
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

 โพล ม.หอการค้าไทย ชี้อานิสงส์ “คนละครึ่ง” 

และราคาสินค้าเกษตรเพิ่มดันความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือน พ.ย.63 เพิ่มขึ้นทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือน

ท่ี 2 และสูงสุดในรอบ 9 เดือนนับตั้งแต่ มี.ค.63 แต่

ยังกังวลการเมือง ทำดัชนีเสถียรภาพการเมือง

ต่ำสุดรอบ 14 ปี 3 เดือน รวมถึงกังวลเศรษฐกิจฟื้น

ตัวช้าจากโควิด ว่างงานทำขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อมั่นนักลงทุนนิวไฮรอบ 2 

ปี เข้าสู่ภาวะร้อนแรง คาดปีหน้าหุ้นไทยกลับมายืน 1,580 จุด 

 นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานท่ีปรึกษาศูนย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.63 ท่ี

สำรวจประชาชน 2,241 คนทั่วประเทศว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวดีขึ้นเป็น

เดือนท่ี 2 ติดต่อกัน และปรับตัวสูงสุดในรอบ 9 เดือนนับตั้งแต่เดือน มี.ค.63 เป็นต้น โดยดัชนี

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 45.6 เพิ่มขึ้นจาก 43.9 ในเดือน ต.ค.63 ส่วนดัชนี

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน อยู่ที ่ 50.0 เพิ่มขึ้นจาก 49.0 และดัชนีความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 61.6 เพิ่มจาก 59.9 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อยู่ท่ี 

52.4 เพิ่มจาก 50.9 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ท่ี 36.3 เพิ่มจาก 35.1 และดัชนีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต อยู่ท่ี 60.1 เพิ่มจาก 58.5 

 สำหรับปัจจัยที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ มาจากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง และราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการ

ดีขึ้น โดยเฉพาะข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และปศุสัตว์ ส่งผลให้กำลังซื้อในหลายจังหวัดเริ่มดี

ขึ้น แม้ผู้บริโภคยังกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองไทย หลังจากมีการชุมนุมทางการเมือง

หลายครั้งในเดือน ต.ค. จนทำให้ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองปรับตัวต่ำสุด

ในรอบ 171 เดือน หรือ 14 ปี 3 เดือน โดยดัชนีเดือน พ.ย.อยู่ท่ี 23.0 ลดจาก 24.7 ในเดือน ต.ค.

63 และดัชนีในอนาคตอยู่ท่ี 29.4 ลดจาก 31.4 รวมถึงยังกังวลภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวช้าและการ

ว่างงานในอนาคตที่เกิดจากผลกระทบเชิงลบของโควิด-19 

 อย่างไรก็ตามแม้ดัชนีดีขึ้นทุกรายการ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับปกติ คือระดับ 100 แสดงให้

เห็นว่าผู้บริโภคยังเห็นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังคงย่ำแย่จากปัญหาการเมืองในประเทศ

และวิกฤติโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ภาค

การท่องเที่ยว การส่งออกและธุรกิจโดยทั่วไป และการจ้างงานในอนาคต ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บรโิภค

ยังขาดความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคต 

คนละคร่ึง-ราคาพืชผลเกษตรขึ้น ดันดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคสูงสุดรอบ 9 เดือน 



 “การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้น แม้ผู้บริโภคจะมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพ

ทางการเมือง เพราะได้รับผลทางจิตวิทยาในเชิงบวก หลังรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาและ

กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลายมาตรการ โดยเฉพาะ “คนละครึ่ง” ประกอบกับราคาพืชผลทาง

การเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าผู้บริโภคยังคงชะลอการ

ใช้จ่ายไปอย่างน้อยจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 64 หรือจนกว่าโควิด-19 ของโลกจะคลายตัวซึ่งต้อง

ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมในไตรมาส 4 ว่าจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้แค่

ไหน และการเมืองจะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคในอนาคตอย่างมาก” 

 ด้านนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ดัชนี

ความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ีระดับ 161.41 จุด พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปี และ

เพิ่มขึ้นกว่า 161% จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 61.27 จุด และมาอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่าง

มาก” หรือ Very Bullish โดยปัจจัยสนับสนุนมากที่สุด คือนักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าของ

เงินทุน ตามด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

(เฟด) รวมถึงผลสำเร็จของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนปัจจัยท่ีฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากท่ีสุด 

คือการเมืองในประเทศ การถดถอยของเศรษฐกิจและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

 ขณะที่นักลงทุนมองตลาดหุ้นไทยปี 64 กลับมายืนเหนือระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่ี

บริเวณ 1,580 จุดได้ โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและกระแสฟันด์โฟลว์ต่างชาติท่ี

คาดว่าจะไหลกลับ หลังนักลงทุนต่างชาติเริ่มมองหาการลงทุนที่ยังมีอัพไซด์และเชื่อว่าประเทศ

ไทยน่าจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจท่ีอิงวัฏจักรเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ในช่วงขาขึ้นและฐานท่ีต่ำในปีนี้ 

ประกอบกับคาดว่าอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) ปีหน้าจะโตกว่า 40% เพราะหุ้นส่วนใหญ่ฟื้นตัวได้เร็ว

กว่าเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เดือน พ.ย.ที่ผ่านมา หุ้นไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 17.9% สูงสุดในเอเชียและเกอืบ

สูงสุดของโลก จากความคาดหวังภาคการท่องเท่ียวท่ีจะเร่ิมกลับมาและความคืบหน้าวัคซีนต้านโค

วิด-19 จึงเป็นไปได้ยากท่ีหุ้นไทยจะปรับตัวลงแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ แต่อาจเห็นแรงเทขายทำ

กำไรระยะสั้นบ้าง ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ คงไม่มีผลต่อตลาดหุ้นมากนัก 

เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงชั่วคราวหากควบคุมได้ เชื่อว่าหุ้นไทยน่าจะอยู่ในทิศทางที่ดี ทั้งนี้ คาดว่า

ตลาดหุ้นจะทรงตัวระดับนี้ยาวไปจนถึงส้ินปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

 ย้อนไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 หน่วยงาน

ด้านน้ำหน่วยงานใหม่ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง หัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที ่ 46/2560 

ภายใต้ชื่อ “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)” 

ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อต ้องการให้การบริหารจ ัดการน้ำของ

ประเทศทั้งระบบมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ลดความ

ซ้ำซ้อน ของหน่วยงานด้านน้ำ โดยจะทำหน้าที่ในการบูรณาการงาน ข้อมูล แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และการควบคุมการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับน้ำท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 ผ่านไป 3 ปี ก้าวขึ้นปีที่ 4 ผลงานสทนช.เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากเดิมที่หลายคนมอง

ว่า สทนช.จะเป็แค่เสือกระดาษทำอะไรไม่ได้แน่นอน!!!! 

 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. คนแรกและคนปัจจุบัน สามารถนำทัพ

ขับเคลื่อนภายใต้ขีดจำกัดในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร เครื่องไม้เครื่อ งมือในการ

ทำงาน สถานที่ทำงานกฎหมายที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน การหวงงานดึงหรือถ่วงเรื่องจะ

ของงานเดิม เป็นต้น แต่ก็สามารถขับเคลื่อนผลออกได้อย่างน่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ซึ่งมี 5แผนงานและอีก 1 แนวทาง คือ 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน 20 ปี แผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการพัฒนาปี 

2562-2563 แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำต้นทุน จ.

ภูเก็ต แผนบูรณาการอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนปี 2562-2563 และแนวทางด้านการจัดการคุณภาพ

น้ำ 

 นอกจากนี้ สทนช.ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญอีก 

526 โครงการ ในจำนวนนี้เป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถึง151 โครงการ รวมท้ังยัง

ได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและติดตามประเมินผล

โครงการรวมๆ แล้วมากกว่า 50,000 โครงการ มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาท ทุกโครงการมุ่ง

ประโยชน์สู่งสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 

 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งท่ี สทนช.ผลักดันจนประสบ

ผลสำเร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎหมายลำดับรอง หรือ กฎหมายลูก เพื่อให้การบังคับใช้

กฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท้ังในเรื่อง การใช้น้ำ การพัฒนา การบริหารจัดการ 

การบำรุงรักษา การฟื้นฟูอนุรักษ์ และการรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขับเคลื่อนภารกิจด้าน

น้ำไปในทิศทางเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติที่มีความสมดุลและยั่งยืน 

คอลัมน์สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : จุดเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรน้ำ 



 พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ….. ซึ่งเป็นกฎหมายลูกฉบับแรกได้ผ่านความเห็นชอบ

จากครม.แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยจะแบ่งลุ่มน้ำใหม่จาก 

25 ลุ่มน้ำเหลือ 22 ลุ่มน้ำ และกฎหมายลูกอีกฉบับคือ กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ........ 

กำลังอยู่ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในทุก

ภาคส่วน แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรน้ำได้อย่างเท่า

เทียม ท่ัวถึง และเป็นธรรม รายละเอียดจะความสำคัญและมาเล่าให้ฟังในวันศุกร์หน้าครับ 

 รัฐศักด์ิ พลสิงห์ 

 


