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คํานํา 
 
 

 เน่ืองจากในปจจุบัน ถือวาการรับรูขาวสารมีความจําเปนและสําคัญมากในการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับเร่ืองเศรษฐกิจท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค 

ดังน้ันการท่ีจะรับรูขาวสารทางดานเศรษฐกิจจึงจําเปนจะตองมีความรูพื้นฐานทางดาน
เศรษฐศาสตร เพื่อท่ีจะสามารถเขาใจ วิเคราะหขาวไดวา ขาวในเร่ืองน้ัน ๆ เปนเร่ืองใดในทาง
เศรษฐศาสตร และสามารถนํามาประยุกตใชกับการทํางานและการดํารงชีวิตของเราได 

ทางกลุมของขาพเจาจึงทํารายงานเลมน้ีข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา และนําเสนอ
ตัวอยางการวิธีการวิเคราะหขาวสารทางเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ซึ่งกลุมของขาพเจาไดนําความรูท่ีได
จากศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ในแขนงวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ ภาควิชาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน (ภาคพิเศษ) คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มาใชในการทําให
รายงานเลมน้ีเสร็จสมบูรณ 

 
 
 
 

     MPPM รุนที ่17 หอง 1 กลุม 11-12 
  ธันวาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 



4 
 

1. วิเคราะหขาว ตามหัวขอหลักพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
     ขาวที่ 1   
 
 
 

นายมารก แลงคาสเตอร ประธานเจาหนาท่ีบริหารทูน โฮเต็ลส ( Tune Hotels)         
ผูบุกเบิกแบรนดโรงแรมราคาประหยัด เปดเผยวา  จะเปดโรงแรมแหงแรกในประเทศไทยท่ีหาดใหญ   
ในเดือนวันท่ี 16 ธ.ค. 2554 น้ี ตามดวยสาขา 2 ท่ีพัทยาในวันท่ี 17 ก.พ. 2555 

ท้ังน้ีเพื่อสรางช่ือใหเปนท่ีรูจัก  รวมท้ังสรางความเช่ือมั่นและมุงดึงนักทองเท่ียว          
ใหกลับมาทองเท่ียวประเทศไทย  จึงไดจัดโปรโมช่ันชวงแนะนําดวยหองพักราคา 9 บาท สําหรับ      
ทูน โฮเต็ลส  หาดใหญและพัทยา โดยเปดใหจองทางเว็ปไซต  www.tunehotels.com ต้ังแต        
วันท่ี 15 – 20 พ.ย. 2554 และสามารถเขาพักไดต้ังแตวันท่ีโรงแรมเปดใหบริการจนถึง            
วันท่ี 30 เม.ย. 2555 โดยใหสิทธ์ิผูสนใจจองกอนมีสิทธ์ิกอน  

นอกจากน้ี ผูท่ีจองหองพักท่ี ทูน  โฮเต็ลส หาดใหญ และ พัทยา ต้ังแต 3 คืนเปนตนไป 
จะไดรับคะแนนสะสมในบัตร BIG เพิ่มทันที 500 คะแนน โดยเปนบัตรสะสมคะแนนท่ีสามารถใช
รวมกับบริษัทท่ีเปนพันธมิตรทางธุรกิจ  เพื่อใชแลกรับของรางวัลมากมาย รวมถึงต๋ัวเคร่ืองบินจาก   
แอรเอเชีย   

“แมวาเหตุอุทกภัยท่ีกําลังเกิดข้ึนในประเทศไทยจะนับเปนคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุด  แตจาก  
บทพิสูจนท่ีผานมาในอดีตหลายตอหลายคร้ัง  เราเช่ือมั่นวาเศรษฐกิจไทยและคนไทยจะกลับมา
แข็งแกรงย่ิงข้ึนกวาเดิม การเปด  ทูนโฮเต็ลส ท่ีหาดใหญและพัทยาในชวงเวลาน้ี  จึงเปนการยืนยันถึง
ความมุงมั่นของเราในการรวมเสริมสรางเศรษฐกิจไทยอยางจริงจัง  โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว”นายแลงคาสเตอรกลาว 

หลังจากเปดตัวท่ีหาดใหญและพัทยาแลว ทูน โฮเต็ลส  ยังมีแผนเปดโรงแรมเพิ่มเติม   
ในกรุงเทพ ฯ ท่ีบริเวณถ.อโศก กรุงเทพ และภูเก็ต หาดปาตอง ในป 2555 รวมถึงการเปดตัวโรงแรม
ในประเทศอื่น ๆ เชน ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย มาเลยเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย และอินเดีย ต้ังเปาเปด
เพิ่มอีก 30 แหงในปหนาและครบ 100 แหงในป 2558 จากปจจุบันท่ีมีรวม 13 แหงในมาเลเซีย  
อินโดนีเซียและลอนดอน 

สําหรับราคาหองพักอัตราปกติของ ทูน โฮเต็ลส จะอยูท่ี 300-400 บาท ซึ่งเปนคา
หองพักอยางเดียว  โดยลูกคาสามารถเลือกจายสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมตามตองการ เชน 
ผาเช็ดตัว เคร่ืองใชในหองนํ้า เคร่ืองปรับอากาศ บริการไวไฟ โทรทัศนผานดาวเทียม  หากรวมทุกอยาง
ราคาจะตกเฉลี่ย 500-600 บาทตอคืน 

โรงแรมโลวคอสตคืน 9 บาทดึงนักทองเที่ยว ทูน โฮเต็ลสจุดพลุสรางช่ือโรงแรมโลวคอสต
ในไทย ดวยโปรโมช่ันหองคืนละ 9 บาท ม่ันใจศักยภาพทองเที่ยวไทยฟนเร็ว 

http://www.tunehotels.com/
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กลยุทธของ  ทูนโฮเต็ลสท่ีทําใหประสบความสําเร็จในฐานะผูบุกเบิกแบรนดโรงแรม
ราคาประหยัด มาจากสายการบินตนทุนตํ่า โลวคอสตแอรไลน ท่ีกลุมทูน กรุปเร่ิมจากสายการบินแอร
เอเชีย และประสบความสําเร็จอยางมาก จึงนําแนวคิด  “การคิดคาบริการตามการใชงานจริง ”     
(pay-as-you-use) มาใชกับธุรกิจโรงแรมดวย 

ทูนโฮเต็ลส เปนหน่ึงในธุรกิจของ ทูน กรุป  ท่ีมีธุรกิจหลากหลายและมุงมั่นการใช
นวัตกรรมและปฏิรูปรูปแบบของธุรกิจบริการโดยการใชเทคโนโลยีเว็บเบสเพื่อเขาถึงและสรางความ
ผูกพันกับลูกคา อาทิ โรงแรม โซลูช่ันดานการเงินสวนบุคคล และบริการสื่อสารไรสายราคาประหยัด  
เปนตน 

ที่มา  : นสพ. รายวันฉบับออนไลน วันที่ 14.11.2011 
           http://posttoday.com  

 
วิเคราะหขาวที่ 1 (เรื่อง Concept ของเศรษฐศาสตรจุลภาค) 
 

เน้ือขาวโดยสรุป  :  ขาวพูดถึง ทูน โฮเต็ลสเปดตัวโรงแรมตนทุนตํ่า หรือโรงแรม     
โลวคอสตในไทย ดวยโปรโมช่ันคาหองพักคืนละ 9 บาท 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร  :   เปนการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระดับหนวย 
หรือหนวยงานการผลิตแตละกลุม ซึ่งมักเกี่ยวของกับราคา และธุรกิจ นักเศรษฐศาสตรบางทานจึง
เรียกวา “ทฤษฏีราคา ” (THE THEORY OF PRICE) ซึ่งพิจารณาในสวนยอยของระบบเศรษฐกิจ      
ดังตัวอยางขาวทูน โฮเต็ล จะทําโรงแรมโลวคอสตคิดราคาหองพักคืนละ 9 บาทเพื่อสรางความ
แตกตางในการทําธุรกิจโรงแรม และแขงขันในดานราคา  เพื่อสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเขาพัก
โรงแรมของนักทองเท่ียวท่ีตองการท่ีพักราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว  :    เน่ืองจากปจจุบันการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในปรเทศไทย แทบจะเปนนโยบายของทุกรัฐบา ลท่ีสนับสนุน และ ประชาสัมพันธ           
การทองเท่ียวใหท้ังในประเทศ และตางประเทศ จึงทําใหมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในประเทศถึง      
ปละ 2 ลานกวาคน สรางรายไดมหาศาลเขาประเทศ ทําใหธุรกิจการโรงแรมตองมีการใชกลยุทธตาง ๆ 
เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาพักโรงแรมของตัวเอง เชนใชกลยุทธดานราคาท่ีพักราคาถูก                 
แตมีมาตรฐาน ยกตัวอยางเชนสายการบินตนทุนตํ่า หรือโลวคอสตแอรไลน ดังน้ันเพื่อเปนการตอยอด
ธุรกิจจึงเกิดมีแนวความคิดจาก ทูน โฮเต็ลท่ีจะตองการสรางโรงแรมโลวคอสต ซึ่ง เห็นวา               
เปนการสรางความแตกตางในการทําธุรกิจ และเพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขาพักโรงแรมมากข้ึน     
โดยใชกลยุทธดานราคา ท่ีจะสามารถทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 

 
 

http://posttoday.com/
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ขาวที่ 2 
 
 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) รายงานตัวเลขการนําเขาทองคําของประเทศไทย     

ในเดือน  ก.ย.ท่ีผานมา พบวา มีการนําเขาทองคําคิดเปนมูลคามากถึง 9.38 หมื่นลานบาท          
เพิ่มข้ึน 4.74 หมื่นลานบาท หรือ 101.92% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนาท่ีมีการนําเขา          
ทองคําแค 4.65 หมื่นลานบาท สะทอนความตองการซื้อทองคําของคนไทยเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

เฉพาะเดือน ก.ย.ท่ีผานมา มีการนําเขาทองคําสูงถึง 3,127 ลานเหรียญสหรัฐ       
จากการนําเขาท้ังสิ้น 1.88 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากปกอน 42.6%  

รายงานขาวระบุวา คาดสวนหน่ึงเปนผลจากในชวง 2 ปท่ีผานมา  คนไทยนิยมลงทุน   
ในทองคํามากข้ึน ท้ังการซื้อทองคําเก็บสะสมเพื่อเก็งกําไร  และการลงทุนทองคําท่ีเปนตราสาร     
กองทุน และตลาดลวงหนา 

ธปท.ยังไดรายงานยอดการนําเขาทองคําของประเทศในชวง 9 เดือนแรกวา             
มียอดนําเขาสะสมท้ังสิ้น 3.33 แสนลานบาท ถือเปนการนําเขาทองคําท่ีเพิ่มข้ึนตออยางเน่ือง 

ขณะท่ี ธปท.น้ัน ก็ไดมีการซื้อทองคําสะสมในทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มข้ึนดวย  
โดยในสิ้นเดือน ต.ค.มีสัดสวนทองคําในทุนสํารองทางการคิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 1.87 แสนลานบาท 
เพิ่มข้ึน 5.31 หมื่นลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดือน ม.ค.ท่ีผานมา  

จากการตรวจสอบพบวา ธปท.มีการถือครองทองคําในทุนสํารองทางการ                
ในเดือน ส.ค.อยู  8,056.21 ลานเหรียญสหรัฐ จากเดือน ม.ค. 2554 ท่ีมียอดถือครอง              
ทองคําแค 4,309.81 ลานเหรียญสหรัฐ  

นางสุชาดา กิระกุล รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน ธปท. เปดเผยวา  ธปท.เร่ิมซื้อ
ทองคําสะสมมาต้ังแตชวงตนป  แตเปนการซื้อในบางชวงท่ีราคาลดตํ่าลงพอสมควรจึงซื้อสะสม        
โดยการถือลงทุนทองคําขณะน้ี ธปท.ไมไดกําหนดวา  จะตองซื้อทองคําสะสมในทุนสํารอง          
ทางการระหวางประเทศเปนจํานวนเทาไหร แตตามเกณฑปกติสัดสวนทองคําตอเงินทุนสํารองท้ังหมด
จะอยูในระดับ 2-3%  

“เทาท่ีเราเขาไปถือลงทุนมาต้ังแตตนป ตอนน้ีเราถืออยู 2-3% แลว แตหากในชวง
ตอไปทุนสํารองทางการเงินเพิ่มข้ึน ธปท.ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมวา ควรจะเพิ่มการถือลงทุน
ทองคําในทุนสํารองอีกหรือไม” นางสุชาดา กลาว 

แหเก็งกําไรทองยอดนําเขาทะลัก  เผยคนไทยแหซ้ือทองเก็งกําไรหนัก ยอดนําเขาทองคํา
เดือน ก.ย.ปน้ีพุงถึง 101.92% ดาน ธปท.ซ้ือทองสะสมในทุนสํารองเต็มพิกัด 2-3% 
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แหลงขาวจาก ธปท.เปดเผยวา  ขณะน้ีผูบริโภคคนไทยมีพฤติกรรมและใหความสนใจ
ซื้อทองคําเพื่อเก็งกําไรมากข้ึน  เพราะทองคําคือวาเปนสินทรัพยท่ีมีความเสี่ยงตํ่า  ในสถานการณ
เศรษฐกิจการเงินโลกชะลอและมีความผันผวนสูง 

ท้ังน้ี ยอดนําเขาทองคําในชวง 8 เดือนแรกพบวา มียอดนําเขาถึง 2.39 แสนลานบาท  
เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 3.33 หมื่นลานบาท หรือ 16.21% โดยในไตรมาสแรกมีการ
นําเขาสูงท่ีสุดถึง 1.02 แสนลานบาท ไตรมาส 2 มีการนําเขาทองคํา  6.75 หมื่นลานบาท ขณะชวง
เดือน ก.ค.-ส.ค. มีการนําเขาทองคํา 7.08 หมื่นลานบาท  

ที่มา :   นสพ.รายวันฉบับออนไลน ฉบับ 2554 21 พฤศจิกายน 2554  
http://posttoday.com 

 
วิเคราะหขาวที่ 2 (เรื่อง Concept ของเศรษฐศาสตรมหภาค) 

เน้ือขาวโดยสรุป    :  คนไทยแหซื้อทองเก็งกําไรมากข้ึนโดยพุงข้ึนสูงถึง 101.92% 
และธปท.ซื้อทองเพื่อสะสมเปนทุนสํารองเต็มพิกัด 2-3% 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : เปนการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม     
ภาพกวา ง ๆ  ระดับประเทศ หรือเกี่ยวของกับตางประเทศ ตามขาวคนไทยแหซื้อทองเพื่อเก็งกําไร 
ดวยหลักการณพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรคือทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด จึงตองมีการจัดสรร
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดจะเห็นไดวาอุปสงค  (Demand) ของทองคํามีมากทําใหอุปทาน
(Supply) ราคาทองคําพุงสูงข้ึน  และปจจุบัน คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อทองไมใชเพื่อ       
เปนเคร่ืองประดับอีกตอไปแตจะซื้อเพื่อเปนการลงทุนหรือเก็งกําไรในทองคํามากข้ึน จะเห็นไดวา   
ตลาดทองคําในประเทศไดปรับราคาทองคํา1 บาท จากราคาประมาณ 5.000.00 จากเมื่อ 10 ป     
ท่ีผานมา เปน 25.000.00- 28,000.00 บาท และยังมีการลงทุนผานกองทุนตาง ๆ เชน         
Gold Future และกองทุนในประเทศก็ไปลงทุนยังตางประเทศ หรือ ท่ัวโลก  

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : จะเห็นไดวาในภาคครัวเรือน (House Hold) ปจุบัน
ทองคํานอกจากจะเปนเคร่ืองประดับท่ีมีคาของมนุษยแลว ยังสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดรวดเร็ว     
ถือเปนทรัพยสินท่ีมีสภาพคลอง และยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมาก  ในภาคเอกชน ( Firm)การถือ
ครองทองคําเปนการเก็งกําไรเพิ่มมากข้ึน โดยซื้อมาเก็บสะสมในรูปของการลงทุนผานกองทุน หรือ
ผานตลาดหลักทรัพย และในภาครัฐบาล (Goventment) ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกมักนําทองคํามาเปน
ทุนสํารองของประเทศเพื่อสรางความเช่ือมั่น เชนธนาคารแหงประเทศไทยในชวงราคาทองคําขาลงยัง
ซื้อทองคําสะสะมากข้ึนดวย 

 
 
 

http://posttoday.com/
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2. วิเคราะหขาว ตามหัวขอเศรษฐศาสตรมหภาคกับการจัดการ 
    
 ขาวที่ 1 
 
 
 

เปนที่รูกันดีวาในขณะน้ีภาวะนํ้าทวมไดขยายวงกวาง  กระทบทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรม
และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ทําใหเกิดความเสียหายหลายดาน 

ท้ังทางสินทรัพย รายได และความเช่ือมั่นของประชาชน ความตองการจับจาย  ใชสอย
สินคาลดลง ซึ่งจะสงผลลบโดยตรงตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน  ก็ไมนาแปลกใจหาก  
เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4 ของปน้ีจะหดตัวลงมาก ในเบ้ืองตน  ภาวะนํ้าทวมไดทําใหการคาดการณ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้ังปน้ีลดลงจากรอยละ 4.1 ท่ีประมาณการไวเมื่อเดือนกรกฎาคม 
เปนรอยละ 2.6 (ประมาณการ ณ 19 ต.ค.54) 

   แมวาเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4 จะหดตัว แตจะเปนเพียงระยะสั้นๆ เทาน้ัน          
วิกฤตินํ้าทวมน้ีเช่ือวาจะไมกระทบตอศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาวไทยมี  
พื้นฐานเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงและปจจัยสนับสนุนดานอุปสงคท่ีมีตอเน่ือง  ซึ่งชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวได
อยางรวดเร็วดวยเหตุผล 5 ประการ ดังน้ี  

ประการแรก  แรงกระตุนจากภาครัฐท้ังท่ีวางแผนไวเดิมและท่ีตองทําเพิ่มอีกมากเพื่อ
ฟนฟูหลังนํ้าทวมท้ังในระยะสั้นและยาว  จะชวยกระตุนท้ังการลงทุนและการบริโภค  เช่ือวาจะเร่ิม    
เห็นผลชัดเจนข้ึนเปนลําดับจากปลายปน้ีเปนตนไป  

ประการท่ีสอง ภาคเกษตรจะกลับมาเร่ิมเพาะปลูกไดใหมหลังนํ้าลด  และคาดวา    
ผลผลิตจะเพิ่มข้ึนจากปุยตะกอนดินท่ีถูกพัดมา  ขณะท่ีราคาพืชผลอยูในระดับสูงจากอุปทานท่ีลดลง
และความตองการในตลาดโลกท่ียังมีอยูสูง รวมถึงโครงการรับจํานําขาวของรัฐ สงผลใหรายไดเกษตร
อยูในเกณฑดี   

ประการท่ีสาม ภาคอุตสาหกรรมนาจะฟนตัวไดในระยะเวลาไมนานนัก  เน่ืองจาก
ในชวงท่ีผานมา cluster ในภาคการผลิตมีความเขมแข็งข้ึน  และไทยเปนสวนหน่ึงของเครือขาย       
การผลิตระหวางประเทศ ( International Production Network) ท่ีแข็งแกรง จากการติดตาม
ขาวสารและพูดคุยกับผูประกอบการ  พบวาผูประกอบการยังหาทางปรับตัว  สะทอนวายังตองการ   
ผลิตตอและยังไมตองการยายฐานการผลิตไปประเทศอื่น  บางอุตสาหกรรมเร่ิมผลิตทดแทนโดยยาย
ฐานไปยังโรงงานในจังหวัดอื่น เชน อุตสาหกรรม  Hard Disk Drives เซมิคอนดักเตอร และ
เคร่ืองใชไฟฟา  ขณะท่ีภาครัฐเรงใหความชวยเหลือในหลายดาน อาทิ  การเวนภาษีนําเขาสําหรับ
เคร่ืองจักรหรือช้ินสวนทดแทนเพื่อใชสําหรับเร่ิมการผลิตใหม  การจัดหาแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่า        

เศรษฐกิจไทยหลังน้ําทวม 
 



9 
 

และมาตรการเรงรัดการอนุมัติวีซาและใบอนุญาตทํางานสําหรับผูชํานาญการตางชาติท่ีจะเขามาชวย
ฟนฟูเคร่ืองจักร เปนตน  

ประการท่ีสี่ ภาคการทองเท่ียวมีความยืดหยุน  สะทอนจากขอมูลในอดีตท่ีพิสูจนวา  
จํานวนนักทองเท่ียวสามารถฟนตัวไดเร็วภายหลังเหตุการณสงบ   

ประการสุดทาย สถาบันการเงินของไทยมีความแข็งแกรง พรอมดูแลประคับประคอง
ลูกหน้ี และสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการบูรณะฟนฟูหลังนํ้าลด ระบบธนาคารพาณิชยมีเงินทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงในระดับสูง สัดสวนหน้ีเสียตํ่า สามารถทําหนาท่ีตัวกลางทางการเงินไดดี   

ปจจัยพื้นฐานเหลาน้ีทําใหสํานักตางๆ ท้ังไทยและเทศคาดการณเศรษฐกิจปหนาฟนตัว
ไปในทิศทางเดียวกัน  

จากวิกฤติในประเทศท่ีกําลังประสบอยู  และปจจัยแวดลอมนอกประเทศท่ีมีความไม
แนนอนสูง ย่ิงแสดงถึงความสําคัญของการสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ  เหมือนคนตองออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหรางกายแข็งแรง ประเทศเองก็ตองสรางความเขมแข็งและทนทาน  ดวยการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันและความแข็งแกรงท่ีจะรองรับวิกฤติตางๆ ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนตองทําไป
พรอมกัน ในสวนของภาคเอกชน จําเปนตองเรงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงดานตางๆ ธุรกิจจําเปนตองใชแรงงานท่ีมีอยูอยางจํากัดใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีปริมาณมาก
ข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน เตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลกท่ีรุนแรงข้ึน   

ในสวนของทางการ การสรางอุปสงคภายในประเทศใหแข็งแกรงเปนสิ่งจําเปน  เพื่อให
เปนสวนท่ีชวยรองรับผลกระทบ (Cushion) หากภาคการสงออกไดรับผลกระทบจากความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกท่ีนับวันจะมีมากข้ึน แตอุปสงคในประเทศจะแข็งแกรงไดน้ัน  ตองสนับสนุนใหประชาชน
มีศักยภาพในการหารายไดดวยตนเองอยางย่ังยืน  จากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับ
ศักยภาพการผลิตของประเทศ ขณะเดียวกัน  เรงลดตนทุนใหแกธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเปน
อุปสรรค  สนับสนุนการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน  เพื่อสรางแรงกระตุนใหภาคเอกชนพัฒนา  
ศักยภาพ 

อยางไรก็ดี  จากสถานการณนํ้าทวมน้ีจะทําใหภาครัฐตองเบิกจายงบประมาณจํานวน
มากเพื่อการลงทุนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย  แตภาครัฐยัง
จําเปนตองยึดกรอบวินัยการคลังอยางเครงครัดและจัดลําดับความสําคัญของแผนการลงทุน  เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดวิกฤติหน้ีสาธารณะเชนเดียวกับในยุโรป ท่ีสําคัญ  ควรกันงบประมาณสวนหน่ึงไวเพื่อ
รองรับในกรณีท่ีเศรษฐกิจสหรัฐ และยุโรปแยกวาท่ีคาดไว  

บทความน้ีเปนขอคิดเห็นสวนบุคคล  จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของ
ธนาคารแหงประเทศไทย 

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจออนไลน  โดย : ธัญลักษณ วิบูลยศรีสัจจะ 
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 http://bit.ly/s72kpr 

http://bit.ly/s72kpr
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วิเคราะหขาวที่ 1 (เรื่อง องคประกอบที่สําคัญในเศรษฐศาสตรมหภาค) 

เน้ือขาวโดยสรุป : 
 ผูเขียนบทความเช่ือวา วิกฤตินํ้าทวมน้ี จะกระทบตอเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นๆ 

เทาน้ัน คือในไตรมาสท่ี4 ของป2554 และ คาดวาจะกลับฟนตัวอยางรวดเร็วในป 2555 เพราะ  
เหตุวาไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง และ ปจจัยสนับสนุนดานอุปสงคท่ีมีตอเน่ือง  แตอยางไร     
ก็ตาม ท้ังภาครัฐและเอกชน ควรวางแผนเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและความแข็งแกรงในการรับมือ
วิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ และ ยุโรป  รวมถึง การแขงขันในตลาดโลกท่ีมีแนวโนมรุนแรงข้ึน 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
 วิกฤตินํ้าทวมคร้ังน้ี กระทบทุกองคประกอบสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังน้ี 

                1. การบริโภคภาคครัวเรือน ลดลง  เพราะรายไดลด และ เกิดความรูสึกไมมั่นคง      
คาดวาภาคครัวเรือนจะเปลี่ยนกรอบความคิดในการใชจายมาเปนแบบท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุด    
และความพอใจสูงสุดในภาวะท่ีมีเงินจํากัด ( rational maximize utility budget) สงผลลบ           
ตอภาคเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคภายในประเทศ  

 2. ภาคธุรกิจ  นํ้าทวมคร้ังน้ีเกิดความเสียหายมากตอภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งเปนภาค
สําคัญท่ีมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   และ ไมเพียงกระทบในประเทศ  ยังปนปวนเศรษฐกิจโลก  
โดยเฉพาะดานยานยนตและไอที  ในฐานะท่ีเปนแหลงผลิตช้ินสวนอุปกรณไอทีและอิเล็กทรอนิกสใน
สัดสวนมากถึง1ใน4ของโลก     สวนภาคเกษตร ท่ีเสียหาย คาดวาสงผลกระทบถึงความมั่นคงทาง
อาหารของโลกเลยทีเดียว ในฐานะท่ีไทยเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก   ในขณะท่ีความตองการ
ของตลาดโลกสูง แตผลิตไดนอยลง  ดังน้ัน สินคาภาคเกษตร จึงนาจะมีราคาสูงข้ึน 

3. ภาครัฐ  บทบาทของภาครัฐชวงเวลาน้ีสําคัญมาก  เพราะจะเปนแกนหลักในการ
ออกนโยบายตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ.ใหพลิกฟน   เชน 

- ตามแนวทางทฤษฎีของเคนส รัฐตองลงทุนในโครงการใหญ ท่ีเปนโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศ  เพื่อใหมีศักยภาพในการผลิต และลดตนทุนของภาคธุรกิจ  เชน โครงการบริหารจัดการ
นํ้าอยางย่ังยืน  สงผลใหนักลงทุนเกิดความเช่ือมั่น  เกิดการลงทุนเพิ่ม   มีการจางงาน  ภาคครัวเรือน 
มีรายได  เกิดการใชจายเพิ่ม   

- ลดตนทุนใหแกภาคธุรกิจ  เชน เวนภาษีนําเขาเคร่ืองจักรหรือช้ินสวนทดแทนเพื่อใช
เร่ิมการผลิตใหม จัดหาแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่า  เมื่อตนทุนลด ธุรกิจคอย ฟนตัว  อาจทําการลงทุน     
เพิ่ม เกิดการจางงานเพิ่ม 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
1 .ธุรกิจท่ีนาจะไดรับผลกระทบจากการบริโภคลดลงของภาคครัวเรือน  นาจะเปน 

ภาคบริการ และ การบริโภคประเภทแฟช่ัน   บันเทิง หรือ สินคาฟุมเฟอยราคาสูง   เพื่อความอยูรอด 
ของ ธุรกิจ อาจจําเปนตองลดตนทุนลง เชน ลดการโฆษณาในสื่อท่ีใชเงินมาก หันมาใชเครือขาย    
สังคมออนไลน หรือผานตัวแทนขายตรง ซึ่งก็ชวยใหเกิดการจางงาน หรือเสริมรายไดครัวเรือนอีกทาง 

2. ตามทฤษฎีเร่ือง การลงทุนในมนุษย ( human capital ) รัฐบาลควรใหความสําคัญ 
และ สงเสริมใหเกิด องคความรูในการบริหารจัดการนํ้า หรือ องคความรูช้ันสูงอื่นๆท่ีสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  รวมถึงท้ังภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนใหผูบริหารขององคกรไดศึกษา
หลักสูตร ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การบริการ และ การบริหารความเสี่ยงตางๆ         
อันจะสงผลใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีปริมาณมากข้ึน มีคุณภาพสูงข้ัน  และมีตนทุนท่ีตํ่าลงมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะแขงขันในตลาดโลก 

3. ไมวาจะเปนภาค อุตสาหกรรม หรือ ภาคเกษตร  ลวนพึ่งพาการสงออกท้ังสิ้น 
เพราะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาตางประเทศถึง 72 % รัฐบาลควรคิดหาหนทางพึ่งพาตางประเทศใหนอยลง 
โดยหาทางกระตุนการบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน   รวมถึงสนับสนุนการแปรรูป การคนควา  วิจัย 
เพื่อหาทางสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ  เพื่อใหทรัพยากรของประเทศถูกใชใหเกิด   
ประโยชนสูงสุด ท้ังน้ีรวมถึงปกปองทรัพยสินทางปญญา ตางๆรวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน ไมให          
ถูกฉกฉวยจากทุนตางชาติ  

4.แนวคิดเร่ืองลดภาษีนิติบุคคล  ถานํามาใชเวลาน้ีไมนาจะเกิดประโยชน ควรรอให
เศรษฐกิจฟนตัวสักระยะ  แลวถึงนําเคร่ืองมือน้ีออกมาใช  เพื่อหวังผลใหเกิดการลงทุนเพิ่มของภาคธุรกิจ  
 
 
ขาวที่2  
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)  วิสามัญพิจารณารางพ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   ท่ีมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย รมช.คลัง ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม มีวาระพิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลัง จํานวน 2.08 แสนลานบาท ท้ังน้ีกมธ.สวน
ใหญต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงประสบปญหาอุทกภัยวามีการ
ปรับตัวเลขการเจริญเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจลงหรือไม  จากเดิมท่ีคาดไวประมาณ 4.5 % เปน
ตัวเลขกอนท่ีจะมีวิกฤตนํ้าทวม  

คลังแจงศก.ไทยป55โต5% ปลัดคลัง ม่ันใจ ศก.ไทยป 55 โต 5% ช้ี 
ปจจัยจากอภิมหาโครงการนํ้าของรัฐบาล ยัน จัดเก็บรายไดเกิน 1.98 ลานลานบาท

   
 



12 
 

นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล สส.กระบ่ี พรรคประชาธิปตย กมธ.ซีกฝายคาน  กลาววา   
ถาการทํางบประมาณดังกลาว ยังยึดตัวเลขจีดีพี จํานวน 4.5 %จะสงผลตอการจัดเก็บรายได        
ของรัฐบาลในอนาคต  เพราะมีการประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกินจริงเน่ืองจากขอเท็จจริง 
คือ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนสวนใหญ  ตองใชเวลาฟนตัวจากผลกระทบจากนํ้าทวม           
เปนเวลานาน ท่ีสําคัญผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับภาพรวมของประเทศดังกลาวจะกระทบตอการใชจายเงิน
ของประชาชนดวย 

นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงการคลัง ช้ีแจงวา  กอนเกิดนํ้าทวมมีการประมาณ
การณทางเศรษฐกิจท้ังปเอาไวท่ี 4.5% แตเมื่อเกิดเหตุการณนํ้าทวมไดประเมินวาจีดีพีหายไป
ประมาณ  2%ทําใหคาดวาเศรษฐกิจจะโตเพียง 2.6% สวนอัตราเงินเฟออยูท่ี 3.9% สําหรับ           
ในป 2555 กระทรวงการคลังคาดวาเศรษฐกิจโต 5% ตรงกับการคาดการณของธนาคารแหง   
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สภาพัฒน)    
ประเมินตรงประมาณ 4%ข้ึนไป ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกในป2555ประมาณการณวาจะโตราว3.5% 

นายอารีพงศ กลาววา ป 2555 เศรษฐกิจไทยโตได  5%แนนอนโดยมีปจจัยมาจาก
นโยบายของรัฐบาลในการซอมแซมประเทศสงผลใหภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการฟนฟูเยียวยา
ภายหลังเหตุการณอุทกภัยจะเติบโตอยางมากโดยเฉพาะกอสรางและเม็ดเงินลงทุนการบริหาร     
จัดการนํ้าซึ่งรัฐบาลเตรียมลงทุนท้ังระบบเพื่อหาทางแกไขอยางย่ังยืนเปนลักษณะเดียวกับเศรษฐกิจ   
ในตางประเทศท่ีตองประสบกับอุทกภัยโดยมี การอัดฉีดเงินเขามา เชน ญี่ปุน  

"เช่ือวาคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ  (กยอ.)        
จะมีการเสนอโครงการท่ีตองลงทุนเพื่อวางระบบการจัดการนํ้าจํานวนมากภายในป 2555            
โดยจะมีการกันเงินสวนหน่ึงเอาไวเพื่อดําเนินโครงการ  ทําใหเปนสาเหตุหน่ึงท่ีจะมีการอัดฉีด          
เงินกระตุนเศรษฐกิจแมวาจะเปนการกูเงินก็ตาม  แตการกูเงินตองเปนการนําไปเพื่อลงทุนไมใชไป       
ใชจายในสวนรายจายประจํา" นายอารีพงศ กลาว  

นายอารีพงศ กลาววา ยืนยันวาการคาดการณการจัดเก็บรายไดในปงบประมาณ 
2555 จํานวน 1.98 ลานลานบาทไมไดทําเกินจริงและไมไดเปนทํางบประมาณมายาเพราะปรากฏวา
ตัวเลขการจัดเก็บรายไดถึง  ณ เดือนก.ย. 2554อยูท่ี 1.89 ลานลานบาท ท้ังน้ี  จึงคิดวา
กระทรวงการคลังจะสามารถจัดเก็บรายไดตามตัวเลขท่ีกําหนดได 

"ศักยภาพของประเทศไทย ณ วันน้ีตางกับประเทศในยุโรป  เพราะประเทศดังกลาว
ฐานเศรษฐกิจต้ังอยูบนการไมมีวินัยมานานแลว  ผิดกับไทยท่ีมีวินัยมาตลอด ไมวาจะเปนภาค
รัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลกลาง  รัฐบาลทองถ่ิน ดังน้ัน  คงเปนไปไมไดท่ีไทยจะเกิดเหตุการณวิกฤติหน้ี
เหมือนในยุโรปประกอบกับตัวเลขหน้ีสาธารณะของไทยอยูท่ี  40% ของจีดีพี ซึ่งถือวามีความ 
แข็งแกรงและศักยภาพในการกูเงินได" นายอารีพงศ กลาว  

 
ที่มา : หนังสือพิมพ โพสตทูเดยรายวันฉบับออนไลน  http://bit.ly/tlKS0X 14 พฤศจิกายน 2554  

http://bit.ly/tlKS0X


13 
 

วิเคราะหขาวที่  2 (เรื่อง  กลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ) 
เน้ือหาขาวโดยสรุป : 

         ขาวพูดถึง ปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความเช่ือมั่นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 
2555 โตได 5 % แนนอน แมวาจะเกิดปญหาอุทกภัย จนทําใหตองปรับประมาณการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ของปน้ี จาก 4.5 % ลงเหลือ 2.6 % โดยอาศัยเหตุผลหลักท่ีเช่ือวา รัฐบาลจะกระตน
เศรษฐกิจหลังจากน้ี ดวยการอัดฉีดเม็ดเงิน ในโครงการซอมแซมประเทศ และ บริหารจัดการนํ้าท้ัง
ระบบ 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
 กลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ ตองอาศัยบทบาทเร่ือง คาใชจายของ               

3 องคประกอบคือ การบริโภคภาคประชาชน ( C) การลงทุนของภาคธุรกิจ ( I) การใชจายของ    
ภาครัฐ (G) หลังเกิดปญหาอุทกภัยใหญ เกิดความเสียหายรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ โดยประเมินผล
กระทบตอ C คือ ประชาชนใชจายลดลง เพราะเกิดความรูสึกไมมั่นคง บางสวนตกงาน หรือ รายได
ลดลง  ประเมินผลกระทบตอ คือภาคธุรกิจ อาจชะลอการลงทุน เพื่อประเมินความเสียหาย หรือ        
ดูความพรอม ของระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ตลอดจน แนวทางการจัดการนํ้าของรัฐบาล และ 
มาตรการทางการเงิน การคลัง ท่ีรัฐบาลจะนํามาใช  

 ดังน้ัน อาศัยทฤษฎีของเคนส เมื่อ C และ I ไมสามารถทํางานได  ตองให G ทํางาน 
โดยรัฐบาลตองลงทุนเอง และ ลงในโครงสรางขนาดใหญ และ ตอเน่ือง ซึ่งจากขาว เช่ือวานาจะ      
เปนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ 

 ถาเปนไปตามทฤษฎีของเคนส หลังรัฐบาลลงทุนในโครงการการใหญ จะทําใหเกิดการ
จางงาน คนมีงานทํา มีรายไดเพิ่มข้ึน เกิดการใชจายเพิ่มข้ึน บางสวนนํามาซอมแซมท่ีอยูอาศัย       
ซื้อขาวของท่ีเสียหายจากอุทกภัย พอการบริโภคภาคประชาชนเพิ่มข้ึน ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับ     
ผลิตมากข้ึนใหทันกับความตองการ เกิดการลงทุนเพิ่ม นํามาสูการจางงานเพิ่ม วนเปนรอบ           
จนเศรษฐกิจโตข้ึนเร่ือยๆ และ อาจไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 5 %ในป 2555 ไดตามท่ี         
ปลัดกระทรวงการคลังเช่ือมั่น 

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
1.เน่ืองจากการลงทุนของรัฐบาล ตองอาศัยการกูเงินปริมาณมาก เพื่อนํามาใช          

ในโครงการบริการจัดการนํ้าท้ังระบบ อันจะสงผลใหหน้ีสาธารณะของประเทศเพิ่มข้ึน ดังน้ัน        
ดวยงบประมาณท่ีมีจํากัด รัฐตองศึกษา วางแผนและเลือกทําในโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุด   
มีตนทุนคาเสียโอกาสนอยท่ีสุด และผลลัพธสุดทายของโครงการตองเกิดระบบการบริหารจัดการนํ้า
อยางย่ังยืนดวย   ทุกภาคสวนในสังคมตองไดประโยชนจากระบบบริหารจัดการนํ้า  คือนอกเหนือจาก 
การปองกันอุทกภัยของภาคประชาชน  ภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนสวนท่ีทําใหเศรษฐกิจขยายตัวแลว    
รัฐตองคํานึงถึงภาคเกษตรกรรม ท่ีเปนคนสวนใหญของประเทศดวย รัฐบาลตองไมปลอยใหโครงการ
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เอื้อประโยชนตอกลุมธุรกิจการเมือง โดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สภาพภูมิศาสตร      
รัฐตองใหประชาชนในพื้นท่ีเขามามีสวนรวมในการวางแผนถึงจะเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน   
นอกจากน้ันถาสามารถพัฒนามาใชในการคมนาคม ขนสง  หรือ สรางพลังงานไฟฟา ก็จะชวยลดการ
ใชพลังงานของประเทศและลดตนทุนในการทําธุรกิจไดและย่ิงกวาน้ัน ถาไดรับการพัฒนาเปน       
แหลงทองเท่ียวใหมๆ ก็เทากับวาทําใหการลงทุน เกิดประโยชนสูงสุดดวย 

2. เช่ือวาหลังจากรัฐบาลประกาศแผนการอัดฉีดเม็ดเงิน ในโครงการซอมแซมประเทศ 
และบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ ตลอดจนเดินสายทําความเขาใจเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุน
รายใหญ รายยอยท้ังในและ ตางประเทศ ประกอบกับการใชมาตรการ การเงินและการคลัง            
ท่ีเหมาะสม นาจะทําใหนักลงทุนหันกลับมาลงทุนเพิ่ม  กอใหเกิดการจางงาน เพิ่มข้ึนในลําดับถัดไป   

 
3. วิเคราะหขาว ตามหัวขอเศรษฐศาสตรจุลภาคกับการจัดการ 

 
ขาวที่ 1 
 

ศูนยการคา-หางโลงอกเริ่มอัดโปรโมช่ันรับเทศกาลจับจาย แคมเปญใหญเกลื่อน  
"เดอะมอลล -โรบินสัน" ลุยไมยั้ง ขณะที่ "เซ็นทรัล" ทิ้งทวนมิดไนตเซล  เลื่อนเปดสาขาพระราม 
9-หางเซน ไปเปนกลางธันวาคม รอมูดดีดกลับ 

นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี บริษัท  
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น กลาววา  ปหนาเซ็นทรัลมีแผนจะเปดสาขาใหม 3 แหง 
อาทิ สุราษฎรธานี และอุบลราชธานี  ซึ่งจะชวยใหภาพรวมของบริษัทการเติบโตรวม 25% บวกกับ
การรับรูรายไดเต็มปของสาขาลาดพราว , พระราม 9 และเซ็นทรัลเวิลด  โดยมีแผนจะออกหุนกู 
2,000 ลานบาท สําหรับการขยายธุรกิจดังกลาว จากงบฯลงทุนท้ังปท่ีเตรียมไวสําหรับป 1.16 หมื่น
ลานบาท  สอดคลองกับแหลงขาวจากซีพีเอ็น อีกรายหน่ึงท่ีระบุวา  ศูนยการคาเซ็นทรัล พระราม 9   
ไดเลื่อนการจัดงานเปดตัวอยางเปนทางการ จากเดิมท่ีเตรียมไวในวันท่ี 24 พฤศจิกายน เปน วันท่ี 14 
ธันวาคม 2554 เพื่อรอใหสถานการณ นํ้าทวมคลี่คลายและดึงบรรยากาศ-กําลังซื้อใหกลับมา  
โดยเฉพาะชวงเดือนสุดทายซึ่งยังคงมีเทศกาลสีสันเขามาชวยหนุน 

"ประกอบกับท่ีผานมาปญหานํ้าทวมใหญท่ีเกิดข้ึนสงผลใหการกอสรางลาชาจากปญหา
เร่ืองคนงาน เขาไปทํางานท่ีไซตงานไมได  ขณะท่ีซัพพลายเออร ก็ประสบปญหานํ้าทวมทําใหสงของ    
ไมทัน งานกอสรางจึงลาชาไปพักหน่ึง แต ทายท่ีสุดก็กลับเขามาเหมือนเดิมแลว" 

สวนหางสรรพสินคาเซน  แหลงขาวรายน้ีระบุวาหลังการรีโนเวตคร้ังใหญ               
จากสถานการณไฟไหมจากเหตุการณทางการเมืองปท่ีผานมา  ตามแผนงานเดิมตองเปดภายในสิ้นปน้ี
เชนเดียวกัน โดยเบ้ืองตนกําหนดไวคราวๆวาอาจจะเปดกอนเทศกาลคริสตมาสเล็กนอย ขณะท่ี

หางโหมปลุกมูด อัดโปรโมช่ันหนัก รับเทศกาลจับจาย ลุนปดยอดขายสิ้นป 
 



15 
 

แหลงขาวจากวงการหางสรรพสินคากลาววา  หลังจากท่ีหางและศูนยการคาตาง ๆ ไดชะลอกิจกรรม
ทางการตลาดลง  เมื่อทุกอยางเร่ิมกลับมาเขาท่ีทุกคายก็เร่ิมมีความเคลื่อนไหวเตรียมปลอยแคมเปญ
และอีเวนตออกมา  โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคมท่ีคาดวาจะมีกิจกรรมทางการตลาดมากข้ึนเพื่อ
กระตุนการจับจาย 

นายชํานาญ เมธปรีชากุล ผูอํานวย การใหญอาวุโสสายการตลาด บริษัท เดอะมอลล 
กรุป กลาววา 2 เดือนท่ี นํ้าทวมสงผลตอบรรยากาศการจับจาย ซึ่งในชวง 1 เดือนท่ีเหลืออยูบริษัท   
ไดปรับรูปแบบแคมเปญและอีเวนตตาง ๆ  เพื่อใหสอดคลองกับมูดและสถานการณ โดยคอนเซ็ปต      
จะสื่อออกมาในรูปแบบ "นิว ไลฟ"  และไดเปลี่ยนคอนเซ็ปตใหม ยกเลิกธีมสีสัน สนุกสนาน  รวมถึง     
อีเวนตก็ตองเปลี่ยนมูด แอนด โทน จากท่ีผานมามีหลายงานตองเลื่อนออกไป  เน่ืองจากประชาชน     
ไมอยูในอารมณสนุกสนานและไมมีมูดจับจายเชนเดียวกับหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ผูสื่อขาวรายงานวา 
เซ็นทรัลเตรียมเปด 3 แคมเปญใหญออกมาในเดือนธันวาคมน้ี คือ  เมก อะ วิช พิเศษเฉพาะลูกคา
เซ็นทรัลเครดิตการด , เซ็นทรัลมิดไนตเซล 7-13 ธันวาคม  และแคมเปญ "วาว" สงทายป  
นอกเหนือจากแคมเปญยอยตามสาขาและแคมเปญแตละสัปดาห 

ดานนายปรีชา เอกคุณากูล  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน 
จํากัด (มหาชน) ช้ีวา สถานการณนํ้าทวมคลี่คลาย กําลังซื้อชวงปใหมจะกลับมาคึกคักอีกคร้ัง  เห็นได
จากธุรกิจคาปลีกหลายแหงเร่ิมกลับมา จัดกิจกรรมการตลาดจํานวนมาก  ท้ังยังมีเทศกาลวันพอ 
เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหมมาชวยสรางบรรยากาศและกระตุนกําลังซื้อใหกลับมา ดวยการ
เปดแคมเปญ  "My Wish My Gift 2011" ท้ังสินคาจากแบรนดช้ันนําและสินคานําเขาเอ็กซคลูซีฟ
เฉพาะโรบินสันตลอด แคมเปญถึง 15 มกราคมปหนา 

ผูสื่อขาวรายงานวา ขณะน้ีศูนยการคาหลาย ๆ  แหงไดจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ดึงทราฟฟกและกระตุนการจับจายในชวงเทศกาลปลายปท่ีกําลังจะมาถึง  อาทิ พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง      
มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ (สยามดิสคัฟเวอร่ี) ท่ีเปดตัวหุน  "นิชคุณ" สมาชิกวง 2PM ในวันท่ี 29 
พฤศจิกายนน้ี ศูนยการคาพาราไดซพารครวมกับ  50 รานคา ลอนชแคมเปญ "พาราไดซ พารค       
ถูกทุกพุธ" ยิงยาวถึง 28 ธันวาคม  พรอมแคมเปญสงทายปดวยแคมเปญลดราคาสูงสุดท้ังหาง 70% 
ขณะท่ีรานลอฟท  (สยามดิสคัฟเวอร่ี)  เปดแคมเปญเทศกาลคริสตมาสและปใหมกับเหลากองทัพ
ของขวัญสงตรงจากท่ัวโลก  ท่ียิงยาวไปถึง 9 มกราคมปหนา รับฟรีคูปองเงินสดมูลคา 100 บาท    
เมื่อช็อปครบทุก 1,500 บาท เปนตน 

 
ที่มา : หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ http://www.prachachat.net/ 

 วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554     
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วิเคราะหขาวที่ 1  (เรื่อง องคประกอบที่สําคัญของเศรษฐศาสตรจุลภาค) 

เน้ือขาวโดยสรุป : 
 หางสรรพสินคาตางๆ ไมวาจะเปน เซ็นทรัล ,เดอะมอลล ,โรบินสันตางก็เตรียม

แคมเปญ และอีเวนตตางๆ และเตรียมจัดกิจกรรมการตลาดจํานวนมาก ในชวงเทศกาลวันพอ เทศกาล
คริสตมาส และเทศกาลปใหม เพื่อชวยสรางบรรยากาศหลังจากสถานการณนํ้าทวมคลี่คลาย และ
กระตุนกําลังซื้อใหกลับมา 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ตามขาวเปนธุรกิจคาปลีก ซึ่งจะมีการแขงขันเร่ือง   

จัดโปรโมช่ันตางๆ ในเร่ืองสินคา และราคา  เพื่อกระตุนกําลังซื้อของกลุมผูบริโภคซึ่งจะมีสินคา
หลากหลายใหเลือก และหลายราคา  จึงเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศดวย 

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
เห็นดวยกับการจัดแคมเปญตางๆ ของหางสรรพสินคาตางๆ เพราะสถานการณนํ้าทวม

ก็เร่ิมคลี่คลาย แถมเปนชวงจังหวะท่ีดี มีการเฉลิมฉลองหลายเทศกาล ไมวาจะเปนวันพอ วันข้ึนปใหม   
จะไดชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะมีสินคาหลายหลายใหเลือก หลายราคา            
ตามความเหมาะสมของกลุมผูบริโภคแตละคน 

 
 
ขาวที่ 2     

 
  
รานคาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชไฟฟาจอโกยเงินสน่ัน! หลังนํ้าลด "โฮมเวิรค-ไทวัสดุ"    

ขนทัพสินคาหมื่นรายการปอนผูประสบภัย  ท้ังเคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูงอุปกรณทําความสะอาด ฯลฯ   
ยันไมปรับราคาข้ึน มั่นใจกวาดยอดขายเพิ่ม 50-500%   นางนิลุบล  จิราพัฒนพงศ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ   ฝายการตลาด บริษัท ซีอารซี   เพาเวอร รีเทล   จํากัด ในเครือ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล 
คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูบริหารรานโฮมเวิรค และไทวัสดุ   เปดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วาบริษัท     
เตรียมสินคาไวกวา 10 ,000 รายการเพื่อจําหนายใหกับลูกคาท่ีจะเขามาซื้อหลังจากวิกฤตินํ้าทวม
คลี่คลาย ประกอบไปดวยเคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน ไมกวาด ไมถูพื้น     
สายยาง นํ้ายาทําความสะอาด ฯลฯ อุปกรณซอมแซมบาน กระเบ้ือง สุขภัณฑ   ประตู   เปนตน    
พรอมโปรโมชันพิเศษเพื่อเปนการแบงเบาภาระ และบรรเทาความเดือดรอนของผูบริโภค ท้ังน้ีบริษัท
ยังไมมีการปรับราคาสินคาข้ึนแตอยางใด แมขณะน้ีจะมีดีมานดเพิ่มสูง  

อุปกรณซอมบานจอโกยยอด สินคาหม่ืนรายการรอคิว    
 

http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=94188:2011-11-22-08-34-05&amp;catid=106:-marketing&amp;Itemid=456
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โดยลาสุดบริษัทจัดโปรโมชัน " Back to Home Back to Happiness"  ลดราคาสินคา
ซอมแซมบานสูงสุด 50% เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ใหไดซื้อสินคาซอมแซมบาน ในราคาพิเศษ 
พรอมผอนดอกเบ้ีย 0% นาน 6 เดือน ท้ังราน เร่ิม 1 ธ.ค. 2554 - 18 ม.ค. 2555   ท่ีโฮมเวิรค 
และไทวัสดุ ทุกสาขา   นอกจากน้ียังรวมกับคูคาในกลุมชุดครัว สุขภัณฑ และท่ีนอน จัดโครงการ 
"ชวยเหลือผูประสบภัย ในรูปแบบเปลี่ยนใหม รับสวนลดเพิ่มทันที 10%" เพียงแสดงรูปถายชุดครัว
สุขภัณฑหรือท่ีนอนท่ีไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมเทาน้ัน   และยังจัดทําคูมือการดูแลซอมแซมบาน
หลังนํ้าลด และมีผูเช่ียวชาญมาคอยใหคําปรึกษากับลูกคาดวย  "บริษัทรวมกับซัพพลายเออรจัดลด
ราคาสินคาพิเศษ 10-50% ใหกับลูกคา พรอมเพิ่มสินคาท่ีคาดวาลูกคาจะเขามาซื้อมากเปนพิเศษ 
เพื่อใหมีสินคารองรับเพียงพอกับความตองการของลูกคา เชน อุปกรณทําความสะอาด ท่ีมีสตอกเพิ่ม
จากชวงเวลาปกติ 3 เทาตัว  สินคาบางรายการเปนท่ีตองการของลูกคา ทําใหคาดวาจะมียอดขาย
เพิ่มข้ึนต้ังแต 50 - 500% เชน เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูง  เคร่ืองปมนํ้า เปนตน และเพื่อเปนการปองกัน
สินคาขาดแคลน บริษัทไดสั่งออรเดอรลวงหนา โดยสวนใหญเปนสินคาท่ีผลิตและจําหนายใน
ประเทศ  โดยเช่ือวาในเดือนพ.ย.และธ.ค. จะมียอดขายเพิ่มข้ึน 100%    

ที่มา: จากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,690 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2554 

 
วิเคราะหขาวที่ 2 (เรื่อง กลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ) 

เน้ือขาวโดยสรุป : 
รานโฮมเวิรค -ไทยวัสดุ ซึ่งเปนรานคาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชไฟฟา ขนสินคากวา 

10,000 รายการ เพื่อจําหนายใหกับลูกคาท่ีจะเขามา ซื้อหลังจากวิกฤตินํ้าทวมคลี่คลาย ประกอบ   
ไปดวย อุปกรณทําความสะอาดบาน, อุปกรณซอมแซมบาน โดยมีการจัดโปรโมช่ันพิเศษ เพื่อเปนการ
แบงเบาภาระ และบรรเทาความเดือดรอนของผูบริโภค โดยไมปรับราคาข้ึน 

เก่ียวของกับหัวขออยางไร : 
ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ตามขาวเปนธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ       

ซอมแซมบาน ซึ่งก็จําหนายใหกับผูบริโภคหลังจากวิกฤตินํ้าทวมคลี่คลาย โดยมีความจําเปนท่ีจะตอง
ซื้อสินคาเหลาน้ี ซึ่งผูบริโภคก็จะพิจารณา ในเร่ืองของราคา คุณภาพ และความเหมาะสมท่ีผูบริโภค   
จะเลือกใชสอย ตามงบประมาณท่ีแตละคนจะมีพึงซื้อได 

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
ก็ถือวาผูประกอบการ ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณซอมแซมบาน ไมเอาเปรียบ

ผูบริโภคท่ีประสบอุทกภัยนํ้าทวม ไมข้ึนราคา แถมมีการจัดโปรโมช่ันพิเศษ เพื่อเปนการแบงเบาภาระ 
และบรรเทาความเดือดรอนของผูบริโภค    ซึ่งถือวาเปนบริษัทท่ีดีคืนกําไรสูสังคม ยามท่ีเพื่อนมนุษย  
มีความเดือดรอน 
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4. วิเคราะหขาว ตามหัวขอเศรษฐกิจลักษณะตางๆ   
     ขาวที่ 1  
 

 
 

กรพจน” ชูโมเดลเศรษฐกิจสมัย“รัฐบาลชาติชาย”เปน ตนแบบ ยํ้าประชาชนยังพูดถึง
ช่ืนชอบ มีเงินจับจายคลองมือ หวัง ชวยลดความเหลื่อมล้ํา ดันคนระดับลางข้ึนสูชนช้ันกลาง        
พรอมปลอยสินเช่ือใหครอบครัวละ 1 แสนบาท ดอกเบ้ีย 0% ลางหน้ี นอกระบบ... 

นายกรพจน อัศวินวิจิตร หัวหนาทีมเศรษฐกิจพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน เปดเผยวา 
จากการลงพื้นท่ีหาเสียงในตางจังหวัดและ กทม.ไดรับ เสียงสะทอนจากประชาชนกลับมาวา ปญหา     
ท่ีถูกกลาวถึงมากท่ีสุดคือปญหาเร่ืองปากทองหรือคาครองชีพสูง ขาวของมีราคาแพง แตรายไดตํ่า 
ประชาชนตางกังวลกับปญหาเศรษฐกิจกันเปนเร่ืองหลัก และยังพูดถึงเศรษฐกิจสมัย                  
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ท่ีมีรายไดเขากระเปา มีเงินใชคลองมือ ตางจากสมัยน้ี                   
ซึ่งทางพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดินเห็นวาถาจะทําใหประชาชนมีรายไดมากข้ึน เศรษฐกิจหมุนเวียน 
สิ่งสําคัญคือการสราง กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมาก ท้ังในประเทศและการคากับตางประเทศ 

สําหรับการสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตองมุงท่ีจะยกระดับคนระดับลาง                
ผูมีรายไดนอยซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศข้ึนมาใหเทาเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ําใหนอยลง      
คนกลุมน้ีจะเปนกลุมท่ีมีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตองเปดใหมีโอกาสและมีสวนรวมใน     
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน ซึ่งจะเห็นไดวาเหตุประทวงของกลุมคนระดับลางเพราะขาดโอกาส
เขาถึงทรัพยากร จึงตองออกมาเดินขบวนเรียกรองใหตนเองไดรับโอกาสมากข้ึน 

 “ท่ีผานมาประเทศเสียเวลาไปกับสิ่งไรสาระเยอะมาก มัวแตทะเลาะกัน ถาเอาเวลา     
ท่ีสูญเสียไปมาคิด ประเทศจะมีคาเสียโอกาสสูงมากใน มิติทางเศรษฐกิจ นโยบายของพรรคชาติพัฒนา
เพื่อแผนดิน จะเนนการเปดโอกาสใหคนระดับลางมีงานทํา ต้ังตัวได มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
เปนการแกปญหาพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะการแกปญหาหน้ีนอกระบบ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ    
แกหน้ีแลว ทําอยางไรท่ีจะไมใหกลับมาเปนหน้ีอีก ซึ่งตองทําเร่ืองเศรษฐกิจควบคูกันไป ถาเศรษฐกิจดี
ประชาชนก็จะมีรายได ไมกลับไปเปนหน้ี” 

ท้ังน้ี เห็นวากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีควรจะผลักดันมีหลายโครงการ โดยเฉพาะ        
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางรถไฟความเร็วสูง เพราะจะชวยสรางเศรษฐกิจและโอกาส
ใหกับประชาชนใหเกิดข้ึนตลอดเสนทาง ยกตัวอยาง ท่ีประเทศจีนสรางรถไฟความเร็วสูง เช่ือมระหวาง
เซี่ยงไฮ กับปกกิ่ง ใหบริการวันละ 90 เท่ียว สรางกิจกรรมมีการเดินทางติดตอธุรกิจและทองเท่ียว
เกิดข้ึนจํานวนมาก ขณะท่ีรถไฟเดิมท่ีมีอยูก็นําไปใชขนสงสินคาแทน 

ชูจุดขายเศรษฐกิจยุค “ชาติชาย” เช่ือม่ันประชาชนช่ืนชอบมีเงินจับจายคลองมือ 
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นอกจากน้ี ภาคการทองเท่ียวก็จะชวยสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนไดมาก 
ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวปละประมาณ 500,000-600,000 ลานบาท ถือวา          
ยังนอยอยูเมื่อเทียบกับทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู ดังน้ัน ตองเรียกทุกหนวยงานมาประชุม         
วางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวของประเทศไทยกันใหมใหสูระดับการแขงขันกับ
นานาชาติใหได ซึ่งจะชวยสรางงาน การผลิตสินคา ธุรกิจกอสราง และอื่นๆ อีกจํานวนมาก ท่ีสําคัญ
การทองเท่ียวจะชวยกระจายรายไดไปถึงระดับหมูบานไดรวดเร็วท่ีสุด 

สําหรับนโยบายของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน ในชวงสัปดาหสุดทายกอนเลือกต้ัง   
ท่ีออกมาใหม คือ การใหสถาบันการเงินของรัฐปลอยสินเช่ือกับประชาชนครัวเรือนละ           
100,000 บาทดอกเบ้ีย 0% เปนเวลา 1 ป เพื่อใหประชาชนนําเงินจํานวนน้ีไปแกปญหาภาระ      
ติดคางหน้ีนอกระบบ ซึ่งจากขอมูลพบวาประเทศไทยมีจํานวน 21 ลานครัวเรือน เปนหน้ีท้ังในระบบ
และนอกระบบกวา 10-11 ลานครัวเรือน ครัวเรือนละ 130,000-140,000 บาท จะใช         
วงเงินสินเช่ือรวมท้ังประเทศประมาณ 1 ลานลานบาท ซึ่งถือวาไมมากเมื่อเทียบกับสินเช่ือในระบบ
รวมกวา 10 ลานลานบาท คิดเปนประมาณ 10% ของสินเช่ือรวมท้ังระบบ 

 “ในข้ันตอนการดําเนินการ รัฐบาลจะเปดใหผูท่ีมีความประสงคเขารวมโครงการเขามา
ลงทะเบียน และสํารวจขอมูล จากน้ัน จึงสนับสนุนสินเช่ือใหโดยผานสถาบันการเงินของรัฐ เชน 
ธนาคารออมสิน ซึ่งคาดวาการดําเนินการดังกลาวจะชวยแกปญหาข้ันพื้นฐานใหกับประชาชนได    
อยางถูกจุด หลังจากท่ีสํารวจมาพบวาครัวเรือนสวนใหญมีรายไดท่ีประมาณ 20 ,000 บาทตอเดือน 
หากเขารวมโครงการแลวคงไมกระทบกับภาระในการใชหน้ีคืน” 

 
ที่มา :  ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 
วิเคราะหขาวที่ 1 (เรื่อง เศรษฐกิจแบบลูกบอล) 

เน้ือขาวโดยสรุป : 
แนวทางในการบริหารประเทศโดยชูนโยบายเศรษฐกิจสมัยอดีตนายกชาติชาย ชุณหวัณ  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ประชาชนมีเงินจับจายใชสอยทุกภาค ,ทุกครัวเรือน โดยเนนแกปญหาหน้ี   
นอกระบบ และ เนนการลงทุนในโครงการใหญท่ีชวยพัฒนาเศรษฐกิจแบบรอบดาน 

เกี่ยวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
ในทางเศรษฐศาสตรสภาพเศรษฐกิจจะมี 3 แบบ คือ ลูกบอล  ลูกโปง  (เปราะบางไมมี

ผลผลิต ) และฟองสบู  (ขยายตัวอยางไมสมดุล ) สภาพเศรษฐกิจแบบท่ีตองการคือเปน  ลูกบอล         
ควรจะมีลักษณะดังน้ี 
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ลูกโต : มีการขยายตัวสูง  มีการจางงาน มีการผลิต   (Growth) เนนอุตสาหกรรม   
มูลคาสูง แตถากลุมหน่ึงกลุมใดมีปญหา ก็จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

ลูกกลม  : มีการกระจายรายไดท่ีเทาเทียมกัน   เนนเกษตรกรรม ซึ่งเปนคนสวนใหญ  
ของประเทศ มีการกระจายรายไดใหเทาเทียม  อาจจะโดยการใหคนรวยชวยคนจน แตปญหาคือ      
ลูกบอลกลมตองใชเวลานาน จึงจะเห็นผล 

กระดอนอยางมีเสถียรภาพ : มีทิศทางท่ีสม่ําเสมอ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจภายในประเทศจะตองเงินเฟอตํ่า  ภายนอกประเทศจะตองมีดุลบัญชี

เดินสะพัดท่ีเหมาะสมและอัตราแลกเปลี่ยนท่ีไมผันผวน  เปาหมายสุดทายของรัฐบาล คือ  Maximize 
Social Welfare ประชาชนอยูดีกินดี มีงานทํา (บอลโต)  มีความผาสุกท่ัวหนา (บอลกลม)  แตวิธีการ    
ท่ีจะบรรลุใหบอลท้ังโตและกลมดวยในเวลาเดียวกัน  

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
 1. ภาคประชาชน  จะลดความเหลื่อมล้ําใหนอยลงกระจายรายไดใหเทาเทียมกัน 

ยกระดับคนระดับลางใหมีรายไดสูงข้ึน เนนเปดโอกาสใหคนระดับลางมีงานทํา ต้ังตัวได เนนแกปญหา
พื้นฐานของภาคประชาชน และปญหาหน้ีนอกระบบ ซึ่งตองทําเร่ืองดังกลาวควบคูกับเศรษฐกิจ ถา
เศรษฐกิจดี ประชาชนก็เปนหน้ีลดลง 

2. เนนการพัฒนาการคมนาคมข้ันพื้นฐานโดยลงทุน รถไฟความเร็วสูง เพื่อแกปญหา
การคมนาคมท่ีตองใชนํ้ามัน เปนการลดพลังงานไปในตัว และ ระบบ Logistics ท่ีดีก็จะทําใหตนทุน
ของสินคาตํ่าลง เพราะคาขนสงเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหสินคามีราคาแพง เมื่อมีการลงทุนขนาดใหญก
เกิดการจางงานเปนจํานวนมาก เศรษฐกิจก็สามารถขับเคลื่อนไปไดแบบครบวงจร ไมวาจะเปนธุรกิจ
กอสราง ฯลฯ 

3. เมื่อพํฒนาความสะดวกดานคมนาคมการเดินทางท่ีราคาตํ่า แบบรถไฟความเร็วสูง
ทําใหเกิดผลท่ีตามมาคือการทองเท่ียวก็จะดีข้ึน  ก็จะเกิดการกระจายรายไดไปตามจังหวัดตาง ๆท่ีมี
แหลงทองเท่ียว ,กิจการ โรงแรม ,ท่ีพัก , อาหาร ,สินคาท่ีระลึกลสินคา OTOP เปนตน 
      
ขาวที่ 2 
 
 
 

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส  แถลงวา ตลาดอสังหาริมทรัพยป
น้ียังรอนแรงมาก และนาจะตอเน่ืองถึงป 2555  ท่ีคาดวาจะมีจํานวนท่ีอยูอาศัยเปดใหม 1 แสน
หนวย ทําใหในรอบ 3 ป  ( 2553-2555) จะมีหนวยเปดใหมรวม 3.3 แสนหนวย หรือ 7.2%       

เตือนอสังหาริมทรัพยสอฟองสบูแตกนักวิจัยเตือนบานสรางใหมลน 
ขายไมออก สอฟองสบูแตกป 2556  ดาน ธปท.ยันไมเห็นสัญญาณ 
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ของท่ีอยูอาศัยท้ังหมดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะท่ียอดขายอยูท่ี 9-9.5 หมื่นหนวยตอป   
จึงคาดวาในป 2556 อาจเกิดภาวะฟองสบูแตก เพราะการสะสมของอุปทานท่ีเกินพอดี โดยเฉพาะ
บานเด่ียวท่ีเหลือขายจํานวนมากและมีระยะเวลาขายออกนานถึง 30 เดือน  

 "แมวาตลาดจะอยูในชวงขาข้ึน แตไมควรประมาท เพราะมีโครงการใหมเกิดอยาง
ตอเน่ืองเฉลี่ยปละ 1 แสนโครงการ แตยอดขายนอยกวาโครงการเกิดใหม จึงคาดวาจะเกิดฟองสบูในป 
2556 และหากเศรษฐกิจเกิดชะลอตัว จะกระทบตอความสามารถในการผอนชําระของประชาชนจน
เกิดหน้ีเสียได" นายโสภณกลาว  

 ท้ังน้ี สํารวจพบวา กลางปน้ีมีโครงการหยุดขาย 78 โครงการ 17,750  หนวย     
รวมมูลคา 42,724 ลานบาท เพิ่มจากป 2553 จํานวน 12 โครงการ โดยมีหนวยหยุดขาย     
3,330 หนวย เพิ่มข้ึน 23% มูลคาหยุดขายเพิ่ม 8,282 ลานบาท  หรือ 24% ซึ่งสาเหตุมาจาก
สถาบันการเงินไมปลอยสินช่ือ 23 โครงการ , ขายไมออก ไมมีคนซื้อ รูปแบบสินคาไมเหมาะ           
21 โครงการ และไมผานกฎหมายสิ่งแวดลอม 10 โครงการ เปนตน  

 นายประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  กลาววา       
ไดสอบถามและติดตามการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยอยางใกลชิด หลังพบวาชวงไตรมาส 2 
ขยายตัวสูงถึง 10% ซึ่งขณะน้ียังไมพบสัญญาณการกูสินเช่ือไปใชเก็งกําไรในสินทรัพย เพราะยังมี
ธุรกรรมรองรับ ท้ังน้ี คาดวาชวงคร่ึงหลังของปน้ี สินเช่ือนาจะขยายตัวไมถึงเลข 2 หลัก             
เพราะดอกเบ้ียนโยบายไดปรับข้ึนไปพอสมควรแลว. 

 
 ที่มา : เตือนอสังหาริมทรัพยสอฟองสบูแตก  ไทยโพสต  www.thaipost.net 

20 กรกฎาคม 2554 
 

วิเคราะหขาวที่ 2 (เรื่อง เศรษฐกิจแบบฟองสบู) 
เน้ือขาวโดยสรุป : 
นักวิจัยเตือนวาธุรกิจอสังหาริมทรัพย สอเกิดภาวะเศรษบกิจแบบฟองสบูแตกในป 

2556 เน่ืองจากศูนยวิจับและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท    
แอฟแฟรส คาดการณวาในรอบ 3 ป (2553-2555) ตลาดอสังหาริมทรัพยจะแรงมาก มีโครงการ
หมูบานใหมๆ เกิดข้ึน ประมาณ 3.3 แสนหนวย หรือ 7.2 % ของท่ีอยูอาศัยท้ังหมดในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ขณะท่ียอดขายจะอยูท่ี 9-9.5 หมื่นหนวยตอป จึงคาดวาป 2556 อาจเกิดภาวะ    
ฟองสบูแตก  

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
เน่ืองจากจากขอมูลของศูนยวิจัย ฯจะเห็นไดวาจะเกิดเหตุการณท่ีอุปทาน มากกวา   

อุปสงค เน่ืองจากกําลังซื้อของภาคครัวเรือนมีนอยอาจมาจากสาเหตุท่ีเศรษฐกิจไมดี หรือชะลอตัว    
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ทําใหกําลังซื้อลดลงมากกวาท่ีตลาดอสังหาริมทรัพยคาดการณไว  ทําใหผลท่ีตามมากอใหเกิดหน้ีเสีย
กับธนาคารพาณิชย ตางๆ ท่ีปลอยสินเช่ือใหกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางมากมาย             
และจากขอมูลท่ียืนยันไดวาไตรมาส 2 ของป 2554 พบวาการปลอยสินเช่ือของธนาคารฯ ขยายตัว
สูงถึง 10 %  ถึงแมวา แบงคชาติจะเพิ่มดอกเบ้ียนโยบายแลวก็ตาม การเติบโตของตลาด
อสังหาริมทรัพย   ไมสอดคลองกับชวงเศรษฐกิจเน่ืองจากเปนชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งจะโตใน       
ภาคตลาดเงินกับตลาดทุน แตขอมูลน้ีเปนการวิเคราะหในสภาพท่ีไมมีเหตุการณใด ๆ มาแทรกแซง     
ซึ่งเปนกลไกลของตลาดลวนๆ  

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
 1. จากขอมูลของศูนยวิจัยจะเห็นไดวาจะมีอสังหาริมทรัพยท่ีขายไมไดประมาณ 

30,000-50,000 หนวย จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว กําลังซื้อของภาคครัวเรือนลดลง ผลท่ีตามมาคือ
ธนาคารพาณิชยท่ีปลอยสินเช่ือเกิดหน้ีเสียจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและจากภาคครัวเรือน         
มีผลทําใหตลาดเงินปนปวนและอาจเกิดฟองสบูแตกได 

2. จากการพยากรณเปนขอมูลกอนเดือน ก.ค. 54 ซึ่งชวงเดือน ก.ย 54 เปนตนมา
เกิดเหตุการณมหาอุทกภัย ซึ่งผลกระทบเปนบริเวณกวาง และท่ีเห็นไดชัดก็คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
กวา 80% อยูในพื้นท่ีนํ้าทวมสูง และทวมระยะเวลานาน ซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยขนาดกลางถึงใหญ       
ราคา 1,500,000 บาท – 20 ลานบาทตอหนวย ดังน้ันจากการพยากรณท่ีผานมามีตัวแปรท่ีสําคัญ
อาจทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยปจจุบันเสียหายเปนจํานวนมาก ภาคครัวเรือนขาดรายได ,ตกงาน 
ธุรกิจอุตสาหกรรมสงออก เสียหายหนัก ,รัฐบาลตองใชเงินจํานวนมากมาชวยเหลือเยียวยา ตองกูเงิน
มาจากตางประเทศเพื่ออัดฉีดเม็ดเงิน ในโครงการซอมแซมประเทศ และแนวทางในในการใชดอกเบ้ีย
นโยบาย ตอภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ                 

3. จากขอมูลปจจุบันเหตุการณมหาอุทกภัยคร้ังน้ี ทําใหภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เสียหายอยางมาก โครงการเกิดข้ึนแลวและถูกนํ้าทวม คงเปนทางเลือกสุดทายสําหรับผูท่ีจะไปซื้ออยู
อาศัย และแนวทางท่ีจะเกิดฟองสบูแตกน้ันคงมีโอกาส ลดลงแตท้ังน้ีท้ังน้ันคงตองข้ึนอยูกับนโยบาย
รํฐบาลวาจะแกปญหาอยางไร 
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5. วิเคราะหขาว ตามหัวขอวัฏจักรเศรษฐกิจและเปาหมายทางเศรษฐกิจ  
     ขาวที่ 1  
 
 

นักเศรษฐศาสตรมั่นใจ 30 พ.ย. กนง.ลดดอกเบ้ียหนุน ศก.ฟนหลังวิกฤตนํ้าทวม    
คาดปรับลง 0.25-0.50% เปนแรงสงการบริโภค-ลงทุน มองขามยาวปหนาคงดอกเบ้ีย 3% ตลอดป 
ดาน ธปท. รับลูกลดดอกเบ้ียประคองเศรษฐกิจไตรมาส 4 ทรุด 

นางสาวอุสรา วิไลพิชญ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) เปดเผยวา ในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันท่ี 30 พ.ย.น้ี นาจะเห็นการพิจารณาอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายปรับลดลงถึง 0.50% มาอยูท่ี 3.00% จากปจจุบัน 3.50%  

"นํ้าทวมกระทบเศรษฐกิจมากกวาท่ีคาด สภาพัฒนและ ธปท. เห็นตรงกันวา ไตรมาส 
4 น้ีเศรษฐกิจจะหดตัวรุนแรงมาก แตจะฟนตัวเร็วในคร่ึงปแรก ดังน้ันการลดดอกเบ้ีย 0.50% เปน
การลดเฉพาะกิจท่ีดึงความเช่ือมั่น"  

แตนางสาวอุสรากลาววา การลดดอกเบ้ียจะไมตอเน่ือง โดย กนง.คงยืนดอกเบ้ียไวท่ี 
3.00% ไปจนสิ้นป 2555 ซึ่งเศรษฐกิจจะเติบโตไดอีก โดย ธปท. และสภาพัฒนคาดสูงกวา 4% เวน
แตวิกฤตยุโรปจะสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจไทย ทาง กนง.คงใหความสําคัญตอการเติบโต
มากกวาเงินเฟอและอาจลดดอกเบ้ียลงตํ่ากวา 3.00% ได  

นอกจากน้ี ยังมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารทิสโก ท่ีมีความเห็นในทิศทางเดียวกันวา 
กนง.จะลดดอกเบ้ียลงคร้ังเดียว 0.50% และคงไวท่ี 3%  

ขณะท่ีธนาคารไทยพาณิชยและบริษัทหลักทรัพยภัทร ไดคาดการณวา กนง.จะลด
ดอกเบ้ีย 0.25% ในรอบน้ี และมีการลดอีกคร้ังในตนปหนา หลังจากน้ันจะคงดอกเบ้ียไวท่ี 3%  

นายพรเทพ ชูพันธ ผูจัดการวิเคราะหเศรษฐกิจ ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย กลาววา แมเงินเฟอจากขอจํากัดดานอุปทานในชวงนํ้าทวมจะไมเปนปจจัยท่ี กนง.นํามา
พิจารณาดอกเบ้ียในรอบน้ี แตเงินเฟอยังทรงตัวในระดับสูงตอเน่ืองจากมาตรการประชานิยม ขณะท่ี
ความตองการใชเงินยังมีมากในชวงการฟนฟู แตไมนาจะมีผลตอสภาพคลองตึงตัว เพราะ ธปท.
สามารถปลอยสภาพคลองท่ีดูดซับไปกวา 4 ลานลานบาทเขาสูระบบได 

 
ดานนายประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการ ธปท. คร้ังลาสุด นายประสารยังกลาวถึง

ความจําเปนตองช่ังนํ้าหนักระหวางผลกระทบตอเศรษฐกิจในระยะสั้น กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังจากการลงทุนเพื่อฟนฟูหลังนํ้าลด และจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาล  
 

 

คาด 30พ.ย.ดอกเบ้ียลด0.50% แบงกชาติประคองเศรษฐกิจฟน 
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โดยนโยบายการเงินก็เผชิญกับความทาทาย เพราะแรงกดดันดานเงินเฟอจะยังอยูใน

ระดับสูง เพราะแมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะทําใหแนวโนมราคาพลังงานลดลง แตยังตอง
ติดตามสถานการณราคาสินคาท่ีอาจเพิ่มข้ึนจากมาตรการกระตุนตาง ๆ ของภาครัฐ  

ท้ังน้ี กอนหนาน้ีไดสงสัญญาณนโยบายดอกเบ้ียผอนคลาย เน่ืองจากการคาดการณเงิน
เฟอของผูประกอบการเร่ิมทรงตัว ประกอบ กนง.ตองดูแลระดับความเช่ือมั่นไมใหลดลง การนํา
ดอกเบ้ียนโยบายข้ึนมาอยูท่ี 3.50% เทากับระดับเงินเฟอประมาณในปหนา ซึ่งเทากับเปนการเพิ่ม
พื้นท่ีในการท่ี กนง.จะพิจารณาลดดอกเบ้ียได 

 
ที่มา : หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

 
วิเคราะหขาวที่ 1 (เรื่อง เปาหมายทางเศรษฐกิจ) 

     เน้ือขาวโดยสรุป : 
 เน้ือหาขาวเปนเร่ืองเกี่ยวกับการท่ี คณะกรรมการนโยบายการเงิน  ใชนโยบาย        

ดานการเงิน เพื่อกระตุน เศรษฐกิจในระยะสั้น โดยการลดอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีการคาดการณ
ตรงกันวา ไตรมาส 4 น้ีเศรษฐกิจจะหดตัวรุนแรงมาก แตจะฟนตัวเร็วในคร่ึงปแรก  ดังน้ัน              
การลดดอกเบ้ีย จะเพิ่มความเช่ือมั่นและกระตุนการใชจายหลังนํ้าลดได โดยคาดวาหลังนํ้าลด
เศรษฐกิจไทยนาจะกลับมาฟนตัวไดเร็วและโตไดอีก เวนแตวิกฤตยุโรปจะสงผลกระทบรุนแรง          
ตอเศรษฐกิจไทย  ภาวะ เงินเฟอจากขอจํากัดดานอุปทานในชวงนํ้าทวมก็ไมเปนปจจัยท่ี  กนง.นํามา
พิจารณาในการใชนโยบายการลดดอกเบ้ีย 

เก่ียวขอกับหัวขอน้ีอยางไร : 
 การจัดการเกี่ยวกับนโยบายการเงิน มีความสําคัญมากเพราะมีผลกระทบตอระดับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความอยูดี กินดีของประชาชน  เคร่ืองมือพื้นฐาน 3 ประการของนโยบาย
การเงินคือ การซื้อขายพันธบัตรของธนาคารกลาง( Open Market Operation) นโยบายการกําหนด
อัตรารับชวงซื้อลดต๋ัวเงิน ( Discount Policy) และอัตราเงินสํารองตามกฏหมาย ซึ่งตัวแปรท่ีมีผลคือ
การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย การใชนโยบายการเงินโดยการปรับข้ึน-ลด อัตราดอกเบ้ีย มีขอจํากัดคือ    
ถาเปนเศรษฐกิจระบบเปด จะควบคุมปริมาณเงินในระบบไดยาก แตมีขอดีคือ เห็นผลเร็ว แตไมเหมาะ
กับประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และไมเหมาะกับชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า มีภาวะกับดัก
สภาพคลอง  

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
 ในภาวะปกติ หากมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย จะเปนการกระตุนการใชจาย และการ

บริโภค ทําใหเกิดอุปสงคเพิ่มข้ึน  จะมีการลงทุนเพิ่มข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจโตข้ึน แตจะไมไดผลในกรณี
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ท่ีเปนชวงเศรษฐกิจอยูในภาวะตกตํ่าเกิดภาวะกับดักสภาพคลอง เพราะจะลดดอกเบ้ียอยางไรก็ไมมี
การลงทุนเพิ่ม แตเหตุการณนํ้าทวมคร้ังใหญท่ีเกิดข้ึนน้ี เปนภาวะท่ีทําใหเกิดการหดตัวของเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง ไมไดเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าตามปกติ  โรงงานถูกนํ้าทวมผลิตสินคาไมได สินคาทาง
การเกษตรไดรับความเสียหาย ภาคขนสงหยุดชะงัก เปนเหตการณท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้น จึงมีการ
คาดการณวา เมื่อเขาสูภาวะปกติ เศรษฐกิจ จะฟนตัวไดเร็ว  จึงมีการนโยบายการเงินมาใชเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจในระยะสั้น  เพื่อหวังผลกระตุนเศรษฐกิจ ใหมีการบริโภค มากข้ึน ไมวาจะเปนการซอมแซม
บานเรือนท่ีเสียหาย หรือซื้อสิ่งของเคร่ืองใชท่ีเสียหาย  อุปทานภายหลังนํ้าลดจะมีมาก ตองชวยใน
ภาคอุตสาหกรรมใหฟนตัวโดยเร็ว มิฉะน้ัน อาจเกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ( Stagflation )  
(ภาวะเงินเฟอ และเงินฝดพรอมกัน)  

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 

ขาวที่ 2 

 

 
ธปท.ประเมินเศรษฐกิจปหนา ไดแรงหนุนจากบริโภค-ลงทุน หนุนจีดีพี โต 4.8% 

ขณะท่ีมาตรการรัฐเอื้อภาคเศรษฐกิจใหเติบโตไดตอเน่ือง ยอมรับเศรษฐกิจโลกปหนาเสี่ยงสูงข้ึนแต
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยนาจะไปได ดานภาคอสังหาฯ เดือนก.ย.ยังเติบโตไดดี เพียงแตอนาคตอาจ   
ชะลอลงจากปญหานํ้าทวม คาดโครงการท่ีอยูอาศัยหลายแหงสอเลื่อนกอสราง 

นายทรงธรรม ปนโต ผูอํานวยการ สํานักเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาววา สาเหตุท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินวา
เศรษฐกิจไทยในปหนามีโอกาสเติบโตถึง 4.8% เพิ่มข้ึนจากประมาณการคร้ังกอนซึ่งอยูท่ี 4.1% น้ัน 
สวนหน่ึงเปนผลจากฐานของเศรษฐกิจไทยปน้ีท่ีคอนขางตํ่า ประกอบกับในปหนาจะมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะการซอมแซมฟนฟูบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ หลังนํ้าลด 
ทําใหการลงทุนและการบริโภคจะเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในปหนา 

นอกจากน้ี นโยบายตางๆ ของภาครัฐ ก็เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ัง ยังมี
มาตรการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูหลังนํ้าลดลง ทําใหเกิดการลงทุนและการเบิกจายภายใตการจัดทํา
กรอบงบประมาณใหมประจําป 2555 ท่ีเพิ่มขาดดุลงบประมาณอีก 5 หมื่นลานบาท เปน 4 แสน
ลานบาท 

“ปหนาเศรษฐกิจโลกคงชะลอลงและมีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน เศรษฐกิจยุโรปเองก็คงแยลง 
แตโดยภาพรวมแลวเช่ือวานาจะยังไปได ซึ่ง กนง. เองก็คาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจไวสูงถึง 

 

บริโภค-ลงทุนหนุนปหนาโต 4.8% 
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4.8% เพราะมองวาบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมพังเสียหายจํานวนมาก ปหนาคงตองบูรณะ
ซอมแซมและลงทุนกันเพิ่ม ทําใหท้ังการลงทุนและการบริโภคมีเพิ่มข้ึน” 

อยางไรก็ตาม มองวาเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหมในภูมิภาคเอเชีย นาจะ
เปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเปนหลัก แมจะมีความเสี่ยงท่ีอาจไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีมี
ตออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงเศรษฐกิจไทยมากข้ึน ก็เปนปจจัยท่ีตองเฝา
ติดตามตอไปวา ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจในยุโรปจะลุกลามไปท่ัวโลกหรือไม 

 นายเมธี สุภาพงษ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเศรษฐกิจในประเทศ ธปท. กลาววา 
แนวโนมการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในระยะตอไป จะมีแรงสนับสนุนจากกําลังซื้อของประชาชน ท้ัง
จากภาครัฐ และสถาบันการเงินท่ีมีมาตรการชวยเหลือผูประสบภัย และการกระตุนการใชจาย รวมท้ัง
ความตองการท่ีสะสมจากชวงกอนหนา สวนสินคาคงทนในกลุมรถยนต และนโยบายกระตุนการใชจาย
จากภาครัฐ เชน โครงการรถยนตคันแรก และการเพิ่มคาแรงข้ันตํ่า จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการ
บริโภคเอกชนฟนตัว และกลับเขาสูภาวะปกติตอไป 

ท้ังน้ีจากรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนลาสุดท่ีออกมาระบุวา ภาวะ
อสังหาริมทรัพยชวงเดือนก.ย.2554 ถือวายังอยูในเกณฑดี โดยอุปสงคขยายตัวตอเน่ืองสะทอนจาก
สินเช่ือสวนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพยของธนาคารพาณิชยท่ีขยายตัว 12% จากชวงเดียวกันของป
กอน และจํานวนการโอนกรรมสิทธ์ิในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีมีจํานวน 16,265 หนวย 
เพิ่มข้ึนจาก 14,249 หนวยในเดือนกอน 

  นอกจากน้ี หากรวมยอดโอนกรรมสิทธ์ิ 9 เดือนแรกของป 2554 อยูท่ี 118,716 
หนวย ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับคาเฉลี่ย 9 เดือนแรกของป 2550-2553 ท่ี 115,326 หนวย 

  ดานอุปทานลดลงจากเดือนกอนสะทอนจากจํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีจํานวน 8,059 หนวย ลดลงจาก 9,718 หนวยในเดือนกอน 
อยางไรก็ตามเมื่อรวมยอดท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน 9 เดือนแรกของป 2554 จะอยูท่ี 
66,704 หนวย สูงกวาคาเฉลี่ย 9 เดือนแรกของป 2550-2553 ท่ี 63,491 หนวย 

 รายงานเศรษฐกิจและการเงินของ ธปท. ยังระบุดวยวา แมเคร่ืองช้ีภาค
อสังหาริมทรัพยในเดือนก.ย.ยังอยูในเกณฑดี แตคาดวาสถานการณอุทกภัยท่ีสงผลกระทบรุนแรงและ
ขยายเปนวงกวางจะทําใหภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยชะลอลงในระยะตอไป ซึ่งสอดคลองกับการ
สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพยท่ีคาดวาผลของอุทกภัยจะทําใหจํานวน
การโอนกรรมสิทธ์ิ และท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนโดยเฉพาะบานแนวราบลดลงมากต้ังแตเดือน
ต.ค. 2554 นอกจากน้ีโครงการท่ีอยูอาศัยเปดใหมมีแนวโนมเลื่อนการกอสรางออกไปเชนกัน 
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วิเคราะหขาวที่ 2 (เรื่องดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจ) 

 เน้ือขาวโดยสรุป : 
 ธปท. ประเมิณวาเศรษฐกิจปหนาจะโต 4.8 % (GDP) โดยประเมิณจากองคประกอบ

หลายสวน กลาวคือ เน่ืองจากฐานเศรษฐกิจปน้ีคอนขางตํ่า, ปหนาจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมากข้ึน 
โดยเฉพาะการซอมแซมฟนฟูบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ หลังนํ้าลด ทําใหการลงทุนและ
การบริโภคจะเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในปหนา, นโยบายตางๆ ของภาครัฐ ก็เอื้อตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (กรอบงบประมาณใหมประจําป 2555 ท่ีเพิ่มขาดดุลงบประมาณอีก 5 หมื่น
ลานบาท เปน 4 แสนลานบาท) 

 เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
 เน่ืองจากในปจจุบันมาตรฐานท่ียอมรับกันในการวัดความเจริญเติบโต คือใชดัชนีช้ีวัด

ทางเศรษฐกิจ และในเน้ือขาวพูดถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปหนาของประเทศไทย (ประมาณ 
4.8 % : ประเมิณโดย ธปท.) 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
 ธปท. คาดการณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปหนาวาจะเติบโต 

4.8 โดยอาศัยหลักประเมิณตามทฤษฎีของเคนส กลาวคือมีการใหเงินชวยเหลือจากภาครัฐโดยการ
เพิ่มงบประมาณแบบขาดดุล และในทางการเงินก็คาดวาจะมีการใชจายของ C และ I เกิดข้ึนอยางมาก
เน่ืองจากภาวะวิกฤตอุทุกภัยคร้ังใหญ 

 
6. วิเคราะหขาวตามหัวขอ นโยบายทางเศรษฐศาสตรกับการจัดการทางธุรกิจ 
     ขาวที่ 1 
          
 

จากสถานการณนํ้าทวมในหลายพื้นท่ี นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมสงเสริมการ
สงออก เผยวา ขณะน้ีทางกรมฯ รับรูถึงปญหา และไดประสานงานอยางใกลชิดกับผูเกี่ยวของ รวมถึง  
โรงงานในแถบจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารอันดับ 1 ของโลก      
ทํารายไดเขาประเทศปละกวา 150,000 ลานบาท โดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูป  ท่ีต้ังอยูในบริเวณ
ดังกลาว จํานวนมาก ซึ่งกรมฯ จะพยายามผลักดันแผนชวยเหลือผูประกอบการใหครอบคลุมท้ังระบบ  
อาทิวงเงินกูดอกเบ้ียตํ่าจากธนาคารออมสินซึ่งขณะน้ี กรมสงเสริมการสงออก  เตรียมหารือรวมกับ
ภาคเอกชน โดยในเบ้ืองตน สภาผูสงออกสินคาทางเรือแหงประเทศไทย  ไดใหขอเสนอแนะสําหรับ
ชวยเหลือเยียวยาผูสงออกไทย ในเร่ืองมาตรการยกเวนภาษี  สําหรับการนําเขาวัตถุดิบ การนําเขา
เคร่ืองจักรใหม รวมถึง อุปกรณช้ินสวนและอะไหล  และสามารถท่ีจะนําคาใชจายในการซอมแซม

 

กรมการสงออกเตรียมแผนชวยผูประกอบการ  
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โรงงานและเคร่ืองจักรท่ีไดรับความเสียหาย รวมถึง การลงทุนใหมเพื่อทดแทนสวนท่ีเสียหายน้ัน มาหัก
เปนคาใชจายในการคํานวณภาษีได 3 เทา 

   ที่มา : สํานักขาวไอ เอ็น เอ็น วันที่ 26 พฤศจิกายน  2554 
 

วิเคราะหขาวที่ 1 (เรื่องนโยบายการคลังกับการจัดการธุรกิจ) 

เน้ือหาขาวโดยสรุป :   
ภาครัฐและเอกชนเสนอแนวทางชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมโดยการยกเวนภาษี

นําเขาสําหรับการนําเขาวัตถุดิบ การนําเขาเคร่ืองจักรใหม รวมถึง อุปกรณช้ินสวนและอะไหล  และ
สามารถท่ีจะนําคาใชจายในการซอมแซมโรงงานและเคร่ืองจักรท่ีไดรับความเสียหาย  รวมถึง          
การลงทุนใหมเพื่อทดแทนสวนท่ีเสียหายน้ัน มาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีได 3 เทา 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
ภาครัฐไดใชนโยบายการคลังเร่ือง Tax Cut Policy ในการกระตุนเศรษฐกิจ  กลาวคือ  

มีการยกเวนภาษี นําเขาเคร่ืองจักรใหม รวมถึง อุปกรณช้ินสวนและอะไหล และ  การนํา                
คาซอมแซมมาหักเปนคาใชจายการคํานวณลดภาษีได 3 เทา 

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
เห็นดวย กับการยกเวนภาษี นําเขาเคร่ืองจักรใหม รวมถึง อุปกรณช้ินสวนและอะไหล  

เพราะเปนคาใชจายเพิ่มข้ึนของเอกชนท่ีตองซื้อเคร่ืองจักรใหม รวมถึง อุปกรณช้ินสวนและอะไหล   
เพื่อมาทดแทนอุปกรณท่ีไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม เน่ืองจากไมไดทําใหรายไดของรัฐลดลง        
จากรายไดประจําเพราะเปนการสั่งของเขาเพิ่มเติมจากกิจกรรมปกติ 

เห็นดวย  กับการนําคาซอมแซมมาหักเปนคาใชจายการคํานวณลดภาษีได 3 เทา    
เพื่อชวยลดคาใชจายของผูท่ีไดรับความเสียหายและไมมีรายไดชวงหยุดกิจกรรม แตตองมีรายจายคา
ซอมแซมเพิ่ม  เน่ืองจากการเพิ่มมูลคาคาใชจายซอมแซมเปน 3 เทาสําหรับนําไปคิดภาษี ดูเหมือน   
จะทําใหรายของรัฐลดลง (ขณะท่ีรายไดของรัฐปจจุบันก็ตํ่าอยูแลว เพียงพอสําหรับ               
คาใชจายประจําเทาน้ัน ไมมีเหลือสําหรับการลงทุน) แตถาวิเคราะหใหดีแลวการใสเงินเขาไป           
ในระบบ 1 กอน จะทําใหเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มประมาณ 3-4  เทา (เมื่อนําเอา multiple 
effect มาประยุกตใช) ดังน้ันการเพิ่มคาใชจายซอมแซมเปน 3 เทาในการคิดภาษีความเปนจริง      
อาจไมมีผลกระทบกับรายไดของรัฐ 

จากวิกฤตนํ้าทวม ทําใหการเติบโตเศรษฐกิจชะลอตัว  การชวยลดภาระคาใชจาย
ของเอกชน  จะทําใหเอกชนฟนตัวไดเร็วทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจฟนตัวไดเร็วและเติบโตตอไป 
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ขาวท่ี 2  
 
 
 

TMB Analytics หรือ ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ  ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน) 
(TMB) รายงานวา ในขณะน้ีการคาดการณของนักเศรษฐศาสตรสวนใหญมองวาอัตราดอกเบ้ียนโยบาย
มีแนวโนมทรงตัวท่ีรอยละ 3.5 ยาวไปถึงปลายปหนา  แตศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ  TMB เห็นวา      
อัตราดอกเบ้ียในไทยจะกลับทิศเปนขาลงต้ังแตไตรมาสแรกของป 2555  เน่ืองจากสองปจจัยหลัก 
ไดแก วิกฤตินํ้าทวมท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจ  ความเสียหายน้ันถูกประเมินไว                   
สูงกวา 100,000 ลานบาท (ประมาณรอยละ 1 ของ Nominal GDP) โดยเฉพาะอยางย่ิงตอ         
ภาคการสงออก อยางนิคมอุตสาหกรรมใหญหลายแหง  ท่ีผลิตสินคาท่ีมีบทบาทสําคัญตอการสงออก 
อยางเชน อิเล็คทรอนิคส และ รถยนตและช้ินสวนรถยนต รวมกันเปนสัดสวนถึงหน่ึงในสามของมูลคา
การสงออกไทย   ประเมินวาปญหานํ้าทวมจะสงผลให GDP ก็จะถูกกระทบทันทีในไตรมาสสุดทาย   
ของปน้ีและไตรมาสแรกของปหนา  จากการประมาณการณของ  TMB Analytics เดิมคาดวาใน       
ไตรมาสสี่ปน้ี GDP จะเติบโตไดรอยละ  5 จากชวงเดียวกันปกอน ก็จะเหลือเพียงรอยละ 0.7 สวน 
ไตรมาสหน่ึงป 2555 จะเติบโตเพียงรอยละ 1 จากฐานเดิมท่ีรอยละ 4  

สวนปจจัยท่ีสองมาจากปญหาวิกฤติการคลังในยุโรป   ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ  TMB 
คาดวาเศรษฐกิจยุโรปจะกลับมาหดตัวในไตรมาสสุดทายของปน้ี  และจะถดถอยตอเน่ืองในปหนา      
ซึ่งจะสงผลใหการคาระหวางประเทศชะลอตัวลง     ปจจัยเหลาน้ีจะทําใหการสงออกไทยในปหนา
ชะลอตัวอยางชัดเจน   ซึ่งประเมินวาการสงออกปหนาอาจขยายตัวไดเพียงรอยละ 8 เมื่อเทียบปน้ี      
ท่ีนาจะขยายตัวไดรอยละ 20 

การชะลอตัวอยางชัดเจนของเศรษฐกิจไทย   จะถูกสะทอนบน   OUTPUT GAP หรือ
สวนตางระหวางผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลผลิตตามศักยภาพ ท่ีจะกลับมาติดลบในชวงตนปหนา   และ
จะสงผลใหแรงกดดันเงินเฟอลดลงโดยปริยาย แมในระยะสั้นๆน้ี เงินเฟอจะสูงข้ึนก็ตาม  แตการสูงข้ึน
ของเงินเฟอในลักษณะน้ีเปนแบบ Cost-Push เพราะตนทุนท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการสูงข้ึนจาก
การเกิดภาวะนํ้าทวม  เมื่อเหตุการณเฉพาะหนาน้ีผานไป  เงินเฟอจะลดลงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   
ท่ีชะลอลงน่ันเอง ดังน้ัน  เมื่อแรงกดดันดานเงินเฟอลดลง อัตราดอกเบ้ียนโยบายก็มีความโนมเอียง      
ท่ีจะปรับลงตามไปดวย  ตามการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน   
ของธปท. 

ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ TMB คาดวา อัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีจะทรงตัวท่ีรอยละ 3.5 
จนถึงสิ้นปน้ี  จะเร่ิมลดลงต้ังแตไตรมาสแรกปหนา สูรอยละ 3.25  และ เปนรอยละ 3.0 และ 2.75 
ในไตรมาสสองและสาม  ตามลําดับ และ หยุดอยูท่ีรอยละ 2.75 ไปจนถึงสิ้นป 2555  

 

นํ้าทวม-วิกฤติหน้ียุโรป กดดอกเบ้ียปหนาขาลง 
 TMB ช้ีวิกฤตนํ้าทวม-ปญหาหน้ียุโรปฉุดเศรษฐกิจไทยตอเน่ือง สงผลแนวโนมดอกเบ้ีย

    

 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=TMB
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธนาคารทหารไทย
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=TMB
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=TMB
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=TMB
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=TMB
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=TMB
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ท้ังน้ี การปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย จะชวยปรับใหเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลในตลาดรอง ( Government Bond Yield Curve) กลับเขาสูภาวะปกติ กลาวคือ  อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรระยะท่ีสั้นกวาควรจะตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะท่ียาว
กวา  จากท่ี Yield Curve ต้ังแตชวงประมาณสิงหาคมเปนตนมา   Yield ของพันธบัตรระยะกลาง      
2-7 ป กลับตํ่ากวาผลตอบแทนระยะสั้นไมเกิน 1 ป  ซึ่งเมื่อตลาดเงินเกิดมี Yield Curve ในลักษณะ
ดังกลาวน้ี จะทําสงผานนโยบายการเงินไมมีประสิทธิภาพ 

 
ท่ีมา :  กรุงเทพธุรกิจออนไลน การเงิน – การลงทุน  วันท่ี 19 ตุลาคม 2554 

 
วิเคราะหขาวที่ 2 (เรื่องนโยบายการเงินกับการจัดการธุรกิจ) 

เน้ือหาขาวโดยสรุป :    
ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ  ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน) ( TMB) การคาดการณ

อัตราดอกเบ้ียนโยบายก็มีความโนมเอียงท่ีจะปรับลง  จากวิกฤตนํ้าทวม-ปญหาหน้ียุโรปฉุดเศรษฐกิจ
ไทยตอเน่ือง  

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
มีการใชนโยบายการเงิน ในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
เห็นดวย  จากวิกฤตนํ้าทวม จะทําใหการเติบโต เศรษฐกิจชะลอตัว การลดอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายจะทําใหตนทุนการลงทุนลดลงเปนการสรางแรงดึงดูดใหมีการลงทุน ซึ่งจะสงผลจะทํา
ใหเศรษฐกิจใหดีข้ึน เน่ืองจากการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายอาจไมสงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจตามท่ี
คิด แตอาจเกิดปญหาเงินเฟอและ Stag Flation ท้ังน้ีเพราะ วิกฤตนํ้าทวมมีผลกระทบวงกวางท้ัง
ทางดาน supply และ demand การลดอัตราดอกเบ้ียลงจะทําใหมีความตองการการลงทุนมากข้ึนแต
อาจถูกจํากัดดาน supply เชนวัสดุ เคร่ืองจักร เปนตน สุดทายจะทําใหเกิดปญหาเงินเฟอเพิ่มข้ึน และ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไมเปนไปตามท่ีคาดเพราะ ปริมาณ supply ไมพอ  ดังน้ันหลังจาก
ใชวิธีการน้ีตองมีการเฝาติดตาม ประมูลผลหลายๆดานประกอบกันกอนออกมาตรการกระตุนตอไป   
รัฐควรตองใชมาตรการอื่นมาชวยกระตุนเศรษฐกิจดวย เชนนโยบายการคลังใหรัฐเพิ่มรายจายใน
การบูรนาการพื้นท่ีประสบภัย การสรางระบบปองกันและระบายนํ้าอยางมีประสิทธิผล โดยการ
ดําเนินการของรัฐตองคํานึงถึงไมใหเกิดการไปแยงวัสดุท่ีจําเปนสําหรับการซอมแซมธุรกิจของ
ภาคเอกชน ดวย มิฉะน้ันจะเกิดปญหาเงินเฟอมากข้ึน 
 
 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธนาคารทหารไทย
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=TMB
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ดอกเบี้ย
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7. วิเคราะหขาวตามหัวขอเรื่อง เศรษฐศาสตรระหวางประเทศกับการจัดการธุรกิจ   
     ขาวท่ี 1 
      
 
 

 
 
นายธนินท เจียรวนนท  ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารเครือเจริญโภค

ภัณฑ(ซี.พี.)กลาวในหัวขอ  "บริบทใหมทางธุรกิจการคา" ในงาน Thailand Lecture 3rd "WISDOM 
for change" ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวา จากการไดพุดคุยกับรองนายกรัฐมนตรี         
ดานเศรษฐกิจ  และรมว.พาณิชยของจีน และนักธุรกิจท่ีฮองกง สรุปไดวา  เศรษฐกิจของโลก              
มีการเปลี่ยนแปลงไป ในสหรัฐอเมริกา และยุโรปหลายประเทศเชน สเปน  โปรตุเกส ตุรกี เศรษฐกิจ    
มีความปนปวน ยังไมน่ิง ซึ่งเปนท้ังวิกฤติและโอกาส  เมื่อเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯดีข้ึน เงินก็จะ    
ไหลกลับเขาประเทศ  แตหากเศรษฐกิจทําทาไมดีเงินก็จะไหลกลับมาท่ีเอเชีย  สําหรับประเทศไทย      
นักธุรกิจในตางประเทศมีความรูสึกวา  ทําไมประเทศไทยแมการเมืองไมคอยน่ิง แตเศรษฐกิจ           
ยังเติบโตดีข้ึน จึงคิดวาเศรษฐกิจและการเมืองไมคอยเกี่ยวกัน 

"ใน ความคิดสวนตัวของผม คิดวาถาการเมืองของไทยน่ิงกวาน้ี ไมมีปญหาเร่ืองสี  
เศรษฐกิจประเทศไทยจะดีกวาน้ีไมรูกี่เทา ต้ังแตเร่ิมทําธุรกิจมาจนถึงวันน้ีเปนเวลา 47 ป ประเทศไทย
ขณะน้ีอยูในฐานะท่ีมีโอกาสดีท่ีสุด  ท้ังมาจากการเปดเขตการคาเสรี(เอฟทีเอ)กับประเทศญี่ปุน         
การทําเอฟทีเอระหวางจีนกับอาเซียน ทําใหการซื้อขายสินคาไมมีการเก็บภาษี  ดังน้ันทางญี่ปุนจึงเอา
เม็ดเงินมาลงทุนในไทยเพื่อผลิตสินคาสงไปขายจีน  ขณะท่ีนักลงทุนในจีนก็มาลงทุนในประเทศไทย 
เพื่อสงสินคากลับไปขายในจีน และญี่ปุน  ขณะท่ีนักธุรกิจจากยุโรป  เมื่อมาลงทุนในจีนก็จะกระจาย
ความเสี่ยงมาลงทุนท่ีไทยดวย" 

นาย ธนินทกลาววา ขณะน้ีประเทศไทยมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศอยูท่ี 
208,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6 ลานลานบาท สูงสุดในประวัติศาสตร  ขณะน้ีการ
บริหารเงินสวนดังกลาวทางธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.)นําไปซื้อพันธบัตรของสหรัฐฯไดอัตรา
ดอกเบ้ีย  1% และ ในอดีตท่ีผานมานําไปซื้อเงินดอลลารสหรัฐฯขาดทุนไป 100,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ จึงขอฝากใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและ  และรมว.คลังคนใหมท่ีจะเขามาดูแลชวย
พิจารณาการนําเงินทุนสํารองระหวาง  ประเทศกอนน้ีมาใชใหเกิดประโยชน  โดยขอเสนอใหต้ังเปน
กองทุนเพ่ือนําเงินไปลงทุนหรือปลอยกูเพ่ือพัฒนาประเทศ เหมือนกองทุนเทมาเสกในสิงคโปร 

สําหรับนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองตางๆดานเศรษฐกิจในขณะน้ี           
นายธนินทกลาววา ประเทศไทยเต็มไปดวยโอกาส  นโยบายตางๆท่ีพรรคการเมืองโชวกันออกมา       

 

เจาสัวธนินทแนะนําเงินสํารองประเทศ 6 ลานลานมาใชฟุงเศรษฐกิจไทยโอกาสดีสุด    
ต้ังแตทําธุรกิจมา 47 ป ถาไมมีปญหาเรื่องสีการเมืองน่ิง เศรษฐกิจจะดีกวา แนะธปท. –คลัง       

นําเงินสํารองระหวางประเทศ 6 ลานลาน ต้ังกองทุนมาลงทุน-ปลอยกู เหมือนกองทุนเทมาเสก 
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ตองมีการศึกษาขอมูล มีเปาหมาย มีคนทํางาน และมีงบประมาณ ซึ่งเมื่อประกาศนโยบายออกไปแลว 
ตองทําใหเปนจริงใหได ถาทําไมไดจริงทีหลังประชาชนจะไมเลือกอีก โดย  ประเทศไทยมีจุดท่ีนาสนใจ
ท่ีจะดึงเม็ดเงินจากตางประเทศไดจากการทองเท่ียว  ท่ีควรจะตองมีเปาหมาย มีการศึกษาวิจัยถึง     
ความตองการของนักทองเท่ียว มีการเตรียมการรองรับนักทองเท่ียว เชน โรงแรม 5 ดาว สินคาตางๆ       
เมื่อนักทองเท่ียวพึงพอใจประเทศไทยจะไปไดอีกไกล แตการเมืองตองน่ิง  ถามาเท่ียวแลวเจอเดิน   
ขบวนปดถนนราชประสงค แลวใครอยากจะมาอีก  สรางความเสียหายมาก ถาสมานฉันทไดเมืองไทย
จะดีมากเลย 

นายธนินทยังกลาวถึงทฤษฎีสองสูงดวยวายังใชได ท้ังสินคาราคาสูง  และเงินเดือนและ
รายไดสูง ถาคิดจะไปควบคุมราคาสินคา  คนถูกกดเอาไวจะเกิดความเจ็บใจ ขณะท่ีคนซื้อจะรูสึกดี      
ไมเทาไหร แต ถาใหเขามีรายไดเพิ่มข้ึน เอาเงินใสมือเขา  เขาจะตบมือและบอกวาน่ีแหละรัฐบาลของ
พวกเรา สวนใครท่ีคิดจะควบคุมราคาสินคาไวใหตํ่า คนพูดแบบน้ีตองกลับไปทบทวนความคิดเสียใหม  
และตอบคําถามใหไดวาสามารถควบคุมราคานํ้ามันไดหรือไม ถาทําไมไดอยาพูด 

ท่ีมา  http://www.economicthai.com/index.php/business-news/907--6- 

 
วิเคราะหขาวที่ 1 (เรื่องทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยน) 

เน้ือขาวโดยสรุป : 
แนวความคิดนําเงินสํารองระหวางประเทศไปลงทุนหรือปลอยกูเพื่อพัฒนาประเทศ 
เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
ในหัวเน้ือขาวมีการพูดถึงการจัดการทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ โดยมีคนช้ีแนะ

ใหนําเงินตัวน้ีมาใชในการกระตุนเศรษฐกิจ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
ไมเห็นดวย 
ประการแรก การนําเงินสํารองฯ ไปใหกูจะทําใหเงินสํารองฯ หมดสภาพความเปนเงิน

สํารองฯ ไปโดยอัตโนมัติ เพราะถาเกิดปญหาเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย  รัฐบาลและเอกชนไทย  
ก็คงจะมีปญหาดวย  แบงกชาติจึงไมสามารถเรียกคืนเงินกูดังกลาวเพื่อนํามาใชไดดูแลเสถียรภาพ
การเงินของประเทศได  

ประการท่ีสอง  แบงกชาติจะทําหนาท่ีเปนธนาคารพาณิชยเสียเองโดยใหกูยืมโดยตรง
กับเอกชนไมได เน่ืองจากเปนการแขงขันท่ีไมเปนธรรมเพราะแบงกชาติพิมพเงินไดเอง  และขัดแยงกับ
บทบาทหนาท่ีของธนาคารกลาง ประการท่ีสาม  ธนาคารกลางทุกประเทศจะพยายามหลีกเลี่ยงไมให
รัฐบาลกูยืมเงิน เพราะมีผลเหมือนการพิมพเงินใหรัฐบาลใชจายน่ันเอง 

ประการท่ีสาม เงินสํารองในสวนของหลวงตามหาบัวท่ีมีเจตนาใหเก็บเปนเงินทุนสํารอง 
การนําออกมาใช ตองสอบถามผูบริจาคหรือผูดูแลกอน 
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ในภาวะท่ีรัฐบาลกําลังประสบกับปญหาขอจํากัดทางการคลัง  การนําทุนสํารองฯ 
ออกมาใชในการลงทุนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทุนสํารองฯ  สวนท่ีเกินความจําเปน  แตการ
ดําเนินการดังกลาวในบางแนวทาง ก็อาจตองอาศัยการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งตามความต้ังใจ
เดิมของผูรางกฎหมาย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.เงินตราน้ัน ตองการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางการ
เงินและคาเงินของประเทศ  ดวยการสรางกลไกท่ีรัดกุมใหกับการบริหารทุนสํารองฯ  ในลักษณะท่ี
ปองกันไมใหผูดูแลทุนสํารองอยาง ธปท. ตลอดจน  รัฐบาลท่ีเปนฝายบริหารของประเทศ สามารถนํา
ทุนสํารองฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนได  ดังน้ัน การแกกฎหมายดังกลาว  จึงอาจต้ังคําถามถึงความ
โปรงใสในการบริหารงานของรัฐบาลตามมาได 
ขาวที่ 2  
 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา เทพารักษ ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ 
เปดเผยวา การทําธุรกิจระหวางประเทศน้ันผูสงออกหลายรายตองพบกับความเสี่ยงในดานของคาเงิน
บาทท่ีผันผวนทําใหสูญเสียกําไรหรือลูกคารับสินคาแลวไมยอมจายเงิน  ท้ังน้ีในดานภาพรวมของการ
สงออกเมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผานมา ประเทศไทยมีมูลคาการสงออก633,708.2 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก
เดือนมิถุนายน 2553 รอยละ 9.4 และเพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา รอยละ 9.3 มูลคาการ
นําเขาประมาณ602,897.5 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน 2553 รอยละ  18.1 และเพิ่มข้ึน
จากเดือนพฤษภาคมท่ีผานมารอยละ 4.1 สรุปในชวงมกราคม – มิถุนายน  ป 2554 ไทยเกินดุล
การคา มูลคา 62,646.9 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2553 รอยละ 63 

นางสาวกาญจนา เผยตอวา อยางไรก็ตามคาเงินบาทในชวง 5 เดือนแรกของป 2554 
แข็งคาข้ึน 6.7% แตสําหรับคาเงินบาทในชวงคร่ึงหลังของป 2554 มีแนวโนมแข็งคาข้ึนจากชวง    
คร่ึงแรกของป  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอธุรกิจการสงออกและธุรกิจทองเท่ียวในประเทศได  ดังน้ัน      
ภาคธุรกิจจึงควรปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท ดังน้ัน  ทางสถาบันฝกอบรม
การคาระหวางประเทศรวมกับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  จึงจัดโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง “ลดความเสี่ยงในดานการสงออก ” ข้ึนระหวางวันท่ี 7-8 ก.ย.น้ี โดยมี
เน้ือหามุงเนนในเร่ืองของการรับมือกับความเสี่ยงในการทําธุรกิจสงออก ,ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนผันผวน,เคร่ืองมือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ 

 
ท่ีมา: กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กรมสงเสริมการสงออก 

 

สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ รวมกับ ธนาคารเพ่ือการสงออก 
     และนําเขาแหงประเทศไทย เตรียมจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “ลดความเสี่ยงในดานการสงออก” รับมือคาเงินบาทที่ผันผวน 
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วิเคราะหขาวที่ 2 (เรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยนประเภทตางๆ) 
 

เน้ือขาวโดยสรุป : การแข็งคาข้ึนจากชวงคร่ึงแรกของป อาจสงผลกระทบตอธุรกิจการ
สงออกและธุรกิจทองเท่ียวในประเทศได  

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
มีการพูดถึงการแนะนําใหภาคธุรกิจปรับตัวเน่ืองจากคาเงินบาทจะแข็งข้ึน ซึ่งเปนกลไก

ซึ่งสงผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
เห็นดวย  เงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนมีผลกระทบตอการสงออกและธุรกิจทองเท่ียว 
เงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนจะทําใหสินคาสงออกมีราคาแพงข้ึนในมุมมองตางประเทศ อาจ

สงออกไดนอยลง สวนในธุรกิจทองเท่ียวก็อาจไดรับผลกระทบทําใหชาวตางชาติมาทองเท่ียวลดลง
เน่ืองจากเงินตางชาติแลกเงินไทยไดนอยลง จึงทําใหมีคาใชจายเพิ่ม  

ถามองในแนดี การแข็งข้ึนของคาเงิน ก็ทําใหเราซื้อจากตางประเทศไดถูกลง  คนท่ีเปน
หน้ีตางประเทศ ก็ไดประโยชน ชําระหน้ีนอยลง การไปทองเท่ียวตางประเทศก็จะถูกลง 

การเขาแทรกแซงคาเงินบาทของรัฐควรเขามาในระยะสั้นๆ แตไมควรมากเกินจน
บิดเบือนคาเงินท่ีแทจริงมากเกินไป 
 
8. วิเคราะหขาวตามหัวขอสถานการณของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยกับการจัดการธุรกิจ 
     ขาวที่ 1 
 

 

  โซรอสหวงตลาดบอนดยุโรปกําลังวิกฤติซ้ํารอยภาคธนาคารปวนป  2551 แนะอีซีบี
แทรกแซงสยบวิกฤติศรัทธาของนักลงทุนท่ีมีตอภูมิภาคน้ี  ลาสุดมูด้ีสหั่นเรทต้ิงพันธบัตรรัฐบาลฮังการี
คร้ังแรกในรอบ 15 ปลง 1 ข้ันอยูท่ี Ba 1 สวนฟทชหั่นเรทต้ิงเครดิตโปรตุเกสสูระดับ ขยะ     
           นายจอรจ  โซรอส  ประธานโซรอส  ฟนด แมนเนจเมนท  ผูไดฉายาพอมดการเงินให
ความเห็นบนพื้นความเช่ือ  เกี่ยวกับวิกฤติหน้ีสาธารณะในยุโรปขณะน้ีวา  ตลาดพันธบัตรยุโรปกําลัง
เผชิญกับสถานการณคลายคลึงกับวิกฤติภาคธนาคารในป 2551 และตองการใหธนาคารกลางยุโรป 
(อีซีบี) กาวเขามายุติวิกฤติความไมเช่ือมั่น  

           โดยนายโซรอสนําเสนอในบทความซึ่งเขาเขียนรวมกับนายปเตอร  โบฟงเกอร 
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวูซบวก และนําไปเผยแพรผานไฟแนนเชียล ไทมส  สื่อสิ่งพิมพช้ันนําของ
อังกฤษ  ระบุวาขณะท่ีผูดูแลกฎระเบียบยังคงดําเนินการเหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลเปนสวนสําคัญ

โซรอส"จ้ีอีซีบีแทรกแซงหยุดวิกฤติศรัทธายุโรป 
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ปลอดภัยของระบบการเงิน  แตเขามองวงจรอุบาทวเปนภัยคุกคามเสถียรภาพสถาบันการเงิน           
ซึ่งไมเพียงแตเปนภัยตอภูมิภาคยุโรปเทาน้ัน ยังเปนภัยคุกคามท่ัวโลกดวย  
           นายโซรอสเช่ือวาแรงกดดันเกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  จะทําใหสถานการณ
รุนแรงข้ึนจนทําใหตลาดบอนดย่ิงเลวรายลง และเขาตอกยํ้าสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนน้ีวาเปนวงจรอุบาทว  โดย
อีซีบีเปนเพียงสถาบันแหงเดียวท่ีสามารถจะแกไขวิกฤติเกิดข้ึนได และตลาดเงินท่ัวโลกกําลังทดสอบอีซี
บี และดูวาอีซีบีจะปลอยใหอะไรเกิดข้ึนบาง  แตนายโซรอสเตือนวา  อีซีบีตองหยุดย้ังการดําเนินการ
ออกบอนด  เพราะการออกบอนดเปนอันตรายตอเสถียรภาพของเงินสกุลเดียวอยางยูโร   
            โดยพันธบัตรอิตาลีและสเปน ถูกมองวาเสี่ยงเกินไปท่ีจะซื้อ  เมื่ออัตราผลตอบแทนอยู
ท่ี 7% ถือเปนหน้ีเนา อัตราผลตอบแทนอาจพุงข้ึนงายๆ ไปท่ี  10% แตบอนดของท้ังสองประเทศ       
จะดึงดูดใจใหลงทุนในระยะยาวในภาวะแวดลอมเกิดเงินเฟอบวกเงินฝดซึ่งอัตราผลตอบแทน           
อยูท่ี 4% หรือตราบเทาท่ีความเสี่ยงซึ่งมีมากเกินไปน้ันถูกโยกออกไป  ดวยการกําหนดเพดาน ดอกเบ้ีย 
ไวท่ี 5% การกําหนดเพดานน้ีควรพิจารณาใหเปนมาตรการฉุกเฉิน และเมื่อวานน้ีมูด้ีส อินเวสเตอรส เซอรวิส 
(มูด้ีส) ประกาศลดอันดับความนาเช่ือถือพันธบัตรรัฐบาลฮังการีลง 1 ข้ันไปอยูท่ี Ba 1 ซึ่งเปนข้ันแรก
ของการเขาสูระดับ ขยะ ถือเปนการลดอันดับความนาเช่ือถือในรอบ 15 ป นอกจากมูด้ีสแลว 
สแตนดารด แอนด พัวร (เอสแอนดพี) และฟทช  ก็ใหเรทต้ิงประเทศน้ีตํ่าสุดเชนกัน ดานฟทช  ไดปรับ
ลดเรทต้ิงความนาเช่ือถือโปรตุเกสลง 1 ข้ันเหลือ BB+ หรือ ขยะ  เพราะระดับหน้ีสาธารณะท่ีสูงและ
แนวโนมเศรษฐกิจของประเทศท่ีออนแอ สวนแนวโนมใหเชิงลบ 

วิเคราะหขาวที่ 1 (เรื่อง สถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต) 
 

เน้ือขาวโดยสรุป : 
  “โซรอส”จี้อีซีบีแทรกแซงหยุดวิกฤติศรัทธายุโรป  สถานการเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน
และแนวโนมอนาคต  โลกปจจุบัน ขณะน้ีคงปฏิเสธไมไดวาเศรษฐกิจโลกปจจุบันน้ันเช่ือมโยงกันหมด 
ทามกลางวิกฤติท้ังในยุโรปและอเมริกายอมเช่ือมโยงถึงกันหมด 

 อยางไรก็ตามเร่ิมมีหลายสัญญาณบงบอกวา ภาคสงออกหลายประเทศในเอเชียเร่ิม
ไดรับผลกระทบในดานลบอันเปนผลพวงมาจากปญหาในซีกโลกตะวันตกและยุโรป  มหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจโลกท้ังซีกโลกตะวันตก ท้ังสหรัฐและยุโรปกําลังตกอยูในสภาพยํ่าแย และเสี่ยงท่ีจะกระโจน
พรวดลงหุบเหวแหงความไมแนนอน และความไรเสถียรภาพในดานการเงิน แนนอนยอมกระทบตอ
ประเทศท้ังหลายในโลกแนนอน 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
มีการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยเปนการช้ีใหเห็นถึงแนวโนมของเศรษฐกิจในเขต

ทวีปยุโรปซึ่งมีแนวโนมจะแยลง แตการเตือนลักษณะแบบน้ีจะทําใหแตละประเทศมีการแกไขไดถูกวิธี
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และจะทําโดยเร็วเน่ืองจากการประกาศการลดความนาเช่ือถือ จะทําใหประเทศน้ัน ๆ ตองเรง
แกปญหา 

ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 
ประเทศในยุโรปท่ีเปนตนเหตุของปญหา ตองแกปญหาตัวเอง และสหรัฐคงจะยืน

นโยบายอัตราดอกเบ้ียไปอีก 2-3 ป เช่ือเศรษฐกิจโลกคงไมแยไปกวาน้ี 
 ปจจุบันขาวลาสุด ธนาคารกลาง 6 ชาติ ไดแก ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ธนาคาร

กลางสหรัฐ (Fed) แคนาดา ญี่ปุน และสวิตเซอรแลนด  ชวยกันเสริมสภาพคลองโดยการใสเงินเขามา 
 แตในฝงยุโรปน้ันปญหาเร่ิมจากการมีสกุลเดียวกัน แตขาดนโยบายการคลังเดียวกัน 

ดังน้ัน หลังจากน้ี จะเห็นการร้ือนโยบาย และตกลงในสนธิสัญญากันใหมเพื่อวินัยการคลังของท้ัง 17 
ประเทศ อยูในมาตรฐานเดียวกัน เชนการใชสกุลเงินเดียวกัน 

 
     ขาวที่ 2  
 
 
   
"วีรพงษ"ถูกใจการเดินหนาเมกะโปรเจคเผยเขาพบนายกฯญี่ปุน 28 พ.ย. 
           ธนาคารโลกประเมินไทยเสียหายจากนํ้าทวม 1.4 ลานลานบาท แบงเปนทรัพยสินคงท่ี 
6.6 แสนลานบาท-คาเสียโอกาสอีก 7 แสนลานบาท กระทบจีดีพ ี1.2% คาดปน้ีโต 2.4% มองแงดี 
ปน้ีกลับมาขยายตัวไดจากฟนฟูหลังนํ้าทวม เตรียมประเมินรอบสองหลังนํ้าลด ขณะท่ี สศก.เผยนํ้าทวม
ภาคกลางนาน ภาคเกษตรเสียหายหนัก นางแอนเน็ต ดิกซอน ผูอํานวยการธนาคารโลกประจํา
ประเทศไทย เปดเผยหลังเขารายงานผลการประเมินความเสียหายจากเหตุการณนํ้าทวมตอนายวีร
พงษ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.)    
และผูแทนกระทรวงการคลังวา หลังจากลงพื้นท่ีนํ้าทวมเพื่อสํารวจความเสียหายในรอบแรกประมาณ       
3 สัปดาห รวมกับภาครัฐและองคกรเอกชนหลายแหงพบความเสียหายรวมประมาณ 1.4 ลานลาน
บาท แบงเปนความเสียหายจากทรัพยสินคงท่ี เชน บาน โรงงาน จํานวนประมาณ 6.6 แสนลานบาท 
และ ความสูญเสียจากคาเสียโอกาส เชน การผลิต อีกจํานวนประมาณ 7แสนลานบาท  
ธนาคารโลกไดประเมินเปนผลกระทบตอจีดีพีของไทยใหลดลงประมาณ 1.2%      คาดวาปน้ีจีดีพีจะ
ลดเหลือ2.4%จากคาดการณเดิม3.6%  
                   นางแอนเน็ต กลาววา ผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมน้ัน ไมไดมีแตดานลบอยาง
เดียว แตยังมีดานบวกท่ีจะเกิดข้ึน คือ การใชจายท่ีจะตามมาภายหลังนํ้าลดดวย สวนปหนาน้ันเช่ือวาจี
ดีพีจะขยายตัวมากข้ึน จากการเขาชวยฟนฟูเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน  
          ท้ังน้ี ธนาคารโลกไดประเมินความเสียหายและความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากนํ้าทวมคร้ังน้ีจาก 18 

 

นํ้าทวมเสียหาย1.4ลานลาน เวิลดแบงกประเมินแงดี งบฟนฟูดนเศรษฐกิจเติบโตป 55 
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กลุม แบงเปน 4 ดาน คือ 1.โครงสรางพื้นฐาน ไดแก ระบบบริหารจัดการนํ้า การคมนาคม ระบบ
โทรคมนาคม ระบบไฟฟา ระบบขนสงนํ้า โบราณสถาน 2.ดานการผลิต คือ ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทองเท่ียว และภาคการเงิน 3.ดานสังคม คือสาธารณสุข การศึกษา 
อสังหาริมทรัพย และ 4.ดานท่ีเกี่ยวของกับทุกภาคสวน คือ ดานสิ่งแวดลอม  
          สําหรับแนวทางการฟนฟูน้ัน จะไดเสนอท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว โดยรอบ
น้ีเสนอเพียงระยะสั้น คือ รัฐบาลจะตองเขาชวยเหลือผูท่ีถูกกระทบโดยตรง โดยเฉพาะคนยากจน แม
รัฐบาลจะมีการออกมาตรการชวยเหลือดานตางๆ แตเห็นวาควรใหคนยากจนไดเขาถึงขอมูลเหลาน้ี
มากข้ึน  
          สวนภาคการผลิต เชนภาคเกษตร ควรเรงซอมแซมอุปกรณท่ีใชในการเกษตร การจัดทําระบบ
สาธารณูปโภค และระยะตอไปท่ีเร่ิมมีการเพาะปลูก ตองมั่นใจวาจะมีปจจัยการผลิต เชนเมล็ดพันธุท่ีมี
คุณภาพ นอกจากน้ีตองฟนฟูในภาคอุตสาหกรรมและการทองเท่ียวดวย  
          ประเมินอีกคร้ังหลังนํ้าลด  
          นอกจากน้ี ธนาคารโลกยังไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดนํ้าทวม ท่ีตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการระบายนํ้า การสูบนํ้า เพิ่มการดูแลบํารุงรักษาเกี่ยวกับจัดการ
นํ้า การทําคันกั้นนํ้าท่ีแข็งแรงยาว 162 กม.รอบนิคมอุตสาหกรรม และควรนําโครงการบริหารจัดการ
นํ้าในพระราชดําริมาใช และรวมถึงแผนควบคุมนํ้าทวมในลุมแมนํ้าโขงของไจกา ซึ่งจัดทําเมื่อป 2552 
มาประยุกตใช  
          เราไมไดมีเสนอแนะใหรัฐบาลทําอะไรเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เพราะเมื่อมีการฟนฟูจากภาครัฐ
และเอกชน นาจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดอยูแลว นางแอนเน็ตกลาวและวา อยางไรก็ดี หลังจาก
นํ้าลดแลว ทางธนาคารโลกจะเขาประเมินความเสียหายอีกคร้ัง  
          วีรพงษ เรงลงทุนเมกะโปรเจค  
          นายวีรพงษ รามางกูร ประธาน กยอ.เปดเผยภายหลังการหารือกับรวมนายอิซูมิ อาไร รอง
ประธานองคการความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (ไจกา) วานน้ี (25 พ.ย.) วา ไดหารือถึงการลงทุน
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว รวมท้ังโครงการตางๆ ท่ีจะตองทําใหเสร็จภายใน 5-10 ป
ขางหนา ซึ่งไจกายินดีใหความรวมมือ  
          ขณะเดียวกันไดแจงใหไจกาทราบประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีน้ีรายไดปานกลางคอนขางสูง  
(Upper middle income) ดังน้ันไมวานํ้าจะทวมหรือไม ก็ตองมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน จึง
คิดวาจะใชโอกาสน้ีในการพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส ดวยการยกระดับมาตรฐานโครงสรางพื้นฐานใน
หลายดาน เชน รถไฟ ถนน เคร่ืองบิน และทาเรือ เพื่อรองรับการพัฒนาท่ีสูงข้ึน  
          สวนการแกไขปญหาระยะสั้นทางไจกาบอกวาเร่ืองสําคัญคือการกูนิคมอุตสาหกรรมท่ีถูกนํ้า
ทวม แตจะตองคํานึงถึงหวงโซการผลิต บานพักของคนงานท่ีจะเขามาทํางานในโรงงานภายหลังการกู
นิคมอุตสาหกรรมดวย เพราะถามีเคร่ืองจักรแลวไมมีคนงานมาทํางานก็ไมได ซึ่งเปนเร่ืองท่ีเราไมเคย
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นึกถึง  
          เตรียมหารือนายกฯ ญี่ปุน 28 พ.ย.  
          นายวีรพงษ บอกวา สําหรับการเดินทางไปประเทศญี่ปุนในวันท่ี 28 พ.ย.น้ี ทางไจกาไดแจง
ใหทราบวา จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจการคาและ
อุตสาหกรรมของญี่ปุน (เมติ) ประธานสมาพันธเศรษฐกิจญี่ปุน หรือแคนาดา 
          สวนการช้ีแจงนักลงทุนจากประเทศอื่น ในวันท่ี 7 ธ.ค.น้ี กยอ.จะมีการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการแกไขปญหานํ้าใหนักลงทุนในสหภาพยุโรป 77 สมาคมรับทราบเพื่อสรางความมั่นใจในการ
ลงทุนดวย  
          เรงทําแผนโลจิสติกสใน 1 ป  
          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) กลาววา นอกจากการลงทุนระบบนํ้า ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า และการ
สรางแนวปองกันในนิคมอุตสาหกรรมแลว ไจกาก็จะเขามาชวยจัดทําแผนแมบทในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบโลจิสติกส เพื่อเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และเช่ือมโยงโครงขาย
ตางประเทศ เชน โครงการรถไฟทางคู รถไฟไทย-จีน ดวย คาดวาจะใชเวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ป  
          รัฐบาลใหความสําคัญกับนักลงทุนทุกประเทศ เพราะในนิคมอุตสาหกรรมท่ีถูกนํ้าทวมไมไดมี
เฉพาะบริษัทญี่ปุนเทาน้ัน ยังมีโรงงานของบริษัทประเทศอื่นๆ ท่ีเสียหายดวย เพียงสัดสวนโรงงานของ
บริษัทญี่ปุนมีมาก จึงตองเรงช้ีแจงเพื่อสรางความเขาใจกับนักลงทุนญี่ปุนกอนเปนอันดับแรก  
          สศก.เผยทวมนานเกษตรเสียหายหนัก  
          นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กลาววา รวมกับ
ธนาคารโลกและหนวยงานในพื้นท่ีในการสํารวจผลกระทบจากภัยพิบัติ อุทกภัย ดานการเกษตร ป 
2554 ในพื้นท่ีศึกษา จ.นครสวรรคและลพบุรี พบวาสินคาเกษตรสวนใหญท่ีไดรับผลกระทบ และ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร อุปกรณการเกษตรไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก  
          สําหรับความเสียหาย พบวานาขาว สวนใหญเสียหาย 100% เน่ืองจากปน้ีนํ้ามีปริมาณมาก 
และทวมเร็วกวาปกติ ท่ีนํ้าทวมในชวง ก.ย.-ต.ค. โดยมีบางสวนท่ีเกี่ยวหนีนํ้าประมาณ  5-10% แตเปน
การเก็บเกี่ยวขาวท่ียังไมไดอายุ หรือท่ีเรียกวาเกี่ยวเขียว ซึ่งขายไดราคาตํ่ามาก ประมาณตันละ 
2,000-3,000 บาท และสวนใหญใชเพื่อเปนอาหารสัตว สวนมันสําปะหลัง ท่ีถูกนํ้าทวมขังนานกวา 
10 วัน หัวมันจะเนา เสียหายประมาณ 40% ออยโรงงาน คาดวาเสียหาย 40  60%  
          นอกจากน้ี จากการสํารวจ พบวา เกษตรกรตองการเงินทุนดวน ใหทันตอการเพาะปลูก หลัง
นํ้าลด และตองการใหภาครัฐ ดูแลเร่ืองปจจัยการผลิต เพราะราคาเพิ่มสูงข้ึนท้ังพันธุและปุย 
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วิเคราะหขาวที่ 2 (เรื่องสถานการณเศรษฐกิจไทยในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต) 
 
เน้ือหาขาวโดยสรุป : 
มีการสรุปความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤตอุทุกภัยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และธนาคารโลกได

ประเมินเปนผลกระทบตอจีดีพีของไทยใหลดลงประมาณ 1.2% คาดวาปน้ีจีดีพีจะลดเหลือ 2.4% 
จากคาดการณเดิม 3.6%  แตทางไทยเองก็ไดช้ีแจงวาจะมีแนวทางในการแกปญหาอยู 3 
ระยะคือระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว 
โดยในเบื้องตนจะเปนการแกปญหาระยะสั้นโดยเนนไปที่ผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากน้ําทวม แลวจะ
ประเมิณสถานการณอีกคร้ังในการใชแผนการแกปญหาระยะยาวและระยะกลาง 

เก่ียวของกับหัวขอน้ีอยางไร : 
มีการช้ีแจงเร่ืองสถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อเจอกับวิกฤตการณอุทกภัยวาเกิด

ความเสียหายอยางไรบาง และมีการช้ีแจงแนวทางในการแกปญหาซึ่งจะชวยแกปญหาในระยะยาวใน
อนาคต 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับขาว : 

ในการบริหารประเทศเปาหมายท่ีสําคัญของผูปกครองประเทศ คือ ความกินดีอยูดีของ
ประชาชนภายในประเทศแตจะบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลจะตองเปนผูนําในการใชนโยบายตางๆ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหประชาชนมีมาตรฐานชีวิตและประเทศชาติเจริญกาวหนาแนวโนม
เศรษฐกิจไทยป 2555 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.)ประมาณการ
ขยายตัวของ 

เศรษฐกิจ ในป 2555 วาจะขยายตัวประมาณ 3.5-4.5% แตการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในอัตราดังกลาว สศช.คาดหวังวา รัฐบาลมีมาตรการเรงรัดการฟนฟูภาคเศรษฐกิจท้ัง
มาตรการสนับสนุนสินเช่ือ ปรับลดภาษีรายไดนิติบุคคล เรงสรางความเช่ือมั่น และการใชหความ
ชวยเหลือในรูปแบบตางๆจากภาครัฐ 

ท้ังน้ี รัฐบาลตองบริหารเศรษฐกิจในปหนาดวยการฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัย และการบริหารจัดการนํ้าเพื่อใหภาคการผลิตและกําลังซื้อของภาคครัวเรือนกลับเขาสู
ภาวะปกติภายในไตรมาสแรก ของป 2555 

 ท้ังน้ี รัฐบาลควรกระทําดังน้ี 
1. การดูแลปองกันปญหาการขาดแคลนสินคาและความเปนธรรมทางดานราคา

สินคาในชวงนํ้าลด ซึ่งอาจจะยังมีปญหาการขาดแคลนสินคาและการฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคา ท่ีขาด
แคลนรวมท้ังสินคาท่ีจําเปน ตอการฟนฟูบูรณะท่ีอยูอาศัยของประชาชนภาคธุรกิจ 
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2. การวางแผนและดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยในระยะยาวเพื่อสราง
หลักประกันและ ความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนเพื่อไมใหกระทบตอบรรยากาศของการลงทุนในระยะ
กลางและระยะยาว 

3. การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
ความเสี่ยงดานความผันผวนของระบบการเงินโลกท่ีมี แนวโนมสูงข้ึน ตามปญหา เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในกลุมประเทศยุโรป โดยใหความสําคัญกับการปองกันความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนของ
คาเงินและอัตรา แลกเปลี่ยนท่ีสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจท่ียังอยูในภาวะฟนตัวจากปญหา
อุทกภัย 

4. การเรงรัดการปฏิรูปการคลังเพื่อเตรียมความพรอมดานงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาประ เทศในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพทางการคลัง โดยเฉพาะการปรับโครงสรางอัตราภาษี
ควบคูไปกับการขยายฐานภาษีและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและรายจายภาครัฐ 
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