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คอลมัน์โลกการค้า : เลิกพดูสกัทีว่าเศรษฐกิจมนัดี 

 
หลายส านักวชิาการด้านเศรษฐกิจภายใต้อาณัติของรฐับาล ทัง้ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สภาพฒัน์) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ส านกัยทุธศาสตรก์ารคา้ ก.พาณิชย ์หรอืแมแ้ต่ตวัหวัหน้าทมีเศรษฐกจิ ของรฐับาล ดร.สมคดิ จาตุศรี
พทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรดีา้นเศรษฐกจิ ฯลฯ มกัจะเล่านิทานบทเก่าอยูต่อลดเวลาเศรษฐกจิไทยฟ้ืน
ตวัเลขจะขยายตวัได้เกนิเป้าหมายที่ตัง้ไว้ แต่พวกท่านจะรู้หรอืไม่ว่ามนัสวนทางกบัความรู้สกึของ
ประชาชนสว่นใหญ่ในประเทศ ทุกวนัน้ีคนไทยส่วนใหญ่ยงัชกัหน้าไม่ถงึหลงั รายไดไ้ม่พอรายจ่าย ซ ้า
ภาระหน้ีสนิกเ็พิม่พนู จนขาดความสามารถในการช าระหน้ี  เอาล่ะ...ถา้รฐับาลจะอา้งว่า “โลกการคา้” 
รูส้กึไปเองคดิไปเอง ถา้เช่นนัน้โลกการคา้กจ็ะยกดชันีความเชื่อมัน่ในภาคต่างๆทีห่ลายส านักทีไ่ม่ได้
ตกอยูใ่นอาณตัขิองรฐับาล 

มาสรุปยอ่ใหด้วูา่ขอ้เทจ็จรงิมนัเป็นอยา่งไร...!! ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทยระบุ ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืนกรกฎาคม 2560 อยูท่ี่ ระดบั 73.9 ลดลงต่อเน่ือง
เป็นเดอืนที่ 3และอยู่ในระดบัต ่าสุดในรอบ 7 เดอืน เน่ืองจากผูบ้รโิภคกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์น ้า
ทว่ม ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือประกอบกบัราคาพชืผลทางการเกษตร
ยงัอยู่ในระดบัต ่า ท าใหผู้บ้รโิภคกงัวลว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอาจจะยงัไม่ฟ้ืนตวัดขีึ้นมากอย่างที่
คาดการณ์ไวน้อกจากน้ีกงัวลถงึปญัหาค่าครองชพี และราคาสนิคา้ทีย่งัอยู่ในระดบัสูงจากราคาน ้ามนั
ขายปลกีในประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้มา ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัรายไดใ้นปจัจุบนั ดชันีธุรกจิกรุงไทย (Krung 
Thai Business Index :KTBI) ในไตรมาสที ่2/2560 ลดต ่ากว่าระดบัปกต ิ(50) ทีร่ะดบั 49.38จาก
ระดบั 50.56 ในไตรมาสก่อน เน่ืองจากผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลดา้นก าลงัซื้อและความเปราะบาง
ของเศรษฐกจิ โดยเฉพาะระดบัฐานราก หลงัราคาสนิคา้เกษตรส าคญัเริม่ชะลอลง อกีทัง้ค่าเงนิบาทที่
แขง็คา่ต่อเน่ืองซึง่อาจสง่ผลต่อการสง่ออกในระยะถดัไป  

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ระบุดชันีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการขนาดย่อม ไตรมาส 
2/2560 ยงัทรงตวัต ่า และดชันีฯระยะ 3 เดอืนขา้งหน้าค่าดชันียงัอยูท่ีต่ ่ากว่าระดบั 50 เน่ืองจากราคา
สินค้าเกษตรที่ส าคัญยงัอยู่ในระดบัต ่า กดก าลงัซื้อและภาวะเศรษฐกิจซึมยาวและยงัสะท้อนว่า
ผูป้ระกอบการยงักงัวลภาวะเศรษฐกจิ ก าลงัซือ้ทีฟ้ื่นตวัชา้แมว้า่การส่งออกคาดว่าจะโตกว่า 4-5% แต่
ยงัเป็นหว่งการลงทุนภาคเอกชนทีย่งัฟ้ืนตวัชา้ และหน้ีเสยีของกลุม่เอสเอม็อทีีย่งัขยบัเพิม่สงูขึน้  

ส านักวจิยัธนาคารซไีอเอม็บไีทย ระบุการลงทุนภาคเอกชนทีต่ดิลบมาจาก 4 ปจัจยัหลกั เช่น 
นโยบายการเงนิของสหรฐั และจนีที่ยงัมคีวามไม่แน่นอน ก าลงัการผลติที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า อุปทาน
ส่วนเกนิลน้ตลาด และความต่อเน่ืองของนโยบายของภาครฐั ส่วนการส่งออก แมว้่าในช่วงครึง่ปีแรก



ส่งออกขยายตวัไดสู้งถงึ 7% เน่ืองจากราคาสนิคา้เกษตรปรบัตวัสูงขึน้ตามราคาน ้ามนัแต่สนิคา้หลกั
ทัง้ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอเิล็กทรอนิกส์ ยงัเตบิโตไม่เต็มที่ดงันัน้การส่งออกของไทยจงึยงั
ขยายตวัไดต้ ่าสุดใภมูภิาคอาเซยีนทีส่ว่นใหญ่ขยายตวัเกนิ 10%.  

สภาธุรกจิตลาดทุนไทย ระบุดชันีความเชื่อมัน่ตลาดหุน้ไทยค่อนขา้งทรงตวัต่อเน่ืองมาตัง้แต่
ตน้ปี ซึ่งถอืว่าแยก่ว่าตลาดหุน้อื่นๆ ทัว่โลกรวมทัง้ตลาดในภูมภิาค ดว้ยเหตุทีเ่ศรษฐกจิไทยโดยรวม
ยงัไมไ่ดม้ปีจัจยับวกขบัเคลื่อนทีช่ดัเจน การบรโิภคในประเทศยงัคอ่นขา้งซบเซา  

ธนาคารออมสนิระบุดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก(GSI) ไตรมาส 2 ปี 2560 ปรบัลดลง
จากไตรมาส 1 เน่ืองจากประชาชนระดบัฐานรากรูส้กึวา่ภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศไทยใน
ปจัจุบนัยงัไมฟ้ื่นตวั ราคาสนิคา้และคา่ครองชพีสงู ท าใหร้ะมดัระวงัการใชจ้่ายนอกจากน้ี ยงัมรีายจ่าย
เพิม่ขึน้เน่ืองจากเป็นช่วงเปิดเทอม ส าหรบั GSI ในอนาคตอกี 6 เดือนขา้งหน้าประชาชนระดบัฐาน
ราก มคีวามคาดหวงัว่ารฐับาลจะมมีาตรการเพื่อช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย นัน่ก็แปลว่าผูม้รีายไดน้้อย
ยงัไม่สามารถพึง่พาตนเองได้ ซึ่งก็ไม่ผดิถ้าจะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่รฐับาลเอามาอวด มนัไม่ได้
สะทอ้นวา่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศจะมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้จากตวัเลขจดีพีทีีร่ฐับาลเอา
มาอวด...!! ทมีเศรษฐกจิทมีน้ีท างานไม่ได้กเ็ปลีย่นไปซะ คนดคีนเก่งบา้นน้ีเมอืงน้ีมอีกีเยอะ อยา่ไปตี
กรอบแคว่า่ตอ้งรูจ้กักบัทหารเทา่นัน้ถงึจะท างานเป็น...!! ไดอ้ านาจมาดว้ยวธิพีเิศษทัง้ท ีอยา่ท าใหเ้สยี
ของ อยา่ท าใหผ้ดิหวงัเหมอืนทีผ่า่นๆ มาเลย...รฐับาลลุงตู่...ที่เคารพ... 
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ไหนว่าเศรษฐกิจดี..ท าไมส้มต าขายไม่ออก? 

 
 

ในชว่ง 2–3 สปัดาหท์ีผ่า่นมาน้ี เราคงจะไดย้นิขา่วนักพยากรณ์เศรษฐกจิไทยจากทุกส านัก ไม่
ว่าจะเป็นส านักของภาครฐั หรอืของภาคเอกชน ออกมาแถลงขา่วเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า เศรษฐกจิไทย
ในครึง่ปีหลงั เริม่ดขีึน้ ทีเ่คยคาดกนัวา่ อตัราความเจรญิเตบิโต จะไมถ่งึ 3.5 เปอรเ์ซน็ต์ มาถงึตอนน้ีดู
ตวัเลขต่างๆแล้ว น่าจะเกิน 3.5 เปอร์เซ็นต์แน่นอน จะเกินมากหรือเกินน้อยเท่านัน้  สวนทางกับ
ความรูส้กึ และสิง่ทีช่าวบา้นก าลงัเผชญิอยูว่่า ไม่เหน็จะมอีะไรดขีึน้เลย การท ามาหากนิยงัคงฝืดเคอืง 
ชาวไรช่าวสวนปลกูอะไรมาขายกไ็มไ่ดร้าคาสกัอยา่ง มงัคุดเอย ล าไยเอย ราคารว่งกราวไปเสยีทัง้นัน้ 
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อจี านวนมากกบ็น่อุบ ผลติสนิคา้แลว้ขายไม่ได ้ประชาชนไม่มกี าลงัซื้อ ขาดเงนิ
หมุนเวยีนจะแยก่นัอยูแ่ลว้ 

เมื่อวานน้ีก็มีข่าวสมาคมภตัตาคารไทยและสมาคมธุรกิจร้านอาหารออกมาโอดครวญว่า
ยอดขายอาหารกพ็ลอยตกไปดว้ย โดยเฉพาะรา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ และฟู้ดคอรท์ต่างๆ แมแ้ต่
รา้นสม้ต าดงัแถวๆพระราม 9 กย็งัยอดร่วงไปถงึ 30 เปอรเ์ซน็ต์ หลายๆ คนทีอ่่านขา่วแลว้กอ็ดไม่ได้
ทีจ่ะถามขึน้วา่น่ีมนัประเทศเดยีวกนัหรอืเปลา่หนอ เพราะหน้าขา่วเศรษฐกจิหนงัสอืพมิพฉ์บบัเดยีวกนั
น่ีแหละที่พาดหวัว่า “นักเศรษฐศาสตร์ฟนัธงเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลงัดขีึน้!” เมื่อสปัดาห์ก่อน แต่
สปัดาหต์่อมากลบัพาดหวัว่า “เศรษฐกจิฟุบคนไทยงดกนิขา้วนอกบา้น ไก่ยา่งสม้ต าขายไม่ออก” ไป
เสยีน่ี เพือ่นผมหลายคนอ่านทัง้ 2 ขา่วน้ีพอเจอผมกจ็ะถามในท านองเดยีวกนั...วนัหน่ึงว่าเศรษฐกจิดี
อกีวนับอกแยซ่ะแลว้...จะเชื่อขา่วไหนดลี่ะ? ผมกต็อบไปว่าขอใหเ้ชื่อทัง้ 2 ขา่วนัน่แหละ เพราะถา้จะ
วา่ไปกถ็ูกตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิทัง้คู่ ทีน่ักเศรษฐศาสตรบ์อกว่าครึง่หลงัจะดขีึน้ กเ็พราะในภาพรวมหรอื
มองจาก “มหภาค” แลว้ดูดขีึน้จรงิๆ ส่งออกด ีการลงทุน และการเบกิจ่ายภาครฐัดมีาก การท่องเทีย่ว
ดมีาก จะมสี่วนท าให้ จดีพี ีเพิม่ขึ้น แต่เผอญิว่าระบบเศรษฐกจิไทยประกอบขึน้ดว้ยสาขาหรอืภาค
เศรษฐกจิยอ่ยๆอกีมากมายหลายสาขา ดงันัน้เมื่อมองแบบ “จุลภาค” หรอืมองเป็นรายสาขาแลว้ กจ็ะ
เหน็วา่ยงัมสีาขาทีไ่มด่หีรอืจะใชค้ าวา่ย ่าแยก่ค็งได ้อยู่หลายสาขาเหมอืนกนั 



สาขาเกษตรเหน็ไดช้ดัผลผลติด ีแต่ราคาไม่ดเีลย โดยเฉพาะผลไมต้่างราคาตกต ่าอย่างน่าใจ
หาย ล าไย มงัคุด ราคาตกไปหมด โดยเฉพาะล าไยขายไม่ค่อยออก จนถึงขนาดกระทรวงพาณิชย์
จะตอ้งไปขอให ้คุณ ล าไย ไหทองค า นกัรอ้งดงัมาเป็นพรเีซน็เตอรช์ว่ยขายล าไยใหอ้ยูใ่นขณะน้ี 
ในด้านการลงทุนภาคเอกชนก็ไม่ค่อยดีอย่างที่คาดไว้ เพราะนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจใน
สถานการณ์ และยงัไม่เชื่อว่าจะดขีึ้นจรงิจงั รอดูท่าทีกนัอยู่  ก าลงัซื้อของประชาชนก็น่าจะน้อยลง 
เพราะหน้ีสนิครวัเรอืนสงู ท าใหป้ระชาชนตอ้งกระเหมด็กระแหม่เพื่อหาเงนิใชห้น้ีมอืเป็นระวงิ จะเอาที่
ไหนไปใชจ้า่ย ขณะเดยีวกนั ตวัเลขภาพสว่นรวมทีว่า่ดีๆ อยา่งทีน่กัเศรษฐศาสตร ์พยากรณ์ไว ้กย็งัไม่
กระจายลงไปข้างล่าง เพราะระบบการกระจายรายได้ของเรายงัไม่ดีนัก อย่างที่ทราบกนัอยู่แล้ว
เพราะฉะนัน้ ทีม่เีสยีงโอดครวญว่าเศรษฐกจิแย่ก็ถูกอกี เพราะเป็นเสยีงครวญจากคนระดบักลางกบั
ระดบัลา่งทีไ่มไ่ดร้บัผลดจีากภาพรวมสกักีม่ากน้อยอยา่งทีว่า่ 

โดยทฤษฎีแล้ว เมื่อเศรษฐกิจมหภาคหรอืส่วนรวมด ีก็จะดไีปทุกๆระดบั ไล่ลงไปเหมอืนลูก
ระนาด จากบนถงึล่าง แต่ส าหรบัประเทศไทยเรามกัจะมปีญัหาและขอ้ยกเวน้อยู่เสมอ เพราะระบบ
เศรษฐกจิของเรายงัไม่เสรจีรงิ ยงัมกีารผูกขาดตดัตอน ยงัมเีรื่องนอกระบบ เรื่องอทิธพิล ท าใหก้ลไก
เศรษฐกจิเบีย่งเบนเยอะ เราจงึมปีญัหาการกระจายรายไดค้อ่นขา้งมาก ภาพซอ้น 2 ภาพ คอืภาพของ
เศรษฐกจิสว่นรวมด ีกบัเศรษฐกจิสว่นยอ่ยไมค่อ่ยด ีจะอยูก่บัเราต่อไปอกีนานแสนนานครบั 

“ซูม” 
 


