องในช่วง

ระยะเวลาท่ีผ่านมา มากถึง 900,000 บัญชี  

  ขณะที่การขยายตัวของสินเชื ่อธนาคารเฉล่ีย

เพิ่มขึ้นปีละ 5% หรือคิดเป็น 170,000 บัญชี ยังน้อยกว่า

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หลายเท่าตัว 

  นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ต่อไปว่า ธุรกิจจำนำ

ทะเบียนรถนั้น มีประชาชนใช้บริการท้ังจำนำทุกประเภท

รวมกันท้ังรถยนต์ รถกระบะและรถจักรยานยนต์ สูงถึง

ปีละ 18-20 ล้านคน 

 ขณะที่ยอดสินเชื ่อคงค้าง ณ เดือน เม.ย.2563 ก็มี

อัตราการเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกับประชาชนที่มาใช้บริการจำนำทะเบียน โดยมียอดคงค้าง

อยู่ 135,000 ล้านบาท เติบโตถึง 4.35% ในช่วง 14 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ 74% เป็นการ

ปล่อยสินเชื่อจากนอนแบงก์ถึง 100,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ธุรกิจนี้มีอัตรา

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และดีกว่าการปล่อยสินเชื่อปกติ เช่น สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ

เพื่อเชิงพาณิชย์ และสินเชื่อเอสเอ็มอี 

“นอน–แบงก์ของแบงก์รัฐ” 



 ดังนั้นการที่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องมากถึง 18-20 ล้านคน ทำให้เกิดการแข่งขันของ

บรรดานอนแบงก์ในการเร่งขยายสินเชื่อในช่วงที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยและยังเกิดวิกฤติโควิด-

19 โดยธนาคารออมสินมองว่า สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็นแหล่งเงินกู้อีกรูปแบบหนึ่งท่ีประชาชน

ฐานราก หรือคนท่ีมีรายได้น้อยนิยมใช้บริการ เพราะนอกจากมีความสะดวก และรวดเร็ว อัตรา

ดอกเบี้ยที่จ่ายก็ยังถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่เคยใช้ในอัตรา 10-20% ต่อเดือน หรือ

ประมาณ 40-50% ต่อปี แต่ถ้ามองอย่างถ่องแท้ จะพบว่า อัตราดอกเบี้ยท่ีนอนแบงก์เสนอในการ

ปล่อยกู้สินเชื่อก็ยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งมักจะใช้กลยุทธ์เดิมๆ เช่น 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 1% ต่อเดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจเพราะคิดว่าดอกเบี้ย 1% นั้น ถูกมากๆ แต่หาก

ปรับจากดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี เหมือนกับธนาคารทั่วไป พบว่าอัตรา

ดอกเบี้ยคงท่ี 1% ต่อเดือน จะสูงเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี 

 “ธนาคารออมสิน” จึงออกมาเขย่าตลาดประกาศดำเนินธุรกิจจำนำทะเบียนรถเพื่อตัด

วงจรดอกเบี้ยมหาโหดให้ลดลง 8–10%ซ่ึงคาดว่าภายในปลายปีนี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้นปีหน้า ก็จะ 

เห็นธนาคารออมสินออกโปรดักส์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถออกมาแข่ง กับนอนแบงก์ เพียงแค่นี้

บรรดานอนแบงก์ก็ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียลงต่ำกว่า 1% ต่อเดือนทันที เพื่อหวังชิงหัวหาดก่อน

ธนาคารออมสินจะเปิดตัวโปรดักส์ใหม่ 

 แต่ก็ไม่ได้ทำให้ “วิทัย” หวาดผวา หรือเกรงกลัวต่อนอนแบงก์แต่อย่างใด เพราะหมัดเด็ดท่ี

ธนาคารออมสินได้เตรียมไว้คือ การตั้งบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือแห่งใหม่ “นอน–แบงก์ แบงก์

รัฐ” ท่ีเกิดจากการรวมตัวของธนาคารเฉพาะกิจสายพันธมิตร เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (เอสเอ็มอีแบงก์) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 การเปิดตัวนอน–แบงก์ แบงก์รัฐ ในครั้งนี้ มั่นใจได้ว่า “วิทัย” จะทำให้ธนาคารออมสิน เป็น

ธนาคารโซเชียลแบงกิ้ง (Social Banking) ดูแลประชาชน เศรษฐกิจฐานราก ช่วยคนจน ลดความ

เหล่ือมล้ำของสังคม และสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน สมศักด์ิศรี “โซเชียล

แบงกิ้ง” ธนาคารยุคใหม่ คนรุ่นใหม่จริงๆ 

วรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์ 


