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ศุภชัยชี ้ศก.ฟ้ืนไม่จริง ลงทนุภาคเอกชนน่ิง 

แนะรัฐพูดความจริง หว่ันแห่ขึน้โครงการป่ันฟองสบู่อสังหาฯ 
 

นายศุภชยั พานิชภกัดิ ์อดตีเลขาธกิาร การประชุมสหประชาชาตวิ่าดว้ยการคา้และการพฒันา หรอื 
องัค์ถดั ว่า ขณะน้ีเศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วง เพราะยงัมขีอ้ถกเถียงเกิดขึ้นมากในสงัคมว่าเศรษฐกิจดจีริง
หรอืไม ่จงึอยากใหร้ฐับาลใหข้อ้มลูเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิกบัประชาชน เพราะการบริหารทางการเมอืงจะมกีารให้
ขอ้มูลในภาวะดา้นด ีทัง้น้ีตามขอ้มูลจรงิพบว่า ปจัจุบนัการลงทุนของภาคเอกชนตวัเลขไม่ชดัเจน และการ
ลงทุนสว่นใหญ่ลงทุนในภาคอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งเดยีวเป็นเรื่องผดิปกต ิซึง่อาจจะท าใหเ้กดิภาวะฟองสบู่จาก
ทีม่กีารก่อสรา้งโครงการจ านวนมาก ท าใหค้า้ง และขายไมไ่ดจ้ านวนมาก ซึง่เป็นเรื่องทีต่อ้งการใหร้ฐับาลดูแล
ใหด้ ีแมว้า่ตอนน้ีไมม่สีญัญาณฟองสบู ่แต่ในอนาคตกไ็มแ่น่ 

“รฐับาลต้องให้ขอ้มูลเศรษฐกิจการลงทุนที่ถูกต้อง ว่าท าไมเอกชนไม่ลงทุน ทัง้ที่มเีงนิสดมาก และ
น าไปจ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้ือหุ้นสูง เป็นการกระตุ้นตลาดหลกัทรพัย์อย่างเดยีว ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะควร
น าไปลงทุนพฒันาคน พฒันานวตักรรมการวิจยัการพฒันาเพื่อขยายกิจการ กลบัเน้นการจ่ายเงนิปนัผล
กระตุ้นตลาดหลกัทรพัย์ โดยตอนน้ีเอกชนไทยจ่ายเงนิปนัผลสูงที่สุดในอาเซียนและเอเชยี ซึ่งเป็นเรื่องที่
รฐับาลต้องคดิว่าถูกหรอืไม่ นอกจากน้ี เอกชนที่มาร่วมลงทุนกบัรฐัในในโครงการประชารฐั ก็ไม่ได้มกีาร
ผลกัดนัการลงทุนจรงิๆ เป็นการรว่มเพือ่หน้าตาเท่านัน้” นายศุภชยั กลา่ว 

นอกจากน้ี นายศุภชยักล่าวถงึการปรบัลดดอกเบีย้เงนิกูร้ายยอ่ยของธนาคารพาณิชย ์ว่า รฐับาลควร
เขา้ไปดขูอ้มลูสว่นต่างอตัราดอกเบีย้ระหว่างเงนิกูก้บัเงนิฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทยเทยีบกบัเพื่อนบา้นว่า
แตกต่างกนัหรอืไม่ ซึ่งตอนน้ีธนาคารพาณิชยไ์ม่จ าเป็นตอ้งหารายไดโ้ดยพึง่ส่วนต่างดอกเบีย้เหมอืนในอดตี 
เพราะทางการเปิดทางท าธุรกจิหารายไดท้างอื่นมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์จงึไม่ควรคดิส่วนต่างดอกเบี้ยสูง
เกนิไป 

นายศุภชยักล่าวว่า ปจัจุบนัคนไทยออมเงนิน้อยลง เพราะอตัราดอกเบีย้เงนิฝากอยูต่ ่ามาก โดยอตัรา
ดอกเบีย้ออมทรพัยไ์มถ่งึ 1% และตอนน้ีแนวโน้มเงนิเฟ้อสงูขึน้ ท าใหด้อกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูต่ ่ามาก ซึ่งเป็นเรื่อง
ทีร่ฐับาลตอ้งเขา้ไปด ู

นอกจากน้ี รฐับาลยงัต้องเข้าไปดูโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษ ซึ่งตอนน้ีไม่มคีวามคืบหน้า เพราะ
เอกชนไมย่อมลงทุน ซึง่ตอ้งเขา้ไปดวูา่มาจากสาเหตุอะไร อาจมหีลายเหตุผล เชน่  

1.พืน้ทีท่ีก่ าหนดไมเ่ป็นทีส่นใจของนกัลงทุน  
2.พืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีปิ่ดไมเ่ชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกจิอื่น  
3.ไมส่ามารถแขง่กบัเขตเศรษฐกจิเพือ่นบา้น ได ้และ  



4.เงื่อนไขการลงทุนยงัไม่จูงใจการลงทุน ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเรื่องส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เหมอืนกบัโครงการระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ที่รฐับาลก าลงัเร่ง
ด าเนินการอยู ่

ดา้นนายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การลงทุนภาคเอกชน
ยงัถอืเป็นเรื่องที่ต้องตดิตาม เน่ืองจากอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากที่ผ่านมา ภาคเอกชนไม่มัน่ใจต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิ ประกอบกบัก าลงัการผลติในบางอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง อยา่งไรก็ตาม การลงทุนภาครฐั
ยงัขยายตวัสงู โดยการลงทุนโครงการต่างๆเริม่มคีวามชดัเจนมากขึน้ แมว้า่การเบกิจา่ยยงัไมม่ากนกั 

“มองว่าการลงทุนภาครฐัยงัเป็นบทบาทส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกจิปีน้ี ส่วนในระยะต่อไป มองว่า
หากเศรษฐกจิขยายตวัด ีการส่งออกเตบิโตได ้และกระจายไปยงัตลาดใหม่ๆมากขึน้ การลงทุนภาคเอกชนก็
น่าจะกลบัมาได ้ส่วนโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก หรอื EEC จะช่วยดงึการลงทุน
ใหม่ๆ  เป็นการสรา้งฐานใหมใ่หเ้กดิขึน้ ซึ่งจะเป็นบทบาทส าคญัของเศรษฐกจิอยา่งแน่นอน”นายวริไท กลา่ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพฤหสับดีท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 
ดัชนีเศรษฐกจิฐานรากทรุด ประชาชนกังวลสินค้าแพงค่าครองชีพกระฉูด 

 
ธนาคารออมสนิเผยดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก ไตรมาสแรกปีน้ี 47.2 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี

ที่แล้ว เน่ืองจากประชาชนกงัวลเรื่องราคาสนิค้า และค่าครองชพีที่เพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัดชันีความเชื่อมัน่
อุตสาหกรรมเดอืน เม.ย.ลดลงเน่ืองจากวนัหยดุยาวเทศกาลสงกรานต์ 

นายชาตชิาย พยุหนาวชียั ผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยว่า ผลการส ารวจดชันีความเชื่อมัน่
เศรษฐกจิฐานราก หรอื GSI ไตรมาส 1 ปี 2560 ไดส้ ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชนทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 15,000 
บาท จ านวน 1,843 ตวัอยา่ง พบว่าดชันี GSI ไตรมาส 1 อยูท่ีร่ะดบั 47.2 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2559 ทีอ่ยู่
ระดบั 49.9 เน่ืองจากประชาชนระดบัฐานรากรูส้กึว่า ภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศไทยในปจัจุบนั
ฟ้ืนตวัคอ่นขา้งลา่ชา้ ราคาสนิคา้และค่าครองชพีสูง ประกอบกบัโอกาสในการหางานท ายงัทรงตวัอยูใ่นระดบั
ต ่า 

ส าหรบั GSI ในอนาคตอกี 6 เดอืนขา้งหน้า ประชาชนระดบัฐานรากมมีุมมองที่ดขีึน้มาอยู่ที่ระดบั 
48.4 เน่ืองจากความคาดหวงัวา่ รฐับาลจะมมีาตรการหรอืโครงการทีม่าสนบัสนุนชว่ยเหลอืการด ารงชวีติ และ
เศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั ราคาผลผลติทางการเกษตรเริม่มแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาดชันีความเชื่อมัน่ในด้านต่างๆเทยีบกบัไตรมาสก่อนพบว่า ดชันีความ
เชื่อมัน่ดา้นการจบัจา่ยใชส้อยเพิม่ขึน้เพยีงดา้นเดยีว ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการหรอืโครงการภาครฐัทีเ่ขา้มา
กระตุ้นเศรษฐกจิใหม้กี าลงัซื้อเพิม่ขึน้ จากมาตรการเพิม่รายได้ใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยในโครงการลงทะเบยีน
เพือ่สวสัดกิารแหง่รฐั ตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเน่ืองถงึตน้ปี 2560 และยงัเป็นผลมาจากมาตรการหรอืโครงการ
ภาครฐัที่เขา้มาสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการสนิเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อแก้ไขหน้ีนอก
ระบบ และมาตรการพกัช าระหน้ีต่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ศูนยว์จิยัฯยงัไดส้ ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกบัการรบัรูข้อ้มูลหรอืข่าวสารเพื่อการประกอบ
อาชพีและการด ารงชวีติของประชาชนฐานราก โดยเมื่อสอบถามถงึการน าขอ้มูลหรอืขา่วสารมาใช ้เพื่อการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของประชาชนฐานราก พบว่า กลุ่มตวัอย่างกว่า 70% ได้น าข้อมูลหรือ
ข่าวสารมาใช้ โดย 3 อนัดบัแรก คอื เรื่องราคาสนิคา้อุปโภคหรอืบรโิภค 17.9% ข่าวสวสัดกิารจากภาครฐั 
10.4% และราคาซื้อ-ขาย ในปจัจุบนัของสนิคา้เกษตรหรอืปศุสตัว์ 10.3% โดยมเีพยีงบางส่วนที่ไม่น าขอ้มูล



หรอืขา่วสารมาใช ้เพราะมองวา่ขอ้มลูขา่วสารน ามาประยุกต์ใชก้บัชวีติประจ าวนัไดน้้อย และขอ้มูลไม่ตรงกบั
การประกอบอาชพี 

ดา้นนายศุภรตัน์ ศริสิุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถงึผล
ส ารวจดชันีความเชื่อมัน่ของภาคอุตสาหกรรมไทยเดอืน เม.ย.ว่า ดชันีความเชื่อมัน่ของภาคอุตสาหกรรม อยู่
ทีร่ะดบั 86.4 ปรบัตวัลดลงจากระดบั 87.5 จากเดอืน ม.ีค.ที่ผ่านมา โดยค่าดชันีที่ลดลงเกดิจากสาเหตุดงัน้ี 
ยอดค าสัง่ซือ้ในประเทศและต่างประเทศลดลง สง่ผลใหป้รมิาณการผลติสนิคา้ของภาคอุตสาหกรรมลดลงตาม
ไปดว้ย เน่ืองจากเมื่อเดอืน เม.ย.ทีผ่า่นมา มวีนัหยุดต่อเน่ืองหลายวนัในเทศกาลสงกรานต์ ท าใหม้วีนัท างาน
น้อยกวา่เดอืน ม.ีค. 

ขณะทีด่ชันีความเชื่อมัน่ฯ คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้า คาดวา่จะอยูท่ีร่ะดบั 100.0 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก
ระดบั 99.0 ในเดอืน ม.ีค.ทีผ่า่นมา เพราะผูป้ระกอบการเชื่อมัน่ว่าเศรษฐกจิของประเทศไทย ในครึง่หลงัของ
ปีน้ี จะขยายตวัดขีึน้จากการลงทุนและการใชจ้า่ยของภาครฐั รวมทัง้การสง่ออกทีม่กีารขยายตวัต่อเน่ือง 

นายสุรพงษ์ ไพสฐิพฒันพงษ์ โฆษกกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.
อ.ท.) กล่าวว่า ยอดผลติรถยนต์ของประเทศไทยเมื่อเดอืน เม.ย.ที่ผ่านมา เทยีบช่วงเดยีวกบัปีก่อน ลดลง 
12.85% หรอือยู่ที่ 120,473 คนั ถอืว่าเป็นตวัเลขที่ต ่าสุดในรอบ 64 เดอืน เน่ืองจากเดอืน เม.ย.มวีนัท างาน
น้อย 

ทัง้น้ี ตวัเลขดงักล่าวเป็นการลดลงจากทัง้การผลติเพื่อขายในประเทศลดลง 4.46% โดยสามารถผลติ
ได ้55,007 คนั และการผลติเพือ่สง่ออก 18.84% ทีส่ามารถผลติได ้65,466 คนั สอดคลอ้งกบัยอดการส่งออก
รถยนตส์ าเรจ็รปูเดอืน เม.ย. ทีม่จี านวนสง่ออกได ้68,927 คนั ต ่าทีสุ่ดในรอบ 48 เดอืน ลดลงจากเดอืน เม.ย.
ปี 2559 ประมาณ 14.37% โดยยอดการส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชยี และออสเตรเลีย 
ทัง้น้ี คดิเป็นมลูคา่การสง่ออกรถยนต ์38,167 ลา้นบาท ลดลงจากเดอืนเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 11.41% 

ขณะทีย่อดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดอืน เม.ย.2560 มจี านวน 63,267 คนั เพิม่ขึน้จากเดอืน
เดยีวกนัของปีที่ผา่นมา 15.1% มปีจัจยัมาจากก าลงัซื้อของประชาชนทีด่ขี ึน้ ราคาสนิคา้เกษตรปรบัตวัดขีึน้ 
การแนะน ารถยนตน์ัง่รุน่ใหม ่หลายรุน่และการจดังานมอเตอรโ์ชว ์เมื่อชว่งเดอืน ม.ีค.-เม.ย. เป็นตน้ 

 
 


