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 ดร.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและ

ตลาดการเง ิน Economic Intelligence Center (EIC) กล่าวว่า 

เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจนขึ้น ตั้งแต่ปลายปีนี้

จนถึงปีหน้า โดยทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคชะลอตัวลง

ชัดเจนทั่วโลก ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคในหลายประเทศก็ปรับ

ลดลงใกล้ระดับวิกฤตรอบก่อนๆ แล้ว เพราะได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวเร็ว

พร้อมกันทั่วโลก วิกฤตพลังงานในยูโรโซนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีก และการชะลอตัวลงอย่าง

มากของเศรษฐกิจจีน รวมถึงปัญหาอุปทานคอขวดมีแนวโน้มฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดไว้ ที่สำคัญ

คือ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น EIC จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลก

ในปี 2565 ลงจาก 3.2% มาอยู่ที่3.0% และในปีหน้าจะขยายตัวชะลอลงอีกไปอยู่ที่ 2.7% 

 “ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สูงขึ้น จะทำให้ธุรกิจข้ามชาติเริ่มหาทางปรับกระบวนการ

ผลิต ซึ่งจะเกิดผลกระทบ 4 ด้านด้วยกัน คือ 1.การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศลดลง 2.

ธุรกิจย้ายมาตั้งฐานการผลิตในภูมิภาคใกล้เคียงหรือในประเทศมากขึ้น 3.ธุรกิจผลิตสินค้าคงคลัง

มากข้ึน และ 4.การเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างประเทศจะลดลง” 

 ด้าน ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู ้จ ัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร 

Economic Intelligence Center (EIC) และรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน

กลยุทธ์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนจากภาคท่องเที่ยวและ

ภาคบริการมากขึ้น แทนที่ภาคการผลิตเพื่อส่งออกและการลงทุน แต่การฟื้นตัวของการใช้จ่าย

ในประเทศจะยังมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทยอยลดลงไม่เร็วนักไปจนถึงสิ้นปี 2566 ท่ามกลาง

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ลดลง ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอยา่ง

ช้าๆ โดย GDP จะยังไม่กลับไปเท่าช่วงก่อน COVID-19 จนกระทั่งไตรมาส 2 ปี 2566 

 “EIC ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 เป็น 3.0% (เดิม 2.9%) และ 3.7% ในปี 

2566 ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและภาคบริการ จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติและการผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามพรมแดนทั่วโลก โดย EIC ประเมินว่าจำนวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยจะเพิ่มเป็น 10.3 ล้านคนในปีนี้ และ 28.3 ล้านคน ในปี 

2566 หลังจีนมีแนวโน้มเริ่มเปิดประเทศผ่อนคลายการท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายปีนี้ ประกอบกับ

แนวโน้มการเดินทางท่องเที ่ยวในประเทศที ่คาดว่าจะเติบโตได้ดีกลับไปใกล้ระดับก่อนเกิด 

COVID-19 ในปี 2566” 

 อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อของไทยจะยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายในปีหน้าอีกปี ซึ่งจะ

กดดันกำลังซื้อและการบริโภคในประเทศ รวมถึงกระทบต้นทุนและการลงทุนของธุรกิจ มองไป

ข้างหน้า เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเปราะบางอยู่ บางกลุ่มครัวเรือนและภาคธุรกิจมีความเสี่ยง

รายได้โตไม่ทันค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะครัวเรือนรายได้น้อยและธุรกิจขนาดเล็ก แรงงานที่พึ่งพา

ศก.ไทยต้องรอถงึปี’67 ชี้ยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงภายในภายนอก 



ค่าจ้างขั้นต่ำมีรายได้ที่แท้จริงลดลง ขณะที่ผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานและต้นทุน

การเงินสูงขึ้น และอาจต้องรอจนปลายปี 2567 ที่เศรษฐกิจจะกลับไประดับศักยภาพได้อีกครั้ง 

ด้วยเหตุนี้จึงมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องจนถึงปีหน้า โดยอยู่ที่ระดับ 2% 

 สำหรับค่าเงินบาทในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า เงินบาทจะมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่า

ขึ้นจากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ดุลบัญชีเดินสะพัดที่คาดว่าจะกลับมาเกินดุล

ปลายปีนี้ เงินทุนเคลื่อนย้ายมีแนวโน้มไหลกลับเข้าตลาดการเงินไทย อัตราเงินเฟ้อไทยที่จะปรับ

ลดลงเร็วกว่าของสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ จึงประเมินว่า เงินบาทจะแข็งค่าลงมาอยู่ที่ 35-36 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปีนี้ และ 33.5-34.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2566 

 “เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำที่สำคัญในระยะต่อไป คือ 1.ความเสี่ยงจาก

เศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป กดดันการส่งออกและลงทุนในระยะ

ถัดไป 2.เศรษฐกิจจีนที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาดจากมาตรการ Zero COVID และปัญหาในภาค

อสังหาฯ ที่ยังมีหนี้ในระดับสูง 3.เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จากราคาโภคภัณฑ์ที่

กระทบกำลังซื้อของครัวเรือน และต้นทุนในภาคธุรกิจ4.ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจ

ส่งผลต่อความเชื ่อมั ่นภาคการผลิตและลงทุน ดังนั ้นบทบาทของภาครัฐในการดูแลกลุ่ม

เปราะบางแบบเฉพาะจุดยังคงมีความจำเป็นอยู่” 

 

 

  เพ ิ ่ มม ู ลค ่ า  :  นายอน ุท ิ น  ชาญว ี รก ู ล  รอง

นายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข น.ส.มนัญญา ไทย

เศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานมหัศจรรย์กัญชาฯ 

เพ ื ่อความมั ่นคงทางส ุขภาพ และเศรษฐกิจ บ ูรณาการ

หน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้กัญชาต่อยอดทางเศรษฐกิจ 

 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชา

ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนา

เศรษฐกิจ” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน

และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” ซึ่งมี

นายขจร รักพานิชมณี ผวจ.อุทัยธานี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อม

ด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่สนามกีฬา จ.อุทัยธานี 

 สำหรับการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที ่ 3 (จ.นครสวรรค์

กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท และอุทัยธานี)เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทาง

การแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังจากปลดกัญชาจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแล

รักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเต็มที่ และมีความพร้อมดำเนินงานได้อย่างครบวงจร 

‘มนัญญา’จับมือสธ.ร่วมงาน มหัศจรรย์กัญชาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 



 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมการปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนองค์

ความรู้ เพื่อให้ได้ต้นกัญชาที่มีคุณภาพ ร่วมบูรณาการโดยการจัดนิทรรศการภายในงานเพื่อให้

ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ 

  1.นิทรรศการศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเสร็จ โดยถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย จัดแสดงในเรื่องของสายพันธุ์และการขยายพันธุ์ ตลอดจนเทคนิค

การปลูก การป้องกัน รวมทั้งการกำจัดศัตรูที่สำคัญของพืชกัญชา กัญชง และวิธีป้องกันกำจัด

ศัตรูพืช  

 2.คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ ให้ความรู้ในเรื่องการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน

การผลิต GAP พืช มีการจัดตั้งหน่วยบริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ GAP 

Plus การต่อใบอนุญาตขายปุ ๋ยใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ ์ควบคุม และใบอนุญาตมีไว ้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (One Stop Service) 

 3.นิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี  มาตรการการใช้

สารเคมี โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญกับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 4.โครงการ

ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจกัญชง โดยสถาบันเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ปี 2565 เพื่อให้

สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้มีรายได้และอาชีพที่มั่ นคง 

ตลอดจน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง

น้ำ และปลายน้ำ กลุ ่มเป้าหมายสหกรณ์ 6 แห่ง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 23 ราย พื ้นที่

เพาะปลูกจำนวน 20 ไร่ เป็นต้น 
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  จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 561,216 ไร่ ผลผลิต

รวม 1,901,962 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,408 กก. ทั้งที่ศักยภาพของพันธุ์

มันสำปะหลังสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่านี้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ในพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรจึงหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน

สำปะหลังให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

เหมาะสม ตลอดจนการจัดการศัตรูพืช โดยจัดทำแปลงต้นแบบ อบรมเสวนา

ให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนเข้าใจในเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และสร้าง

เครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน 

 ปี 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ได้เข้ามาส่งเสริมเทคโนโลยีกรม

วิชาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมอบรม

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ผลผลิตของมันสำปะหลังสูงกว่าการผลิตเดิมกว่า 30% และช่วย

ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ถึง 25%  

 



 สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบด้วย...เทคโนโลยีไถระเบิดดิน

ดานสำหรับติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ 48-50 แรงม้า ไถระเบิดดินดานที่

ขัดขวางการเจริญเติบโตของหัวมัน ในความลึก 40 ซม. เพื่อลดโอกาส

การเกิดโรคหัวเน่าโคนเน่า ใบจุด ใบไหม้ ทำให้มันสำปะหลังสามารถ

ข้ามแล้งได้ดีข ึ ้น พร้อมกับสร้างโพรงขนาดใหญ่ใต้ดินให้ห ัวมัน

สำปะหลังเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ 

 เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมัน

สำปะหลัง ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น ให้พอดีกับความต้องการ

ของพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยส่งเสริมให้มีการเก็บตัวอย่างดิน นำมาตรวจ

วิเคราะห์ก่อนการปลูกพืช หรือก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อให้

สามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตรและถูกอัตรา 

 และ เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพถุงเขียวตระกูลพีจีพีอาร์-3 สุดยอดปุ๋ย

ชีวภาพแบคทีเรียที ่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

ละลายธาตุอาหารสำคัญที่ถูกตรึงอยู่ในดิน สร้างสารแย่งจับธาตุ

เหล็กส่งต่อพืช พร้อมสารต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืช เพิ่มราก เพิ่ม

ผลผลิต และจากการจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ความรู้ให้กับเกษตรกร 

 แปลงของ นายลำพันธ์ คำวงษ์ ได้ผลผลิตเพิ่ม 36% จากเดิมที่เคยได้ผลผลิตไร่ละ 3,947 

กก. เพิ่มเป็นไร่ละ 5,376 กก.นวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรช่วยให้เกษตรกรรายนี้ได้กำไร

เพิ่ม 27% จากเดิมปลูกมันสำปะหลังขายได้กำไรสุทธิไร่ละ 7,474 บาท เพิ่มเป็น 9,471 บาท 

 ส่วนแปลงต้นแบบของ นางสาวชะเอม โจโฉ ได้ผลผลิตเพิ่ม 47% จากเดิมที่เคยได้ผลผลิต

ไร่ละ 3,733 กก. เพิ่มเป็นไร่ละ 5,488 กก. และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิ นวัตกรรมของกรม

วิชาการเกษตรช่วยให้เกษตรกรรายนี้ได้กำไรเพิ่ม 40% จากเดิมปลูกมันสำปะหลังขายได้กำไร

สุทธิไร่ละ 6,960 บาท เพิ่มเป็น 9,740 บาท 

ชาติชาย ศิริพัฒน ์


