
 

 
กกร.ห่วงศก.'น่ิง'ต่อเน่ือง 
Source - มตชิน 
 
          ยืน่'ปกขาว'จีร้บ.กระตุน้เปิดเกณฑค์นื'ทวีดีจิทิลั'ขรก.แรงงานช'ูบิก๊อู๋'ฮโีร ่
          ปธ.หอการคา้ฯห่วง รมต.ชกัแถวไขก๊อก วอนขา้ราชการอย่าเกยีรว์่างกระทบ ศก.หยุดนิ่ง กกร.ท า
สมุดปกขาวเสนอรฐับาลใหม่ ออกมาตรการเร่งกระตุน้เศรษฐกจิ-ฟ้ืนก าลงัซือ้ระยะสัน้ ชีแ้พคเกจก่อนหน้านี้
แค่พยงุ 
          กกร.ห่วงศก.นิ่งต่อเนื่อง 
          เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม ที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  ราชประสงค์ มีการประชุม
คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ประกอบดว้ย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2562 
          นายสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีประธาน กกร. เปิดเผยผลการประชุมว่า เตรยีมท าสมุดปกขาว (ไวทเ์ปเปอร)์ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้  เสนอต่อรฐับาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตัง้ไม่เกินเดือน
กรกฎาคมน้ี ใหก้ระตุน้เศรษฐกจิในประเทศเป็นหลกั รวมถงึการฟ้ืนก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในประเทศ โดยจะ
มรีายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งทีค่วรเรง่รดัด าเนินการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
          "ปัจจุบนัเศรษฐกจิไทยชะลอตวัตามเศรษฐกจิโลกทีอ่ยู่ในภาวะชะลอตวั ส่งผล กระทบกบัภาคการ
ส่งออกไทย ท าให้การผลติในภาคอุตสาหกรรมหดตวัลงด้วย จงึมองว่าสิง่แรกที่รฐับาลควรเร่งด าเนินหลงั
เขา้รบัต าแหน่งคอืการกระตุ้นเศรษฐกจิในประเทศใหแ้ขง็แรงมากขึน้" นายสุพนัธุก์ล่าว และว่า การส่งออก
ไทยในปีนี้คาดว่าจะเตบิโตได้ที่ 3-5% จากปี 2561 ที่เติบโตได้ 6.7% และแมว้่าการส่งออกจะโตเหลอื 3-
5% แต่กย็งัเป็นปีทีย่าก เพราะเศรษฐกจิโลกทีอ่ยู่ในภาวะชะลอตวั ทัง้นี้จะมกีารปรบัคาดการณ์ตวัเลขการ
ส่งออกในเดอืนกรกฎาคมน้ีใหม่ 
          นายสุพันธุ์กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขณะนี้ยงันิ่งอย่างต่อเนื่องแม้ภาครฐัจะมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิออกมา อาท ิมาตรการช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย มาตรการด้านภาษ ีแต่ก็ยงัช่วยไม่ไดม้ากนัก ที่
ท าได้ตอนนี้คอืคงช่วยได้แค่พยุงเศรษฐกิจในช่วงรอรฐับาลใหม่เท่านัน้ ส่วนเรื่องราคาสนิค้าเกษตรที่ยงั
ไมไ่ดด้มีากนกั และมเีรือ่งภยัแลง้เขา้มาเรว็และแรงมากขึน้ ท าใหต้้องมกีารช่วยเหลอืเกษตรกรดว้ย แต่ทัง้นี้
กต็อ้งรอดนูโยบายของรฐับาลชุดใหมด่ว้ยว่าจะมกีารด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งเหล่านี้อย่างไร 
          จีก้ระตุน้ศก./ตัง้ทมีผนึกสู ้
          นายสุพนัธุ์กล่าวว่า สมุดปกขาวที่นอกจากเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในประเทศแล้ว ยงัจะ
เสนอใหจ้ดัตัง้คณะท างานประชุมรว่มกนัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในทุกๆ 3 เดอืน เพื่อท างานร่วมกนั โดย
ประเดน็ขณะนี้ทีต่อ้งจบัตาคอืการเจรจาการคา้ของสหรฐัอเมรกิาและจนี ซึง่สหรฐัส่งสญัญาณจะขึน้ดอกเบีย้
การน าเขา้สนิค้าจากจนีเพิม่ขึน้ แต่ส่วนตวัมองว่าจะเป็นผลดใีนระยะสัน้กบัประเทศไทย เพราะช่วยให้นัก
ลงทุนและประเทศผู้ซื้อหนัมาซื้อขายกบัประเทศไทยมากขึน้ แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ในระยะยาวต่อไป
ดว้ย 

9 พฤษภาคม 2562 



 

          
 นายสุพนัธุก์ล่าวว่า ส าหรบัเครือ่งมอืที่คาดว่าจะเขา้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิในประเทศไทยได ้ใน

ภาวะที่เศรษฐกิจไทยชะลอตวัคอื การท่องเที่ยว ที่ปัจจุบนันักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวใน
ประเทศเพิม่ขึน้ ถงึแมน้ักท่องเทีย่วจนีจะยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าปี 2561 แต่กพ็บว่านกัท่องเทีย่วในตลาดอื่นโตขึน้ 
ประกอบกบัประเทศไทยเพิง่มพีระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 10 ของ
ประเทศไทย และมกีารจดังานอย่างยิ่งใหญ่ ท าให้ต่างชาติรู้จกัขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของ
ประเทศไทยมากขึน้ จงึเชื่อว่าจะท าใหภ้าคการท่องเทีย่วไทยต่อจากนี้เตบิโตไดด้ขีึน้ 
          เอกชนหวงัขรก.ไมเ่กยีรว์่าง 
          กรณีทีม่รีฐัมนตรหีลายกระทรวงลาออกจากต าแหน่งพรอ้มกนั โดยคาดการณ์ว่าจะไปเป็น ส.ว. ท า
ให้เกิดสุญญากาศการบรหิาร เนื่องจากไม่มรีฐัมนตรตีัวจรงินัน้ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนต่อจากนี้ ภาคเอกชน
ไม่อยากเหน็ขา้ราชการของแต่ละกระทรวงปล่อยใหเ้กดิช่องว่างในการท างาน เพราะจะส่งผล กระทบท าให้
เศรษฐกจิหยุดนิ่งมากกว่าเดมิ อยากใหแ้ผนงานของรฐับาลด าเนินการไดต่้อเนื่องแมว้่าจะไม่มรีฐัมนตรทีีถ่อื
ว่าเป็นหวัหน้าใหญ่ประจ ากระทรวงกต็าม เพราะอกีไม่นานกจ็ะมรีฐัมนตรคีนใหม่เขา้มารบัต าแหน่งและสาน
ต่องานทัง้หมดแทน จงึมองว่าถึงแม้จะไม่มหีวัหน้าคอยสัง่การ แต่หากทุกคนมแีผนงานและรู้ว่าต้องท า
อยา่งไรต่อไป กจ็ะสามารถด าเนินงานต่อไดโ้ดยไมต่อ้งรอการสัง่การ 
          "ดา้นความเชื่อมัน่ของประเทศไทยในสายตานักลงทุนต่างชาต ิมองว่ามคีวามส าคญัมาก ถงึแมจ้ะ
ยงัมหีลายกระทรวงที่ยงัไม่มหีวัหน้าคอยสัง่การ แต่ประเทศไทยมพีระมหากษัติยท์ี่ผ่านพระราชพิธบีรม
ราชาภเิษกเรยีบรอ้ยแล้ว ท าให้ถึงแม้จะยงัไม่มรีฐัมนตรใีนหลายกระทรวง แต่ก็คงไม่ได้กระทบต่อความ
เชื่อมัน่มากนัก เพราะในขณะนี้ก็ถือว่าใกล้จะมรีฐับาลใหม่เขา้มามากขึน้ทุกท ีและเมื่อมรีฐับาลใหม่ก็จะมี
การแต่งตัง้รฐัมนตรปีระจ ากระทรวงใหม่ โดยรอเพยีง 1 สปัดาห ์กจ็ะมคีวามชดัเจนมากขึน้ พรอ้มทัง้อยาก
ฝากใหม้กีารเรง่รดัการจดัตัง้รฐับาลใหเ้รว็ทีสุ่ด เพื่อไมใ่หเ้กดิช่องว่างใหญ่ขึน้" นายกลนิทก์ล่าว 
          นายกลนิท์กล่าวว่า ส าหรบัภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรฐัและจนี ที่สหรฐัได้ส่งสญัญาณที่จะ
ปรบัขึน้ภาษาการน าเขา้สนิคา้จากจนีเพิม่ขึน้ ท าใหม้องว่าส่งผลดต่ีอไทยในระยะสัน้ เพราะมนีักลงทุนจาก
ทัง้จีนและสหรัฐเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืสนิคา้ทีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่สงูได ้แต่ยงัมองว่าไทยอาจไดร้บัผลกระทบ
จากเหตุการณ์นี้บ้าง แต่คงไม่ได้แย่มากนัก เพราะคนที่สหรฐัต้องการหาเรื่องจรงิๆ คอืจนี โดยไทยต้อง
ปรบัตวัดว้ยการมองเป็นรายสนิค้าว่าสนิค้าประเภทใดสามารถส่งเขา้ไปจนีได ้หรอืส่งไปสหรฐัได ้และควร
ปรบัลดก าลงัการผลติสนิคา้ใด ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ส าหรบัตวัเลขการส่งออกมแีนวโน้มทีจ่ะ
ลดลงมากกว่านี้ ทัง้จากภาวะสญัญาณของสงครามการคา้ และจากเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั 
   
 
 
 
 



 

 
         
พิษมะกนัขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีน 
Source – เดลนิิวส ์
 
          นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เปิดเผยว่า ขณะนี้ทัว่โลกก าลงัจบัตาวนัที ่10 พ.ค. นี้ ว่าสหรฐัจะประกาศปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิค้าจนีจาก 
10% เป็น 25% หรอืหากไม่มกีารผ่อนปรน จะกระทบต่อเศรษฐกจิไทยในปี 62 ขยายตวัลดลง 0.2- 0.3% 
จากเดมิที่คาดการณ์ขยายตวั 3.8% อาจเหลอื 3.5-3.6% เนื่องจากสงครามการค้าสหรฐั-จนีที่เพิ่มความ
รุนแรง ท าให้เศรษฐกจิทัว่โลกต้องชะลอตวัตามไปด้วย ดงันัน้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต้องมแีผนรองรบัเพื่อ
พยุงเศรษฐกจิโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องรกัษาเสถยีรภาพเงนิบาทใหเ้ป็นไปทศิทาง
เดยีวกบัค่าเงนิในภมูภิาค และตอ้งมมีาตรการในการท าตลาดส่งออก เป็นตน้ 
 
 
เปิดเทอมสะพดั5.4หม่ืนล. ม.หอการค้าช้ีสงูสดุรอบ5ปี 
Source - กรงุเทพธุรกจิ 
 
          "ม.หอการคา้ไทย" เผย ผลส ารวจค่าใชจ้่ายเปิดเทอมปี 62 ม ีมลูค่าสูงถงึ 5.4 หมื่นลา้น สูงสุดรอบ 
5 ปี เหตุของแพงแต่ลกูน้อยท าส่วนใหญ่ยงัมกี าลงัจา่ยได้ 
          นางเสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เปิดเผยถงึการประเมนิผลกระทบ
ของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม จากการส ารวจ 1,200 ตวัอย่าง ระหว่างวนัที่ 1 -6 พ.ค.2562 พบว่ามูลค่า
การใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมมเีงนิสะพดัทัว่ประเทศประมาณ 54,972.11 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 ที่มี
เงนิสะพดัช่วงเปิดเทอม 52,254.88 ล้านบาท หรอืสูงขึ้น 5.2% ซึ่งเป็นอัตราขยายตวัสูงสุดในรอบ 5 ปี
นบัตัง้แต่ปี 2557 โดยค่าใชจ้า่ยเฉลีย่อยูท่ี ่18,299 บาท 
          โดยจ านวนบุตรทีต่้องเสยีค่าเล่าเรยีนและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ 90% ระบุว่าส่งลกูเรยีนเพยีงคนเดยีว มี
เพยีง 9.2% ที่ต้องส่งลูกเรยีน 2 คน ส่วนค่าใชจ้่ายส าหรบัการเปิดเทอมครัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่าน
มาส่วนใหญ่ 38.1% เหน็ว่ามคี่าใชจ้า่ยเท่าเดมิ รองลงมาคอื 23.9% เหน็ว่ามคี่าใชจ้า่ยมากขึน้ 
          ซึ่งโครงสร้างค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมส่วนใหญ่ 45.4% มาจากค่าเล่าเรยีนค่าหน่วยกิต และ 
28.6% มาจากค่าบ ารงุโรงเรยีนกรณเีปลีย่นโรงเรยีนใหมห่รอืค่าแป๊ะเจีย๊ะ 
          ส าหรบัทศันะต่อราคาสนิคา้เมื่อเปรยีบกบัปีทีผ่่านมา พบว่าส่วนใหญ่บอกว่าราคาหนังสอื กระเป๋า
นักเรยีน อุปกรณ์การเรยีน ชุดนักเรยีน รองเท้า ถุงเท้า ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนแหล่งที่มาของเงนิในการใช้
จา่ยช่วงเปิดเทอม ส่วนทีเ่พยีงพอ 43.8% มาจากเงนิเดอืนของผูป้กครอง และ 34.4% มาจากเงนิออม เมื่อ
เปรยีบเทยีบการมเีงนิเพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายช่วยเปิดเทอม ผูป้กครอง ส่วนใหญ่ 60.5% ตอบว่ามเีพยีงพอ  
 



 

 
ส่วน 39.5% ตอบว่าไม่เพยีงพอ โดยผูป้กครองที่มเีงนิไม่เพยีงพอ 28% ระบุว่าต้องกู้เงนิในระบบ , 24.6% 
บอกว่าตอ้งจ าน าทรพัยส์นิ, 17.9% ตอ้งยมืญาตพิีน้่อง และ 17.8% ตอ้งกูเ้งนินอกระบบ 
          ทัง้นี้ ดา้นความเหน็ต่อปัญหาการศกึษา 73.6% พบว่าตอ้งมกีารเรยีนพเิศษเพิม่เตมิเพื่อแข่งขนัต่อ, 
73.3% พบว่า ไม่มโีอกาสให้ลูกหลานได้เรยีนในสถาบนัที่ดี,72.1% เห็นว่าจรรยาบรรณในวชิาชพีของคร ู
น้อยลง, 71.6% ระบุว่า ขอ้สอบวดัมาตรฐานไมอ่งิกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน, 71.4% เหน็ว่าหลกัสตูรใน
ระดบัปฐมวยัเรง่รดัดา้นการเรยีนมากไป และ 70.6% บอกว่าจ านวนครไูมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
          ส่วนสิง่ทีต่้องการใหร้ฐับาลช่วยเหลอืในดา้นการศกึษาในปัจจบุนั มอบทุนการศกึษากบัครอบครวัที่
มีฐานะยากจน และทุนเรยีนดีให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ กระจายครูอาจารย์ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ ประเมินผลการศึกษาด้วยผลงานการเรยีนการสอน ไม่ควรใช้
เอกสารทีไ่มเ่กีย่วขอ้งในการ ประเมนิ 
          รฐับาลสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกบัการศึกษาให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จรงิ ควรปรบัคุณภาพของ
สถานศกึษาให้มคีวามเท่าเทยีมทัว่ทัง้ประเทศ เสรมิวชิาภาษาต่างประเทศ เช่น จนี ญี่ปุ่ น และเทคโนโลยี
เขา้ไปในหลกัสตูรทุกระดบั 
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