
 

 
  
เอกชนลุ้นฝีมือทีมศก.ใหม่ ชงสารพดัมาตรการกระตุ้น...ฝ่าวิกฤตโลก 
Source - มตชิน 
 
          การเมอืงไทยในห้วงเวลานี้ หากติดตามด้วยใจระทึกจะรบัรู้ได้ว่า...มนัช่างระทึกแล้วระทกึอีก!! 
เพราะไล่ตัง้แต่ลุน้วนัเลอืกตัง้ ลุน้ผลคะแนน จนถงึวนันี้แมท้ีป่ระชุมรฐัสภาจะโหวตให ้พล.อ.ประยุทธ ์จนัทร์
โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่5 มถุินายนแลว้ แต่โผการจดัตัง้รฐัมนตรกีระทรวงต่างๆ กย็งัไม่สะเดด็
น ้า ยงัมกีารเจรจาต่อรอง มปีระเดน็แยง่เกา้อีเ้กดิขึน้รายวนั 
          กลนิท์ สารสนิ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า สิง่ที่อยากเสนอรฐับาลชุดใหม่ให้
ด าเนินการอย่างเรง่ด่วน คอืการเรง่ผลกัดนัโครงการทีเ่ป็นประโยชน์และตอ้งการความต่อเนื่อง อาท ิการจงู
ใจให้มีการจบัจ่ายใช้สอย โดยการน ามาตรการทางภาษีเข้ามาช่วย , โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก (อีอีซี), โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ และการขยายเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระจาย
รายไดสู้่ชุมชน           
          หอการคา้ฯแนะกระตุน้ศก. 
          ฟากหอการคา้ไทย ล่าสุดเมื่อเรว็ๆ นี้มจีดัการประชุมใหญ่หอการคา้ภาค 5 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ ประจ าปี 2562 เพื่อน าขอ้สรปุประมวลใน
สมดุปกขาวของ กกร.เช่นกนั 
          ธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ระบุ
ว่า ขอ้เสนอของหอการค้าภาค 5 ภาคผ่านสมุดปกขาวเพื่อน าเสนอไปยงัรฐับาล เป็นการรวบรวมขอ้เสนอ
จากภาคเอกชนในประเดน็ปัญหาอุปสรรคการท าธุรกจิในพื้นที่ต่างๆ ควรมกีารปรบัปรุงอย่างไร แนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจในพื้นที่ ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว รวมทัง้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิ อาท ิการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน การพฒันาการค้าชายแดน การเร่งรดัลงทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงพืน้ทีต่่างๆ ของประเทศจะช่วยหนุนการคา้และการลงทุนได้ 
          "หากรฐับาลมกีารหยบิยกขอ้เสนอของเอกชนมาด าเนินการ จะส่งผลดทีางจติวทิยาประชาชนใน
พื้นที่เพราะถอืว่ารฐับาลให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหาในพื้นที่ จะสรา้งความเชื่อมัน่ในการท าธุรกจิและ
ลงทุนจะส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะต่อไป รวมทัง้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหาก
รฐับาลอดัฉีดเม็ดเงนิเข้ามาในระบบเศรษฐกิจราว 1 หมื่นล้านบาท จะมผีลต่อจดีพีีให้เพิม่ขึ้นราว 0.04-
0.06% หรอืหากมเีมด็เงนิลงทุนเขา้มามากกว่านี้จะมผีลต่อจดีพีใีห้ขยายตวัมากขึน้กว่านี้ได ้อย่างไรกต็าม 
สิง่เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การเมอืงที่มเีสถียรภาพและสถานการณ์สงครามการค้าไม่รุนแรงไปมากกว่านี้ 
เพราะหากทัง้สองปัจจยัไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้จะมีผลให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้" ธน
วรรธน์กล่าว 
          5ภาควอนพฒันาพืน้ที ่
           

7 มิถนุายน 2562 



 

           
        ด้านวิโรจน์ จิรฐัิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกรรมการพัฒนา
เศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคเหนือ สรุปขอ้เสนอของภาคเหนือว่า ขอ้เสนอประกอบดว้ย การแก้ไขในเรื่องของสภาพ
อากาศที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและภาคการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล พฒันาเร่งรดัการก่อสรา้ง
โครงสรา้งพื้นที่ฐาน อาท ิสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่แห่งที่ 2 ขยายช่องจราจรถนน และอยากเสนอให้มี
เลขาธกิารเขตเศรษฐกจิพเิศษของภาคเหนือเหมอืนกบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี เพื่อผลกัดนั
ด าเนินโครงการจากปัจจบุนัองิกบัผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นหลกั 
          ขณะที่ สวาท ธีระรตันุกูลชยั รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า อยากให้ภาครฐัสนับสนุนเรื่องของการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้ทางราง ทางถนน และทางอากาศ เพื่อเชื่อมกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัออีซี ีและ
ประเทศเพื่อนบ้าน และอยากให้ภาครฐัควรช่วยเหลือในเรื่องการเข้าถึงแหล่ง เงนิทุน พัฒนาการผลิต 
รวมถงึการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิ เน้นในเรือ่งของการคา้การลงทุน 
และการคา้ชายแดน 
          ในส่วนของ จติร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เสนอว่า 
นโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนที่อยากให้รฐับาลด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาท ิ
เสรมิสร้างและพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบการ ควรหาวธิดีูแลประชาชนเพิ่ม
นอกเหนือจากบตัรคนจน ส่งเสรมิการเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
          ปรชัญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ระบุว่า ควรปรบัลด
อตัราดอกเบีย้และภาษทีีด่นิใหก้บัผูป้ระกอบการอย่างเสมอภาคทัง้รายเลก็และรายใหญ่ กระจายรายไดโ้ดย
การจดัสรรงบประมาณให้กบัจงัหวดัมากขึน้ ควรเพิม่การประกนัราคาสนิค้าเกษตรเพื่อสรา้งความมัน่คง 
ส่วนการช่วยเหลอืดา้นรายไดต้อ้งส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อกระจายไดร้ายไปสู่ชุมชน 
และส่งเสรมิบรษิัทขนาดใหญ่เข้ามามสี่วนในการพัฒนาและยกระดบัผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่อให้มี
ศกัยภาพและโอกาสทางธุรกจิ นอกจากนี้ ตอ้งการใหพ้ฒันาการศกึษาในพืน้ทีอ่อีซี ี
          ดา้น วฒันา ธนาศกัดิเ์จรญิ ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคใต้ กล่าวว่า อยากให้
มีการอนุมัติงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับพื้นที่ภาคใต้ เพราะที่ผ่านมาไม่ได้รบัการอนุมัติ
งบประมาณแมว้่าจะเสนอกบัทางรฐับาลมาตลอดส่งผลต่อประสทิธภิาพการแข่งขนัพืน้ทีภ่าคใต ้โดยต้องเร่ง
พฒันารถไฟฟ้าชุมพร-ระนอง มกีารเร่งรดัการก่อสรา้งสนามบนิภูเกต็ 2 ในจงัหวดัพงังา และเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ ต้องส่งเสรมิการคา้และท่องเทีย่วชุมชน อาท ิไทยแลนดร์เิวยีร่า 3 ภาค 12 จงัหวดั 
จดัตัง้ตลาดกลางสนิคา้เกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก ปลดลอ็กแก้ไขกฎหมายการขออนุญาตตัง้โรงงานแปร
รปูปาลม์ขนาดเลก็ได ้สนบัสนุนการคา้บ1ี00 อยา่งถูกตอ้งและสามารถท าไดทุ้กคน 
          จากข้อเสนอเบื้องต้นของเอกชน แน่นอนต่างมคีวามคาดหวงักบัการท างานของรฐับาลชุดใหม ่
คาดหวงักบัทมีเศรษฐกจิทีเ่ตรยีมเขา้บรหิารประเทศ เพยีงแต่ตอนน้ีท าไดเ้พยีงนบัถอยหลงัวนัทีร่ฐับาลชุดนี้
มคีวามชดัเจน เขา้บรหิารประเทศอย่างเป็นทางการ เพราะยิง่เสยีเวลาไปกบัการต่อรองเกา้อีม้ากเท่าไร ปม
ปัญหาเศรษฐกจิของไทยท่ามกลางสารพดัวกิฤต ...กจ็ะพอกพนูขึน้เท่านัน้ 
 



 

 
'พิเชฐ'ลัน่2ปีดีอีลยุดิจิทลัโชว'์10ผลงาน' 
Source - มตชิน 
 
          'สศค.'ย า้งบปี'63 ล่าชา้ ไมม่เีงนิลงทุนใหม ่ชีห้ามาตรการกระตุน้ ศก.ครึง่ปีหลงั เลง็อดัฉีดผ่านบตัร
คนจน-เร่งเบกิจ่ายงบ ลงทุนรฐัวสิาหกิจ 'พเิชฐ'โชวผ์ลงานดอี ี10 โครงการ ชี้ รมต.คนใหม่โชคดปีูพืน้ฐาน
ไวแ้ลว้แค่มาสานต่อ 
           
          เอกชนห่วงปท.ฟอรม์รบ.ยงัวุ่น 
          ว่าที่รอ้ยเอกจติร ์ศริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย 
กล่าวถึงกรณีการจดัตัง้รฐับาลที่ยงัไม่ลงตวัว่า ส่วนของคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ต้องดูความชดัเจนอีกครัง้ 
เพราะการเมอืงปัจจุบนัแตกต่างจากการเขา้มาบรหิารประเทศในช่วงแรกของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ีที่สามารถแต่งตัง้ใครเข้ามาท าหน้าที่ได้ตามใจชอบ แต่ตอนนี้ไม่สามารถท าแบบนัน้ได ้
เพราะกระทรวงที่มีความส าคัญในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ หากได้รฐัมนตรปีระจ ากระทรวงที่มาจาก
การเมอืงแต่บรหิารงานไมเ่ป็น กจ็ะท าใหป้ระเทศไมส่ามารถเดนิหน้าต่อไปได้ 
          ว่าทีร่อ้ย เอกจติรก์ล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างประเทศ
ระหว่างสหรฐัและจนี (เทรดวอร)์ ท าใหต้อ้งพึง่พาเศรษฐกจิในประเทศมากขึน้ แต่ถ้ายงักระตุ้นเศรษฐกจิใน
ประเทศไมไ่ด ้คาดหวงัแต่บตัรคนจนอยา่งเดยีว ในระยะยาวคงจะขบัเคลื่อนประเทศใหเ้ดนิต่อไปไดย้าก 
          "การกระตุน้เศรษฐกจิแบบเพิม่ก าลงัซือ้ควรเป็นมาตรการชัว่คราว เพื่อใหป้ระชาชนเกดิการต่อยอด
เพื่อสรา้งรายไดท้ีถ่าวรมากขึน้ ปัจจุบนัมปัีญหาทีร่อการแก้ไขจ านวนมาก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการส่งออกหรอื
การค้าระหว่างประเทศแล้ว แต่เป็นเรื่องการเพิม่ก าลงัซื้อของประชาชนในประเทศมากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่
เหนื่อยและท าไม่ได้ง่ายๆ เรื่องปากท้องต้องมาก่อน เพราะถ้าคนไม่มจีะกิน ค้าขายไม่คล่อง คนก็ต้อง
หาทางเอาชวีติรอด ปัญหาทางสงัคมจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะเหตุอาชญากรรม ดงันัน้จงึควรมี
การจดัตัง้รฐับาลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ไดแ้ลว้ จะให้รฐับาลชุดรกัษาการแก้ปัญหากเ็หลอือยู่ไม่ถงึครึง่
ทมี" ว่าทีร่อ้ย เอกจติรก์ล่าว 
          คา้นคุมก่อหนี้ยงัจ าเป็นสรา้งธุรกจิ 
          ว่าที่รอ้ยเอกจติร์กล่าวว่า ส าหรบัเรื่องหนี้ครวัเรอืนที่มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้นัน้ โดยปกตแิล้วหาก
รฐับาลต้องการกระตุน้ใหม้กีาร กระจายรายไดไ้ปยงัภาคต่างๆ มากขึน้ กจ็ะมมีาตรการกระตุ้นใหป้ระชาชน
ใชจ้า่ยในส่วนของอสงัหารมิทรพัยแ์ละทีอ่ยูอ่าศยั เพราะเป็นการก่อหนี้แบบไมส่ญูเปล่า อกีทัง้ยงัท าใหม้เีมด็
เงนิกระจายไปยงัภาคส่วนต่างๆ เพิม่ขึน้ด้วย อาท ิหากมกีารซื้อบ้านจดัสรรมากขึน้ กจ็ะมกีารใชว้สัดุการ
ก่อสรา้งเพิม่มากขึน้ เกดิการจา้งงาน แต่ขณะนี้ยงัไมเ่หน็นโยบายดงักล่าวจากรฐับาล เพราะรฐับาลยงัจดัตัง้
ไดอ้ย่างยากล าบากอยู่ ซึ่งกม็องว่าหากเป็นการเร่งก่อหนี้ที่มาจากการส่งเสรมิของรฐับาลก็อาจจะไม่ไดน่้า
กงัวลมากนกั 
          



 

 
 "หากมองในระยะสัน้การกระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้ เพื่อให้มกีารจบัจ่ายใช้สอยก็จ าเป็นที่ต้องท า แต่หาก
ปล่อยใหเ้ป็นหนี้ในระยะยาวมองว่าปัญหาจะตามมาเยอะ โดยในช่วงทีต่้องมกีารกระตุ้นใหเ้กดิการใชจ้า่ยใน
ประเทศ การควบคุมการสรา้งหนี้ครวัเรอืน อาจจะยงัเป็นมาตรการทีไ่ม่เหมาะสมมากนัก แต่ต้องท าใหก้าร
สรา้งหนี้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบกบัประชาชนและผูป้ระกอบการขนาดเลก็และกลาง 
(เอสเอม็อ)ี ทีต่อ้งมกีารก่อหนี้เพื่อพฒันาและขยายธุรกจิต่อไป" ว่าทีร่อ้ย เอกจติรก์ล่าว 
          ว่าที่รอ้ย เอกจติรก์ล่าวว่า ในส่วนของสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรฐัและจนี มองว่ามี
แนวโน้มทีจ่ะยดืเยือ้ออกไปในระยะยาว เพราะไม่ไดเ้ป็นการก่อสงครามทางการค้าอย่างเดยีวอกีต่อไป แต่
เขา้มาท าสงครามดา้นเทคโนโลยกีนัเพิม่เตมิ ท าใหห้ลายประเทศเริม่มกีารพฒันาเศรษฐกจิในประเทศ โดย
มองการพฒันาเศรษฐกจิระดบัท้องถิน่มากขึน้ ซึง่ประเทศไทยกค็วรท าแบบนัน้ เพราะทีผ่่านมาไทยพึ่งพา
การเตบิโตตามเศรษฐกจิโลก และการคา้ขายกบัต่างประเทศ ท าใหไ้ดร้บัผล กระทบหากมเีหตุการณ์แง่ลบ
เกดิขึน้ ซึง่หากสามารถพฒันาและเพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัเศรษฐกจิระดบัทอ้งถิน่ได ้กจ็ะท าใหเ้ศรษฐกจิ
ไทยแขง็แรงมากขึน้ 
 
จ้ีรฐัปลกุศก. ชูนวตักรรม 
Source - ฐานเศรษฐกจิ 
 
          ยืน่สมดุปกขาวหลงัฟอรม์ทมีรฐับาล 
          เอกชนจีร้ฐับาลใหม่ขบัเคลื่อนเรื่องเร่งด่วนปลุกเศรษฐกจิ  เผยฟอรม์ทมีรฐับาลเสรจ็ จะน าตวัแทน
สมาชกิยื่นสมุดปกขาวถงึแนวทางพฒันาอุตสาหกรรมสู่อนาคต ค่ายชิน้ส่วนรถยนต์จบัตานโยบายค่าแรง
เป็นตน้ทุนทีส่งูขึน้ เรง่ใชหุ้่นยนตแ์กปั้ญหาระยะยาว 
          ทนัททีี่พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา ไดร้บัเสยีงโหวตจากสมาชกิรฐัสภา ส่วนใหญ่ด้วยคะแนนเสยีง
เกนิกึ่งหนึ่งของสมาชกิรฐัสภาหรอืเกนิ 376 เสยีง เหน็ชอบให้กลบัมาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรอีกีครัง้
ดว้ยผลโหวตสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ มจี านวน 500 เสยีง ขณะที่เสยีงโหวตสนับสนุนนายธนาธรม ี244 
เสยีง และงดออกเสยีง 3 คน ท าให้เกดิเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นรฐับาลเสยีงปริม่น ้าจะขาดความเชื่อมัน่
ในการบรหิารประเทศ 
          "ฐานเศรษฐกจิ" ส ารวจความเหน็จากภาคเอกชนว่า มที่าทต่ีอรฐับาลประยุทธส์มยั 2 อย่างไรบ้าง 
และภาครฐัควรขบัเคลื่อนเรือ่งส าคญัในเรือ่งใดก่อน รวมถงึการจบัตาประเดน็ปรบัขึน้ค่าแรงงานขัน้ต ่า หนึ่ง
ในนโยบายหาเสยีงของรฐับาล 
          จีข้บัเคลื่อนเรือ่งเรง่ด่วน 
          นายสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกจิ" 
ว่า เป็นไปตามคาดทีพ่ล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดร้บัเสยีงโหวตใหเ้ขา้มาท างานสมยัที ่2 และเชื่อว่าจะท า
ใหก้ารท างานสามารถขบัเคลื่อนไดท้นัทดีว้ยทมีบรหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  ส่วนเรือ่งเรง่ด่วนที่ส.อ. 
 



 

 
ท.อยากใหข้บัเคลื่อนเรว็ทีสุ่ดเพราะมผีลต่อการกระตุ้นเศรษฐกจิภายในประเทศนัน้มหีลายเรื่อง เบือ้งต้นม ี
4 เรือ่งทีอ่ยากใหร้บีด าเนินการก่อนคอื 1.เรง่ยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรตวัหลกัใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 
          2.รณรงค์สนับสนุนให้คนใช้สนิค้าที่ผลติจากไทย (Made in Thailand) โดยกระตุ้นให้ผู้บรโิภคทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชนซื้อสินค้าไทยเป็นหลกั รวมถึงการจดัซื้อจดัจ้างของภาครฐั โดยหนัมาเพิ่มการ
สนบัสนุนสนิคา้ไทย เพราะปัจจุบนัโครงการขนาดใหญ่มมีาก กค็วรหนัมาใชส้นิคา้ในประเทศใหม้ากขึน้ดว้ย 
3. เร่งเจรจาFTA กบัประเทศกลุ่มEU และอนิเดยี ทีเ่จรจาคา้งไว ้เพื่อจะไดช้่วยผลกัดนัสนิคา้ไทยใหส้่งออก
ไดม้ากขึน้ 
          4.ภาครฐัควรสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการพฒันาสินค้าให้มนีวตักรรมและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติ เช่น การตัง้กองทุนนวตักรรม (กองทุน Innovation Fund) โดยภาคเอกชนตัง้ขึน้มา
และมกีารบรจิาคทุนเขา้มา เอกชนรายใดบรจิาคกส็ามารถไปหกัภาษไีด ้3 เท่า โดยมเีงื่อนไขว่า คนทีม่าใช้
เงินจากกองทุนนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเท่านัน้ และจะต้องน าเงนิไปใช้ในเรื่อง
นวตักรรม การเพิม่และปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ 
          "จะรวบรวมเสยีงจากสมาชกิภาคเอกชนทัง้ 45 กลุ่มอุตสาหกรรมซึง่มสีมาชกิรวมกว่า 12,000 ราย 
อีกครัง้ เพื่อก าหนดเป็นสมุดปกขาวสรุปส่งถึงมอืรฐับาลต่อไปโดยจะน าตวัแทนสมาชิกยื่นสมุดปกขาว
หลงัจากทีร่ฐับาลฟอรม์ทมีเสรจ็แลว้" 
          ส าหรบัรายละเอียดในสมุดปกขาวที่จะยื่นถึงรฐับาลประยุทธ์สมัย 2 จะเป็นแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่อนาคต ประกอบด้วย 5 ด้าน คอืการสรา้งความเข้มแขง็เครอืข่ายภาคอุตสาหกรรรม ,การ
เพิ่มขดีความสามารถการแข่งขนัอุตสาหกรรมไทย , การยกระดบัเอสเอ็มอีและส่งเสรมิสนิค้า Made in 
Thailand, การเสรมิสร้างธรรมาภิบาล ความรบัผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะ ความรู้และ
คุณภาพชวีติทรพัยากรมนุษย ์
          ส่วนกรณีที่มกีารกล่าวถึงความไม่เชื่อมัน่ต่อรฐับาลที่มเีสยีงปริม่น ้านัน้  เรื่องนี้ภาคเอกชนไม่ได้
กงัวลอะไร เพราะมองว่าเสยีงปริม่น ้ากบัเรื่องการท างานของรฐับาลคนละเรื่องกนั และมคีวามเชื่อมัน่ว่า
รฐับาลนี้จะบรหิารจดัการได้ ทีส่ าคญัการท างานด้านเศรษฐกจิ จะสามารถขบัเคลื่อนไดท้นัทอีย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการลงทุนใหม่ในพืน้ทีอ่อีซีทีีเ่ป็นผลงานชิน้ส าคญัของรฐับาลที่
แลว้ทีจ่ะสานต่อไดท้นัท ี
          จีล้ดเหลื่อมล ้า-แกส้่งออกวบู 
          นายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า 
เอกชนรอดูหน้าตาของรฐับาล และทมีเศรษฐกจิชุดใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งแมจ้ะเป็นรฐับาลเสยีงปริม่น ้า 
แต่รฐับาลกต็อ้งท าหน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ดโดยยดึผลประโยชน์ชาตเิป็นหลกั 
          ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่เอกชนเตรยีมเสนอรฐับาลเร่งผลกัดนัทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบนั (กกร.)ก าลงัรวบรวมขอ้มูลจดัท าเป็นสมุดปกขาวเสนอรฐับาลชุดใหม่คาดจะแล้วเสรจ็ในเรว็ ๆ นี้ 
เรื่องหลกั ๆ อาท ิโครงการขนาดใหญ่ เช่นรถไฟความเรว็สูง รถไฟทางคู่ การขยายท่าเรอื รองรบัโครงการ
ออีซี ีขอใหเ้รง่ด าเนินการต่อเนื่อง การลดความเหลื่อมล ้าทีไ่ทยตดิอนัดบัตน้ๆ ของโลกประเทศทีม่คีวาม 
 



 

 
เหลื่อม ล ้าสูง การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน การแก้ไขอุปสรรคการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การจดั
อนัดบัความยาก-งา่ยในการประกอบธุรกจิ (Doing Business) ของไทยใหด้ขีึน้ 
          สานต่อนโยบายท่องเทีย่ว 
          นายสุพจน์ ชยัวฒัน์ศริกุิล กรรมการผู้จดัการ บ.ไอคอนสยาม จ ากดั กล่าวว่า การมนีายกรฐัมนตรี
และมรีฐับาลชุดใหม่ถอืเป็นสิง่ที่ดทีีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัภาคเอกชน สิง่ทีอ่ยากฝากให้รฐับาลใหม่เร่ง
ด าเนินการคอื นโยบายด้านการท่องเที่ยวท าอย่างไรที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้น 
และมีมาตรการกระตุ้นการจบัจ่ายทัง้เรื่องของภาษีน าเข้า , การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิเป็นตน้ 
          อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาพบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วจนีและเวยีดนาม ซึง่ลว้นเป็นกลุ่มทีม่กีารจบัจ่ายสงู 
          ใชหุ้่นยนตห์นีค่าแรงพุ่ง 
          ดา้นนายเยบ็ ซ ูชวน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั ผูผ้ลติชิน้ 
          ส่วนยานยนต์ เปิดเผยว่า นโยบายของรฐัจะเดนิหน้าไปอย่างไร ในฐานะผู้ผลติย่อมต้องท าตาม
นโยบายนัน้ๆ ในส่วนของการปรบัขึน้ค่าแรง ส าหรบัอาปิโกในช่วงทีผ่่านมาถอืว่าไมก่ระทบ เพราะมกีารน า
หุ่นยนตเ์ขา้มาใชใ้นโรงงานเพิม่ขึน้ 
          "เราไม่สามารถแก้ไขนโยบายต่างๆ ของรฐับาลได ้จงึต้องปรบัตวัเอง ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวม
ไปถงึน าเขา้โรบอตทีท่นัสมยั เหมอืนโรงงานรถยนต์ ซึง่ 2 -3 ปี ทีผ่่านมาเราน าโรบอตเขา้มาใช้ในโรงงาน
มากกว่า 300 ตวัแล้ว เฉลี่ยราคาโรบอทแต่ละตวั อยู่ที่ 5 แสนบาท-1 ลา้นบาท ขอ้ดขีองโรบอตคอืรวดเรว็ 
มปีระสทิธภิาพ ท างานไดต้ลอดเวลา อย่างไรกต็ามแรงงานที่เป็นคนกม็คีวามจ าเป็นที่ต้องท าควบคู่กนัไป
ดว้ย" 
          ขณะทีน่างอชัณา ลมิป์ไพฑูรย ์กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ศรไีทย โอโตซทีส์ อนิดสัตร ีจ ากดั และ
อดตีนายกสมาคมผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เปิดเผยว่า นโยบายการปรบัขึน้ค่าแรงจะส่งผลกระทบกบั
ต้นทุนของผูป้ระกอบการ และอาจมกีารน าโรบอตเขา้มาท างานแทนคนเรว็ขึน้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว 
ขณะทีบ่างรายไมต่ดัสนิใจลงทุนเพิม่ แต่เปลีย่นเป็นออกไปลงทุนประเทศเพื่อนบา้นแทน 
          "เสยีงปริม่น ้ากบัเรื่องการท างานคนละเรื่องกนั งานด้านเศรษฐกจิจะขบัเคลื่อนได้ทนัทโีดยเฉพาะ
การลงทุนในออีซี"ี 
 
ธรุกิจระนองขู่ข้ามฟากหนีค่าแรงแพง 
Source - ฐานเศรษฐกจิ 
 
          นายกฤษณะ เอี่ยมวงศ์นที อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดระนอง เปิดเผยว่า เวลานี้
ผูป้ระกอบการในพื้นที่เจอแรงกดดนัจากปัญหาต้นทุนการผลติสูง ทัง้จากอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าที่ปรบัขึน้เป็น
ระยะ วตัถุดบิขาดแคลน การต่อตา้นจากชุมชนโดยรอบ จนถงึขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายหลายเรือ่ง ท าใหม้ ี



 

 
แนวคดิจะโยกยา้ยฐานผลติไปเพื่อนบา้น อาท ิเวยีดนาม มาเลเซยี โดยเฉพาะอย่างยิง่เมยีนมา ทีน่ักลงทุน
ทัง้จากระนองและทุนภายนอกที่เขา้มาลงทุนในระนองก่อนหน้านี้ ให้ความสนใจ เพราะมวีตัถุดบิมากและ
ค่าแรงถูกกว่า 
          ทัง้นี้ เมยีนมาก าลงัเร่งพฒันาประเทศ มโีอกาสทางการตลาดมากมาย ทัง้ในส่วนสนิค้าอุปโภค
บรโิภค สนิคา้ทุน ทรพัยากรธรรมชาต ิแทนทีผู่ป้ระกอบการไทยจะไดเ้ปรยีบเนื่องจากตัง้อยู่ตดิกนั แต่กลบั
พบว่ารฐับาลเมยีนมามกัไม่อ านวยความสะดวกให้ผูป้ระกอบการไทย เพราะยงัมชี่องว่างความไว้วางใจ ที่
ภาครฐัควรรบีแก้ไข เนื่องจากระนองเป็นประตูเชื่อมต่อกบัเมยีนมาทีส่ าคญั หากการตดิต่อสมัพนัธร์าบรื่น
จะดงึดูดการคา้การลงทุน ทัง้ของทุนระนองเองรวมถงึทุนภายนอกและทุนต่างชาต ิใหห้นัมาลงทุนทีร่ะนอง
เพิม่มากขึน้ 
          สอดคล้องกับนายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธานคณะกรรมการหอการค้า จ.ระนอง เปิดเผยว่า 
ตามที่กรรมการค่าจ้างขัน้ต ่ าก าลังจะพิจารณาปรบัขึ้นค่าจ้างขัน้ต ่ าใหม่อยู่นี้  จะเป็นปัจจยัส าคัญให้
ผูป้ระกอบการแนวชายแดนตดัสนิใจขา้มฟากไปลงทุนในเมยีนมาเพิม่ขึน้ ซึง่เคยเกดิขึน้เมื่อ 2-3 ปีก่อนทีม่ ี
การปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าไป ท าใหค้่าแรงในฝัง่ไทยวนัละ 300-350 บาท ต่างจากในเมยีนมาทีจ่า้งกนัเฉลีย่ที ่
80-120 บาท ห่างกนัถงึ 4 เท่า โดยมธีุรกจิไทยทัง้ในกจิการท่องเที่ยว โรงแรม ห้องเยน็ ป่าไม ้เพาะเลี้ยง
สตัวน์ ้า กว่า 100 ราย ยา้ยฐานไปฝัง่เมยีนมาย่านทวาย มะรดิ และเขตตะนาวศร ีเพื่อลดต้นทุนค่าแรง และ
รองรบัภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ของการคา้โลกทีช่ะลอตวัลง 
          นอกจากนี้ควรเรง่แกไ้ขอุปสรรคการคา้ชายแดน ลดขัน้ตอนทางการคา้โดยเฉพาะระเบยีบปฏบิตัใิน
การน าเข้า-ส่งออก ที่ทัง้ฝ่ายไทยและฝ่ายเมยีนมา ต่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนและยุ่งยาก เป็น
อุปสรรคทีเ่ป็นขอ้จ ากดัส าคญัทีท่ าใหก้ารคา้ การลงทุนระหว่างไทยกบัเมยีนมา 
          รองประธานกรรมการหอการค้าจงัหวดัระนอง กล่าวอกีว่า เวลานี้ตลาดสนิค้าไทยในเมยีนมา ถูก
คู่แขง่คอืจนี มาเลเซยี และสงิคโปร ์เขา้เบยีดแยง่ส่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึน้ จนเหลอืเพยีงประมาณ 30% จากที่
พ่อคา้ชายแดนไทยทีย่งัมสีายสมัพนัธก์บัผูค้า้ในเมยีนมามายาวนานเป็นส าคญั ต้องปรบัทศันคตทิี่เคยเชื่อ
ว่า ตลาดเพื่อนบ้านถงึอย่างไรก็ต้องพึ่งสนิคา้ไทย เพราะไม่เป็นจรงิอกีต่อไป และต้องหนักลบัมาท าตลาด
มากขึน้ โดยภาครฐัต้องเป็นตวัน าหากช่องทางขยายตลาดการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพิม่ขึ้น 
ควบคู่ไปดว้ย 
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