
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
จีธ้ปท.สกดับาทแขง็ เอกชนผวาฉุดส่งออกโตไม่เข้าเป้า5% 

 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.)และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
นดัประชุมเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2560 ทีโ่รงแรมดุสติธานี 

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย 
กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวตาม
เป้าหมาย 3.5-4.0%ปจัจัยหลักมาจากการส่งออกปีน้ีที่

ล่าสุดช่วงครึ่งปีขยายแลว้ถงึ 7.8% ท าใหก้ารส่งออกคาดว่าจะขยายตวัตามเป้าหมายเช่นกนั 3.5-4.5% 
เพราะชว่งครึง่ปีหลงัมแีรงสง่ดา้นปรมิาณหรอืค าสัง่ซือ้จากประเทศคูค่า้มแีนวโน้มอยูใ่นเกณฑท์ีด่ี 

ขณะที ่นายเจน น าชยัศริ ิประธานสอท. กลา่ววา่ เอกชนมคีวามเป็นหว่งถงึคา่เงนิบาททีแ่ขง็ค่าว่า
จะเป็นไปในระยะสัน้หรอืระยะยาว โดยจะต้องตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ เน่ืองจากขณะน้ีค่าเงนิ
บาทได้แขง็ค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และแขง็ค่ากว่าประเทศอื่นในภูมภิาค ซึ่งจะมีผลต่อการเสนอราคา
สนิคา้ทีจ่ะแพงกวา่ประเทศคูแ่ขง่ 

ทัง้น้ียงัเชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มมีาตรการและเครื่องมอืในการดูแลเรื่องอตัรา
แลกเปลี่ยน จึงอยากให้ธปท.น าเครื่องมือและมาตรการมาใช้ให้ทนัท่วงทีในกรณีที่พบเหตุผิดปกต ิ
โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายเงนิทุนที่มีปริมาณมากหรือเร็วกว่าปกติ ส่วนผลกระทบน ้าท่วม พบว่า จ.
สกลนคร มสีมาชกิสอท.ไดร้บัผลกระทบประมาณ 60-70 ราย ซึ่งจะมเีสยีหายแต่กม็กีารฟ้ืนฟูเขา้มาช่วย
กระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ทีแ่น่นอน 

ในวนัเดยีวกนั น.ส.กณัญภคั ตนัติพพิฒัน์พงศ์ประธานสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 
(สรท.)หรอืสภาผูส้่งออก แถลงตวัเลขการส่งออกว่า สภาผูส้่งออก ไดป้รบัทศิทางการเตบิโตของมูลค่า
การสง่ออกปีน้ีเป็นเตบิโตรอ้ยละ 5 จากเดมิคาดวา่ขยายตวัรอ้ยละ 3.5 

อย่างไรก็ตาม ยงัมปีจัจยัเสี่ยงต่อการส่งออกของไทย คอืการแขง็ค่าของเงนิบาท และความผนั
ผวนในระยะสัน้ที่กระทบต่อความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายย่อย ส่งผลต่อการก าหนดราคาและท า
สญัญาซื้อขายช่วงครึ่งปีหลงัและปี 2561 โดยตัง้แต่ต้นปีจนถงึปจัจุบนัเงนิบาทแขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 8 และ
หากเทียบกบัประเทศคู่แข่งที่ค่าเงนิอ่อนค่า ท าให้ผู้ส่งออกไทยเสียเปรียบด้านราคา นอกจากน้ียงัมี
ผลกระทบจากการประกาศใชพ้ระราชก าหนดการบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ส่วนราคา
น ้ามนัทีท่รงตวัสง่ผลต่อก าลงัซือ้จากกลุม่ลกูคา้ในตะวนัออกกลาง 
 



น.ส.กณัญภคักล่าวว่า ส าหรบัการส่งออกในเดอืนมถุินายน 2560 ว่า มมีูลค่า 20,282 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
ขยายตวัรอ้ยละ 11.7 เมื่อเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีม่ลูคา่การสง่ออกในรปูเงนิบาทมมีูลค่า 
693,428 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 7.9 ส่งผลให้การส่งออกครึ่งปีแรกมีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์
สหรฐั เตบิโตรอ้ยละ 7.83 

ทัง้น้ี สภาผูส้่งออก โดยมูลค่าการส่งออกในช่วง 6 เดอืนหลงั เฉลีย่ตอ้งมมีูลค่า 18,841.06 ลา้น
ดอลลาร์สหรฐัต่อเดอืนและภายใต้สมมุตฐิานค่าเงนิบาทอยูร่ะหว่าง33.40-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั 
และราคาน ้ามนั 50 ดอลลารส์หรฐัต่อบารเ์รลปจัจยับวกส าคญัทีท่ าใหก้ารส่งออกขยายตวัดขีึน้ คอื การ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้หลกั และความเชื่อมัน่ต่อสนิคา้ไทยมมีากกว่าเมื่อเทยีบกบัสนิคา้
ของคูแ่ขง่ สง่ผลใหม้คี าสัง่ซือ้สนิคา้ไทยเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง 

 
 

เลาะรัว้เกษตร : จากปิดคดี‘ป’ูถึงปลดัฯคนใหม่ 
 

ขณะที่ก าลงันัง่เขยีนบทความชิ้นน้ีอยู่ ในช่วงสายๆ ของวนัองัคารที่ 1 สงิหาคม มขี่าวอยู่หลาย
เรื่องทีผ่มเฝ้าตดิตามความคบืหน้า และคดิอยูว่่า น่าจะเอามาเขยีนถงึไม่ว่าเรื่องคดโีครงการรบัจ าน าขา้ว
ที่อดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ก าลงัขึ้นแถลงปิดคดดีว้ยวาจาต่อศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงก่อนจะกลบัไปเฝ้ารอดว้ยใจระทกึส าหรบัวนัพพิากษาที่ก าลงัจะมาถงึใน วนัที่ 25 
สงิหาคมน้ี...แลว้ยงัเรื่องปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ทีจ่ะมาแทนคุณธรีภทัร ประยรูสทิธ ิผู้
ซึง่โดนเดง้ไปเมื่อสปัดาหก์่อน โดยขณะทีก่ าลงัพมิพต์น้ฉบบัอยูน้ี่ กต็อ้งเงีย่หู-เหลอืบตา คอยตดิตามขา่ว
ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีวนัองัคารน้ี จะมีเรื่องน้ีเข้าหรือไม่ ถ้ามี จะเป็นใครที่จะได้ขึ้นนัง่เก้าอี้ตวัน้ี...
นอกจากนัน้ยงัมขี่าวเรื่องสถานการณ์อุทกภยัความเดอืดร้อนเสยีหายของพี่น้องเกษตรกรไทยจ านวน
มากในพื้นที่น ้าท่วมใหญ่สิบกว่าจงัหวดัที่ก าลงัเฝ้ารอความช่วยเหลือที่ทนัทวงทีจากรฐับาลและจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เมื่อมหีลายเรื่องและบางเรื่องต้องเขยีนไป พรอ้มกบัชะเงอ้หูตาตดิตามว่ามขีอ้สรุปออกมาหรอืยงั
แบบน้ี เลยตดัสนิใจว่า ถา้ง ัน้กเ็ขยีนแบบ“ย าใหญ่”เอาเท่าทีข่อ้มูลเอือ้อ านวยไปก่อนกแ็ลว้กนั เรื่องแถลง
ดว้ยวาจาปิดคดจี าน าขา้วของยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร กไ็มผ่ดิไปจากทีผ่มและหลายๆคนไดค้าดหมายกนัไวค้อื 
โดยภาพรวมกเ็ป็นแคเ่กมในการปลุกกระแสเรยีกคะแนนสงสารจากมวลชนคนเสือ้แดงทีใ่หก้ารสนับสนุน
อดตีนายกฯปูเท่านัน้ หาไดม้เีน้ือหาอะไรทีจ่ะส่งผลสะเทอืนถงึการตดัสนิพพิากษาขององคค์ณะตุลาการ
ในคดีน้ีไม่ ที่ว่าเช่นน้ี เพราะตลอดเวลาร่วมชัว่โมงที่อดีตนายกฯปูแถลงปิดคดีนัน้ เน้ือหายงัคงเป็น
เชน่เดมิเหมอืนทีเ่คยใหป้ากค าการไต่สวนในศาลฯ ตลอดจนการสมัภาษณ์สื่อต่างๆ วนเวยีนซ ้าๆกบัการ
ยนืยนัว่า เธอบริสุทธิ ์ไม่ได้ท าอะไรผดิ เพราะด าเนินโครงการจ าน าข้าวตามนโยบายที่ได้ให้สญัญา
ประชาคมไว้ จงึยกเลกิไม่ได ้ทัง้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนา ตลอดจนไม่ได้ละเลยเพกิเฉย
หรอืปล่อยปละใหเ้กดิการทุจรติอยา่งมโหฬารดงัขอ้กล่าวหา ทัง้กล่าวหาว่าการด าเนินคดกีบัตนนัน้ เป็น



การด าเนินการที่ไม่เป็นธรรมจากทัง้ป.ป.ช.และผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้อง เธอจึงเป็นแค่เหยื่อของเกม
การเมอืง ฯลฯ 

ทัง้หลายทัง้ปวงไม่ได้มทีเีด็ดที่จะตอบให้กระจ่างเลยว่า แล้วการทุจรติโกงกินอย่างมหาศาลใน
โครงการจ าน าขา้วนัน้ ชว่งทีเ่ธอมอี านาจไดจ้ดัการแกไ้ขหรอืจดัการเอาผดิใคร อยา่งไร อนัเป็นการระงบั
ยบัยัง้ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายอยา่งมโหฬารน้ีบา้งหรอืไม่ 

ผมถงึวา่ เน้ือหาทีแ่ถลงไมน่่าจะสง่ผลอะไรต่อรูปคดอีกี แต่เหตุผลทีอ่ดตีนายกฯ“ปู”ตอ้งรอ้งขอต่อ
ศาล มาแถลงด้วยวาจาปิดคดคีรัง้น้ี ก็คอื การสร้างภาพมวลชนที่แห่กนัมาใหก้ าลงัใจ เพื่อปลุกกระแส 
ตลอดจนการบบีน ้าตาในศาล เพือ่เรยีกความสงสาร น่ีต่างหากคอื เป้าหมายหลกั น่าเสยีดายที ่“ฟ้าดนิไม่
เป็นใจ” เกดิอุทกภยัในจงัหวดัต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะภาคเหนือและอสีานฐานใหญ่ของผูท้ีส่นับสนุน
เธอ ท าใหจ้ านวนคนทีบ่รรดาพลพรรคของเธอช่วยกนักะเกณฑม์าได ้มไีม่สูงมากขนาดทีจ่ะสรา้งภาพได้
ใหญ่โตนัก...แต่กระนัน่ยงัต้องดูกนัอกีครัง้ วนัที่ 25 สงิหาคม ที่จะถงึน้ีจะมกีารเล่นเกม“มวลชน”อะไรที่
ยิง่ใหญ่ขนาดสง่ผลกระเทอืนต่อการพพิากษาในวนันัน้ หรอืไม ่

ส าหรบัเรื่องปลดักระทรวงเกษตรฯคนใหม ่ลา่สุดครม.ยงัไมพ่จิารณา แต่มขีา่ววา่พล.อ.ฉตัรชยั สา
รกิลัยะ รมว.เกษตรฯไดเ้สนอชื่อนายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ จากรองปลดัฯขึน้มาเป็น อยา่งไรกต็าม พล.อ.
ฉตัรชยัใหส้มัภาษณ์วา่ ทีเ่สนอชื่อไปนัน้ ครม.ยงัไมพ่จิารณา คาดว่า คงไปพจิารณาสปัดาหห์น้า 

แมข้่าวก่อนหน้าน้ึระบุว่า ที่มกีารเลอืกเลศิวโิรจน์ เพราะเป็นอดตีอธบิดกีรมชลประทานมาก่อน 
ฉะนัน้สเปกจึงเข้ากบัสถานการณ์ขณะน้ีที่ก าลงัเกิดปญัหาอุทกภยัใหญ่หลายจงัหวดัทัว่ประเทศ และ
โดยเฉพาะนายกฯประยุทธ ์จนัทร์โอชา ก็มนีโยบายใหเ้ร่งรดัแผนบรหิารจดัการน ้าแห่งชาต ิ12 ปี สรา้ง
ระบบน ้าทีส่มบรูณ์ แกป้ญัหาน ้าทว่มและภยัแลง้ซ ้าซาก เพือ่ความมัน่คงของประเทศดว้ย... 

อยา่งไรกต็าม ตอนทีเ่ป็นอธบิดกีรมชลประทานเมื่อปี 2558 ซึง่เกดิปญัหาภยัแลง้ครัง้ใหญ่ กเ็คยมี
เรื่องที่นายกฯประยุทธ์ไปตรวจงานแก้ปญัหาที่เชียงใหม่ และแสดงความไม่พอใจนายเลิศวิโรจน์ที่
บรรยายเรื่องการแกไ้ข จดัการน ้า วกวน ไม่รูเ้รื่องจนบิก๊ตู่หงุดหงดิ ถงึกบัสัง่ใหห้ยุดพดู กไ็ม่รูเ้พราะเรื่อง
น้ีหรอืเปล่า ท าใหก้ารแต่งตัง้ยงัชะงกัอยู่แต่ถ้า นายเลศิวโิรจน์ไดเ้ป็นปลดักระทรวงเกษตรฯสมใจ ก็คง
จะตอ้งท างานหนกัขึน้ ใหเ้ขา้ตานายกฯ เพือ่แกไ้ขเรื่องทีเ่คยเสยีรงัวดัในครัง้นัน้ดว้ย 

สาโรช บญุแสง 
 

 


