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 ปี 2564 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทย ต้องพบเจอกับความท้าทาย

หนักหน่วงมากที่สุด หลังจากที่ต้องรับมือกับการระบาดของโค

วิดสายพันธุ์เดลต้าที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า ด้วยการ

ประกาศใช ้มาตรการล ็อกดาวน ์ (อ ีกคร ั ้ ง )  เพ ื ่อควบคุม

สถานการณ์ ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 อาจจะขยายตัวได้ราว 1% เทียบกับช่วงต้นที่ปีที่เคย

คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตได้ท่ี 3-4% 

 ส่วนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ (2565)แม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าเป็นปีเริ่มต้นของ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง ด้วยเหตุเพราะรับแรงหนุนจากภาคการส่งออกของไทย

ท่ีขยายตัวได้ถึง 15% (ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก) และอานิสงส์ของอัตราการฉีด

วัคซีนในประเทศก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว

และคลายล็อกดาวน์ในช่วงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปี

เริ่มกลับเข้าสู่ลูปการฟื้นตัวได้อีกครั้ง 

 อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในปีนี้ ก็ยังต้องอยู่ภายใต้

เงื่อนไขของการระบาดของ โควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” ซึ่งมีอัตราการแพร่ระบาดเร็วกว่า

สายพันธุ์เดลต้า (แม้จะมีข้อมูลบ่งชี้ว่าความรุนแรงของการป่วยจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า) 

ภายใต้เงื่อนไขของการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ไทยต้องประกาศยกเลิกการ

เปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบ Test & Goและกลับไปใช้ระบบกักตัวเป็นการชั่วคราวอีกครั้ง จัด

งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของห้างร้านต่างๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมายถูกประกาศยกเลิก 

และจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่เร่งตัวขึ้นหลายวันติดต่อกันในขณะนี้ ทำให้เกิด

ความกังวลว่าจะมีการประกาศล็อกดาวน์อีกหรือไม่ 

 ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลายสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจ จึงได้ให้น้ำหนักกับโควิด-19 สายพันธุ์โอ

มิครอนมากเป็นอันดับ 1 ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เช่น กรณีของคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบันหรือ กกร. (สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

สภาหอการค้าไทย) ระบุว่า ไวรัสโอมิครอนจะกลายเป็นความเสี่ยงใหม่ต่อเศรษฐกิจโลกและไทย

ในช่วงต้นปี 2565 ส่วน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC)

ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงมาเหลือ 3.2% จากเดิม

คาดไว้ท่ี3.4% เนื่องจากมองว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจะส่งผล

กระทบต่อภาคการท่องเท่ียวและความเชื่อมั่นในช่วงต้นปี ทำให้ภาพรวมของภาคการท่องเท่ียวซึ่ง

เป็นส่วนสำคัญของGDP ไทยยังจะเป็นการฟื้นตัวได้ช้ากว่าท่ีคาด และในกรณีเลวร้าย คือเกิดการ

ระบาดรุนแรงขึ้นของสายพันธุ์โอมิครอน จนทำให้หลายประเทศต้องกลับมาใช้มาตรการล็อก

ดาวน์ จนทำให้จำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้ามาไทยอาจลดลงไปอยู่ท่ี 2.6 ล้านคน จะส่งผลให้

เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 2.3% เท่านั้น 

คอลัมน์โลกธุรกิจ - เศรษฐกิจไทยภายใต้เงา‘โอมิครอน’ 



 ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าแม้จะมีการระบาดของโอมิครอน แต่ไม่มีการล็อกดาวน์

ในกรณีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ที่ 3.7% แต่หากว่ามีการปิดประเทศ และใช้มาตรการล็อกดาวน์

ตามระดับความเสี ่ยงของแต่ละพื ้นที ่ เศรษฐกิจไทยในปี 2565 อาจเติบโตได้ลดลงมาอยู ่ ท่ี

ประมาณ 2.8% ทางด้าน สำนักวิจัยซีไอเอ็มบี ไทย ระบุว่าการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์โอมิค

รอนจะมีผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนชะลอตัวชั่วคราวในช่วง

ปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม อย่างไรก็ดี ยังมองว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน

ยังต่ำกว่าระดับหนึ่งหมื่นรายต่อวัน การระบาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยรุนแรง โดย 

GDP ปี 2565จะยังขยายตัวได้ที่ 3.8% แต่ในกรณีเลวร้ายที่เกิดการล็อกดาวน์เศรษฐกิจไทยก็มี

ความเส่ียงท่ีจะโตได้ต่ำกว่า 3% เช่นกัน 

 นอกจากในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้ว โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ก็ยังส่งผลต่อ

การตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกัน โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ว่า แม้ว่า การลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2565 ว่า ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยมีปัจจัยสนับสนุน

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ีน่าจะขยายตัวได้ดีจากฐานในปีก่อนท่ีต่ำ และยังได้อานิสงส์การ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยรวมท้ังภาครัฐจะเร่งกระตุ้นการลงทุนมากขึ้น แต่ก็ยังต้องระมัดระวัง 

หลายปัจจัยเสี่ยง เช่น นโยบายการเงินโลกที่กลับทิศ ทำให้สภาพคล่องในตลาดหุ้นลดลง และ

ดอกเบี้ยท่ีแนวโน้มเป็นขาขึ้นจะเป็นตัวกดดันมูลค่าตลาดหุ้น...ปัญหาเงินเฟ้อท่ัวโลกท่ีจะยังทรงตัว

ในระดับสูงและยาวนานตลอดท้ังปี...ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน...รวมท้ังการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดท่ียืดเยื้อ โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีอัตรา

การแพร่ระบาดสูงและทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า หุ้นท่ีอยู่ใน

หมวดการท่องเที่ยว และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สาย

พันธุ์โอมิครอนอย่างแน่นอน 

 สุดท้ายอีกปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยคือเรื่องของ “ค่าเงิน

บาท” ซึ่งก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโควิด-19สายพันธุ์โอมิครอน ด้วยเช่นกัน โดยนักค้าเงิน

ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า หากสถานการณ์การระบาด

ของ “โอมิครอน” ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาคลี่คลายได้เร็ว (ภายในไตรมาสแรก) เงินดอลลาร์

อาจจะอ่อนค่าลง ในช่วงครึ่งปีแรก และในช่วงครึ่งปีหลังท่ี เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจน 

เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะเข้ามาได้มากขึ้นก็ทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าจากดุลบริการท่ี

ปรับตัวดีขึ้น โดยสรุปก็คือค่าเงินบาทจะอยู่ในทิศทางที่แข็งขึ้น มาอยู่ในระดับ 31.5-32.0 บาทต่อ

ดอลลาร์ 

 สรุปก็คือไทยไม่อาจหลีกเล่ียงการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้แน่นอน และ

เศรษฐกิจไทยจะเป็นไปในทางไหน ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาลว่าจะบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรภายใต้เงื ่อนไขนี้ ซึ่งก็หวังว่าจากประสบการณ์ของไทยที่ผ่านการระบาดของโควิด-19 

มาแล้ว 2-3 ระลอก หวังว่าจะถอดบทเรียนออกมาได้ดีพอที่จะไม่ทำให้เศรษฐกิจไทยซบเซา

ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน 

กระบองเพชร 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 

 

 

 เข้าสู่วันที่ 5 ของปีใหม่ 2565 ปีที่เชื ่อว่า “คนไทย” เริ่มมีความหวังมากขึ้น และกำลัง

พยายามอย่างสุดกำลัง เพื่อที่จะพลิกฟื้นสถานะทางการเงิน ธุรกิจ และภาพรวมเศรษฐกิจของ

ไทยให้เข้าสู่การฟื้นตัวเต็มกำลังอีกครั้ง โดยหวังว่าจาก “ปีวัว” ท่ีเคยบาดเจ็บหนักจากวิกฤติโควิด-

19 ตลอดปีที่ผ่านมา “เสือ” ตัวนี้จะสามารถเร่งสะสมพละกำลังเพื่อกระโจนไปข้างหน้าได้อย่าง

สวยงามอีกครั้ง 

 ขณะที่ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย ที่สั่งสมมาจากมูลค่ารายได้ที่ลดลงกว่า 2 ล้าน

ล้านบาท หนี้สินท่ีเพิ่มพูนขึ้น จำนวนคนว่างงานท่ีอยู่ในระดับสูง ความเหล่ือมล้ำ ไม่เท่าเทียมกัน

ในการฟื้นตัว รวมทั้งประสิทธิภาพในการแข่งขันท่ีลดลง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในประเทศท่ีต้อง

เร่งแก้ไข รวมทั้งปัญหาจากต่างประเทศ ทั้ง “ต้นทุน” การผลิตและดำรงชีพที่เพิ่มขึ้นจากราคา

สินค้าและโภคภัณฑ์ท่ีสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยท่ีเป็นขาขึ้น ผลกระทบจากการใช้มาตรการกีด

กันทางการค้า หรือแม้แต่เทรนด์ใหม่ๆของโลกอย่างเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว เป็น

ความท้าทายท่ีประเทศไทยต้องเผชิญ 

 อย่างไรก็ตาม การควบคุมดูแลด้านสาธารณสุข และการใช้มาตรการภาครัฐที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน หรือสายพันธุ์ใหม่ๆ ท่ีอาจ

เกิดและทวีความรุนแรงมากขึ้นในปีหน้านี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่สุด ว่า เราจะสามารถ “เปิด

ประตู” สู่การฟื้นตัวหรือกลับไป “ล็อกดาวน์” เศรษฐกิจไทยอีกครั้ ง เรามีโอกาสขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยให้เดินไปสู่ “แสงสว่าง” ครั้งใหม่ในปีนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ความเส่ียงท่ีต้องรับมือ จุด

ตายที่สำคัญอยู่ตรงจุดไหน “ทีมเศรษฐกิจ” ได้สัมภาษณ์ 3 กูรู ในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมถึง

ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2565 

โทชิอากิ มาเอคาวะ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 

  “สำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 นั้น จะ

เติบโตได้มากน้อยแค่ไหนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโค

วิด–19 เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

ประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีทั้งปัจจัยบวกและลบ

เกิดขึ้น” โดย “ปัจจัยบวก” ท่ีจะเข้ามาหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คือ การฟื้นตัวของภาวะ

เศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้การส่งออกของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน นโยบายการเปิด

ประเทศของรัฐบาลไทยจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนั้น การ

ใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนใน

อัตราสูง ผู้คนปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดมากขึ้น เป็นอีกปัจจัยที่จะช่วย

ขับเคล่ือนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ 

3 กูรูวงการธุรกิจ กับมุมมองทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 65 



 อย่างไรก็ตาม มี “ปัจจัยลบ” ที่ต้องจับตาเช่นกัน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสาย

พันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลตาว่า จะมีความรุนแรงมากน้อย

เพียงใด รวมทั้งการเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก ขณะเดียวกัน อาจจะมี

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจของ

โลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย และนาโต 

 “การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภายในประเทศ เนื่องจากประชาชนมีความเชื ่อมั่นมากขึ้น 

รวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐ ทั้งงบประมาณประจำปี และงบประมาณพิเศษต่างๆ จะเป็นแรง

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลักในปีหน้า รวมทั้งยังจะได้ผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ การ

เพิ่มขึ้นของการส่งออก และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว” 

 ส่วนความเสี่ยงสำคัญที่รัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนจะต้องจับตาและเตรียมพร้อม

รับมือในปีนี้นั้นจะมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ในอัตราสูงถึง 

93% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และสูงติดอันดับที่ 17 ของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี

รัฐบาลจำเป็นต้องควบคุมอย่างรัดกุม 

 “และที่สำคัญที่สุด คือความชะล่าใจของประชาชนจากภาวะการชะลอตัวของผู้ติดเชื้อโค

วิด–19 ในช่วงนี้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม หากเกิดการ

ระบาดรุนแรง และการกลายพันธุ์ใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด–19” 

 มร.โทชิอากิ ยังได้ให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ของไทยในปี 2565 ด้วย โดยยอดจำหน่าย

รถยนต์โดยรวมของประเทศไทยใน 11 เดือนแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา ลดลงประมาณ 2.9% 

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ “อีซูซุ” สามารถทำยอดจำหน่ายได้สูงกว่าปีก่อนหน้านั้นถึง 

4.5% และเราคาดว่ายอดจำหน่ายรถรวมทุกประเภทตลอดท้ังปีจะอยู่ท่ีระดับ 770,000 คัน 

 สำหรับปี 2565 ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอน

ดักเตอร์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตรถยนต์ ยังคงส่งผลกระทบไปท่ัวโลก และไม่แน่นอนว่า

จะคล่ีคลายลงเมื่อใด ดังนั้นแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2565 มีแนวโน้มท่ี

จะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปี 2564 ทำให้ความต้องการรถยนต์ในประเทศสูงขึ้นแต่ความสามารถในการ

ผลิตรถอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจึงคิด

ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์โดยรวมของประเทศไทยในปี 2565 จะอยู่ในระดับ 840,000 คัน 

เศรษฐา ทวีสิน 

ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

 มาต่อกันท่ีความเห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จาก “กู

รู” ฝั ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยกันบ้าง โดยให้มุมมองท่ี

น่าสนใจไม่แพ้กันว่า “ผมมองว่าในขณะนี้ เราอย่าไปตื่นตระหนก

มากเกินไปกับโควิดสายพันธุ ์ใหม่ๆ ที ่จะเกิดขึ ้น เพราะถ้าปีนี้

ประเทศไทยสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องวัคซีน กระจายให้กับประชาชน ได้อย่างทั่วถึง และ

รวดเร็วกว่าปีท่ีผ่านมา ความเชื่อมั่นก็จะดีกว่า และเศรษฐกิจจะฟื้นตัวต่อเนื่องได้” 

 โดยแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจหลักของปี 2565 ที่สำคัญที่สุด คือนโยบายต่างๆ ของ

รัฐบาลที ่ต้องสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ทั ้งในมุมของ

เศรษฐกิจและสังคม เพราะสองเร่ืองเชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกัน ต้องเตรียมเม็ดเงินให้พอใส่เข้ามา



กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินเพิ่ม เนื่องจากเพดานหนี้สาธารณะยังเหลืออยู่

เพียงพอที่จะกู้ได้อีกเป็นหลายแสนล้านหรือล้านล้านบาท ในขณะท่ีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

ที ่มีอยู ่เยอะมากกว่า 8 ล้านล้านบาท เป็นการรับประกันว่าสถานะการเงินของประเทศเรา

แข็งแกร่ง 

 นอกจากนั้น ต้องดูแลกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่เอื้อต่อการกินรวบ รวมทั้งดูแลกลไก

ต่างๆที่จะแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลพร้อมส่งเสริมความเท่าเทียมในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ประชาชนท่ี

ไม่ได้อยู่บนยอดปิรามิดรู้สึกมีความหวังมีแรงในการเดินหน้าสู้ต่อ 

 ขณะที่ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตา และเตรียมพร้อมรับมือในปีนี้ ผมมองว่าเป็นเรื่อง 

“ปัญหาเงินเฟ้อ” ที่เกิดจากต้นทุนและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน จากการขาดสินค้าวัตถุดิบ ซึ่งจะ

ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี ่ยนนโยบายทางการเงิน โดยมาตรการทางการเงินอย่าง “การขึ้น

ดอกเบี้ย” ถูกนำมาใช้ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณมาแล้วว่า “ปีนี้ขึ้นดอกเบี้ยแน่นอน” 

ก็จะเกิดแรงกดดันให้ต้นทุนทางการเงินของไทยสูงขึ้นด้วย 

 “อีกเรื่องก็สำคัญมาก คือ การสร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ถ้าความหวังและแรงบันดาลใจไม่มี โดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ ถ้าเขาไม่รู้ว่าจบออกมาแล้วจะ

มีงานทำไหม งานที ่ทำอยู ่จะมั่นคงแค่ไหน รัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเขาลดความเหลื ่อมล้ำทาง

เศรษฐกิจสังคมไหม ส่ิงแวดล้อมในอนาคตสำหรับพวกเขาจะแย่ลงไปอีกแค่ไหน อันนี้ ผมว่าสำคัญ

ท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นความเส่ียงทางด้านความขัดแย้งในสังคมท่ีจะลุกลามไปเรื่อยๆ” 

 ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 นั้น มองว่าผู้ประกอบการแต่ละรายจะพยายาม

ปรับธุรกิจตัวเองให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีการปรับรูปแบบรับรู้รายได้จากการขายอย่าง

เดียวไปเป็นการทำธุรกิจให้บริการที่ทำรายได้ต่อเนื่อง (recurring) มากขึ้น เช่น อพาร์ตเมนต์ 

โรงแรม อาคารสำนักงาน ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัย โครงการแนวราบที่เน้นความต้องการแท้จริง 

(real demand) จะเป็นตัวนำ ตลาดกลุ่มกลาง-กลางบน ระดับราคา 7-10 ล้านจะเป็นหัวหอกของ

หลายๆผู้ประกอบการ 

 สำหรับผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับเรื่องของส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ท้ังเร่ืองของการประหยัด

พลังงาน การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การกำจัดขยะ จะเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ

ท่ีเพิ่มขึ้นมาท่ีผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ 

ญนน์ โภคทรัพย์ 

ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) 

  “คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจปี 2565 จะเติบโตดีขึ้นกว่าปีท่ี

ผ่านมา ผลจากรัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและมีการ

กระจายฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย

ของภาครัฐในหลายโครงการช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยเริ่มกลับมาคึกคัก สร้างความมั่นใจให้กับ

เอกชน นักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงประชาชน ส่งสัญญาณบวกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีเริ่ม

จะดีขึ้น และแม้ยังคงมีความเส่ียงอยู่บ้าง แต่ประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้ว” 

 



 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยจะโตมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการดูแลระบบสาธารณสุขท่ี

แม้จะมีความแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

การเข้ามาของโควิดสายพันธุ์ใหม่ เช่น โอมิครอน รัฐบาลต้องจัดหาวัคซีนท่ีมีคุณภาพ มีมาตรการ

ป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้อง “การ์ดไม่ตก” 

 “ภาครัฐต้องอัดฉีดให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากขึ้นอีก ออกมาตรการกระตุ้นการ

ใช้จ่ายให้ครอบคลุมและกระจายในทุกธุรกิจอย่างทั่วถึง ผลักดันให้ภาคการค้าและบริการกลับมา

เติบโตและแข็งแรงได้อีกครั้ง โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีอยู่ถึง 2.6 ล้านราย มีการจ้างงานมากที่สุด 

12 ล้านราย รัฐบาลควรเร่งให้ความช่วยเหลือให้กลุ่มเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยด่วนและ

ต่อเนือ่ง ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยตัดสินว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเร็วหรือช้า” 

 ถ้าเอสเอ็มอีประกอบธุรกิจต่อไปได้ ลูกจ้าง 12 ล้านคนก็จะมีงานทำ เกิดเงินหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ในปีนี้เรายังไม่สามารถพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น

หลัก จึงควรกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศ 

 “เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะฟื้นตัวได้ แต่ไม่มาก 3-5% และปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อ มีความเปราะบาง มีปัจจัยกระทบทั้งภายในและภายนอก เราต้องร่วมมือกันทุก

ภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ก้าวต่อไป โดยใช้แนวทางอยู่ร่วมกับโควิดอย่าง

ปลอดภัย หรือ Living with Covid” 

 ขณะที่แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังจะเป็นการใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทำให้

ต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนและกระตุ ้นให้เกิดการจับจ่ายภายในประเทศมากที ่ สุด 

โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีกำลังซื้อสูง รวมทั้งกระตุ้นให้มีการจ้างงาน และท่ีสำคัญท่ีสุด คือช่วยให้เอส

เอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวก 

 “ส่ิงท่ีเป็นห่วงในขณะนี้ คือ ถ้าประเทศไทยไม่สามารถพ้นวิกฤติและกลับมาฟื้นตัวได้อย่าง

รวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จะทำให้เราเจอกับ “ดับเบิลวิกฤติ” ที่ส่งผลกระทบมาจาก

ประเทศอื่นท่ีได้พ้นวิกฤติเศรษฐกิจไปแล้ว เช่น ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจากราคาลิตรละ 20 บาท เป็น 

30 บาทภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ดอกเบี้ยท่ีมีสัญญาณขาขึ้น ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและราคา

สินค้าปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เงินในกระเป๋าท่ีมีน้อยอยู่แล้วมีมูลค่าต่ำลงไปกว่าเดิม” 

 ถ้าประเทศไทยยังฟื้นตัวได้ช้า การฟื้นตัวของโลกจะกระทบโดยตรงและทางอ้อมกับเรา ท้ัง

ต้นทุนการผลิต และการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน ผลกระทบสงครามทางการค้าระหว่าง

มหาอำนาจจีน และอเมริกา ยังอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั้งโลก รวมถึง ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายท่ีใช้แก้ปัญหา 

 ดังนั ้น การรับมือของเอกชนในปีนี ้ มองว่า ต้องปรับเปลี ่ยนองค์กรให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ปรับองค์กรให้ยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อ

รับมือกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ เซ็นทรัลรีเทล ที่ปรับ

องค์กรโดยเปล่ียนวิธีคิดและวิธีทำงานเป็นแบบ Digital First ในทุกมิติ 

 เริ่มตั้งแต่การติดอาวุธให้กับพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลมากขึ้นท้ัง 

Reskill และ Upskill ทำให ้ เราสามารถทรานส ์ฟอร ์มองค ์กรเป ็น Digital Retail ได ้สำเร็จ 

นอกจากนั้น เรายังดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายขององค์กรในการเป็น Central to Life หรือ



ศูนย์กลางชีวิตของผู้คน ยึดลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งถือ

เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน 

 ส่งท้ายด้วย “มุมมองในการดำรงชีวิตของประชาชนในปี 2565 ซึ่งยังจะต้องพร้อมรับมือ

กับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด มีการวางแผนการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

รวมทั้งจะต้องปรับตัว และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน เพื่อสร้าง

โอกาสฟื้นตัวไปพร้อมกัน 

ทีมเศรษฐกิจ 

 

 

 

 สภาพอากาศที่เย็นลง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศ ระวังโรครา

สนิมขาว ซึ ่งมีสาเหตุมาจากรา Puccinia horiana P. henn. ด้วยเป็นโรคที ่ระบาดรุนแรงใน

ภาคเหนือ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวขณะมีอากาศชื้น เนื ่องจากสปอร์ของเชื้อราก่อโรคจะ

เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 4-24 องศาเซลเซียส 

 อาการเริ่มแรก จะพบจุดแผลสีเหลืองขนาดเล็กที่ด้านบนใบ ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น

บริเวณด้านใต้ใบ ท่ีตำแหน่งเดียวกันจะพบเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวนวล ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นเป็น

จุดนูนกลมสีขาวอมชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว พบกระจายอยู่ทั่วใบ ทำให้เนื้อใบตรงข้ามกลุ่มเชื้อ

กลายเป็นสีเหลืองและไหม้ ใบมีลักษณะพอง บิดเบ้ียว 

 ถ้าโรคระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเหลือง ไหม้ แห้ง และร่วง หากโรคเกิดกับดอกตูม กลีบ

เล้ียงและกลีบดอกจะแห้ง ไม่คล่ีบาน 

 วิธีป้องกัน กรมวิชาการเกษตร แนะนำให้ใช้กิ่งชำหรือต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค หรือก่อน

ปลูกแช่กิ ่งชำหรือต้นพันธุ ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เฮกซะโคนาโซล 5%  SC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล 43% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดฟี

โนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 10 นาที 

และควรปลูกเบญจมาศให้มีระยะห่างกันพอสมควร เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี หมั่นกำจัด

วัชพืชในแปลงปลูกและบริเวณใกล้เคียง ตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 

ตรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคตัดส่วนท่ีเป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก 

ถ้าหากโรคยังคงระบาด ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชข้างต้น ทุก 7 วัน สำหรับพื้นท่ีท่ีมี

การระบาดของโรครุนแรง แนะนำให้ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 

สะ–เล–เต 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : เบญจมาศระวังราสนิมขาว 


