
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

วันศุกร์ที ่11 มิถนุายน พ.ศ.2564 

 

 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.64 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หรือต่ำสุดในรอบ 22 ปี 

8 เดือน คนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ความอยากซื้อรถใหม่ บ้านใหม่ลดวูบ ขณะที่ดัชนี

ความสุขคนไทยเดือน พ.ค. ต่ำสุดเช่นกัน หลังกังวลโควิด-19 รอบ 3-การเมือง-วัคซีนล่าช้า ด้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กังวลคนจมหนี้ใช้รายได้เกิน 50% ผ่อนต้น-ดอก ฟันธง “หนี้ครัวเรือน” ปีนี้พุ่ง

แตะ 90% จีดีพี 

 นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานท่ีปรึกษาศูนย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.64 ว่า ดัชนีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลง โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.อยู่ท่ี 44.7 ลด

จาก 46.0 ในเดือน เม.ย.64 เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หรือรอบ 22 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่

เริ่มสำรวจเมื่อเดือน ต.ค.41 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันอยู่ที่ 29.2 ลดจาก 31.2 ดัชนีความ

เชื่อมั่นในอนาคตอยู่ที่ 52.0 ลดจาก 52.9 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 38.9 ลดจาก 

40.3 ดัชนีความเชื่อมั่นโอกาสการหางาน อยู่ที ่ 41.3 ลดจาก 42.9 ดัชนีความเชื่อมั่นรายได้ใน

อนาคต อยู่ท่ี 53.9 ลดจาก 54.7 

 สาเหตุที่ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงทุกรายการมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 3 ประกอบกับ ความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองที ่มี

เสถียรภาพน้อยลง และการฉีดวัคซีนท่ีล่าช้าส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวขึ้น

มากนัก และขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัว แม้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล โดยเฉพาะ “เรา

ชนะ” และโครงการต่างๆ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซ้ือให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็ตาม 

 นอกจากนี้ ศูนย์ฯยังได้สำรวจดัชนีความสุขในการดำรงชีวิตด้วย โดยปัจจุบันค่าดัชนีอยู่ท่ี 

27.7 ลดลงจาก 30.6 ในเดือน เม.ย.64 ต่ำท่ีสุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่สำรวจมาเมื่อเดือน พ.ค.

49 หรือต่ำสุดในรอบ 193 เดือน หรือ 16 ปี 1 เดือน สอดคล้องกับความคาดหวังความสุขในการ

ดำเนินชีวิตในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (เดือน มิ.ย.-ส.ค.) ต่ำเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ชี้ให้เห็นว่า 

ผู ้บริโภคกังวลถึงความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผลกระทบจากโควิด-19 ที ่ทำให้

เศรษฐกิจไทยแย่ลง เสี่ยงต่อการว่างงาน และการหารายได้ขณะที่ค่าครองชีพในปัจจุบันอยู ่ใน

ระดับสูง 

 ด้านดัชนีความเหมาะสมซื้อรถยนต์คันใหม่ อยู่ที่ 39.8 ลดลงจาก 42.5 ต่ำสุดในรอบ 12 

เดือน ส่วนดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านใหม่อยู่ท่ี 23.7 ลดจาก 27.1 ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน 

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ที ่ 31.5 ลดจาก 35.8 ต่ำสุดในรอบ 13 

เดือน เพราะความกังวลรายได้ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้ไม่

มีอารมณ์จับจ่ายใช้สอย 

 

โควิดทำคนไทยไร้สุขไม่ใช้จ่าย ดัชนีเชือ่ม่ันต่ำสุด-หนี้ครัวเรือนจ่อพุ่ง 90% จีดีพี 



 “ตอนนี้คนกังวลเงินในกระเป๋าและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด คาดว่าใน

เดือน มิ.ย.นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้น หลังจากการปูพรมฉีดวัคซีนต้านโควิดท่ัว

ประเทศในเดือนนี้ แม้ปริมาณวัคซีนอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่การฉีด

วัคซีนก็ดำเนินการเป็นวงกว้าง และมีแผนการฉีดวัคซีนท่ีเป็นรูปธรรม อีกท้ังยัง มีวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ 

เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้น” 

 นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่าการฉีดวัคซีนที่ทำได้มากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 3 นี้ ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท รวมถึงการ

ดำเนินการตามแผน ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ และการส่งออกไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดว่า อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโต 2% เป็นอย่างน้อย ด้านนางสาวธัญญลักษณ์ วัชระชัย-

สุรพล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นหนี้

ภาคครัวเรือนหลังมีโควิด-19 รอบ 3 ว่า สถานการณ์หนี้รายย่อยถดถอยลง โดยกลุ่มเปราะบาง

เผชิญทั้งปัญหารายได้ลด แต่ค่าใช้จ่ายไม่ลด และมีภาระหนี้สูงเกินกว่า 50% ต่อรายได้ เพิ่มขึ้น

จาก 10.8% ในโควิดรอบ 2 มาที่ 22.1% โดยคาดว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นจะแตะระดับ 90% 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภายในปีนี้ ซึ่งจะมีผลให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องกลับมา

ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง หลังผ่านโควิดรอบนี้ 

 “ผลกระทบที่รุนแรงมากจากโควิด-19 ทำให้ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อบรรเทา

สถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งผลจากการสำรวจแพร่ระบาดในระลอก 3 เมื่อเทียบกับระลอก 2 

พบว่า 1.ขอให้ช่วยเรื่องของรายได้ เพิ่มขึ้นเป็น 317% จาก 26.2% 2. ขอให้เงินช่วยเหลือ เพิ่มขึ้น

เป็น 46.6% จาก 38.7% 3.ขอความช่วยเหลือมาตรการสถาบันการเงิน ลดลงเหลือ 19.4% จาก 

23.9% และ 4. ขอให้แก้หนี้ลดลงเหลือ 2.3%จาก 11.2%” 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันศุกร์ที ่11 มิถนุายน พ.ศ.2564 

 

 

 ปีนี้แม้ฝนมาเร็ว แต่ก็ท้ิงช่วงเร็วๆเหมือนกัน สถานการณ์น้ำในขณะนี้หลายพื้นท่ีน้ำน้อยส่อ

เค้าจะเจอภัยแล้งในช่วงต้นฤดูฝน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) มีบทบาทแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นอย่างไร ทำอะไรบ้างไหม หรือแค่ไปรวบรวมผลงานของหน่วยงานด้านน้ำที่ทำอยู่แล้วมา

เป็นของตัวเอง จับนู้นชนนี้ มั่วกันไปหมด สทนช.เป็นอย่างนี้ จริงๆหรือ? 

 ถ้าคนที่เข้าใจบทบาทของ สทนช. ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร และเห็นการเปลี่ยนแปลงของการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในปัจจุบัน และกำลังก้าวไปในอนาคต รวมทั้งผลงานท่ี

ปรากฏออกมา จะไม่พูดอย่างนี้ครับ 

 สทนช.ตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 46/2560 

เพื่อต้องการให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว ลดความ

ซ้ำซ้อน ของหน่วยงานด้านน้ำที่มีอยู ่กว่า 53 หน่วยงาน จาก 13 กระทรวง รวมทั ้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อีก 7,850 แห่ง โดยจะทำหน้าที่ในการบูรณาการงาน ข้อมูล 

คอลัมน์สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 



แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ พร้อมมีคำสั่งให้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ย้ายจากอธิบดีกรม

ชลประทาน มานั่งเป็นหัวเรือ ในตำแหน่งเลขาธิการ สทนช. 

 สทนช.เป็นหน่วยงาน Regulator กำกับนโยบายลงไปสู่ระดับพื้นท่ี โดยทำหน้าท่ีบูรณาการ

รวบรวมข้อมูล มาวางแผนงานวางโครงการ และหางบประมาณ ให้หน่วยงานภาคปฏิบัติไป

ดำเนินการจากนั้นก็ติดตาม ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ใช่หน่วยงาน Operation 

ที่จะต้องไปสร้างเขื่อนสร้างฝาย สร้างประตูระบายน้ำ ขุดอุโมงค์ขุดบ่อ ทำแก้มลิง เจาะบาดาล 

หรือสร้างอะไรต่อมิอะไร ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก่อนที่จะมี สทนช. อยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่เป็น

ระบบ ซ้ำซ้อนกัน เคยเห็นการสร้างถนนไหมครับ หน่วยงานหนึ่งสร้างถนนเสร็จ อีกหน่วยงานท่ี

รื้อถนนเพื่อวางท่อประปาทำเสร็จ อีกหน่วยงานก็ไปรื้ออีกเพื่อวางสายไฟฟ้า ระบบสื่อสาร พอ

เกิดน้ำท่วมอีกหน่วยงานก็ไปรื้อท่อระบายน้ำ สูญเสียงบประมาณ ไปไม่รู้เท่าไร 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก็เช่นกัน หน่วยงานหนึ่งทำแล้ว อีกหน่วยงานก็ยังทำอีก 

หรือไม่ก็อีกหน่วยงานหนึ ่งทำอีกหน่วยงานก็ขวาง การแก้ไขปัญหาก็ล่าช้า ซ้ำซ้อน ไม่มี

ประสิทธิภาพ ส้ินเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ แต่เมื่อมี สทนช.เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้ค่อยๆหมด

ไป การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์สทนช.ก็คือ สมอง ที่จะต้องสั่งการไปส่วนต่างๆของ

ร่างกายให้ทำงานตามท่ีวางแผนเอาไว้ เช่น ส่ังไปท่ีขาให้เดินไปข้างหน้า ก็ต้องเดินไปข้างหน้าท้ัง 2 

ขา ไม่ใช่ขาหนึ่งไปเดินทางข้างหน้า อีกขาเดินถอยหลัง อย่างนี้ก็คงไปไม่ถึงไหน เช่นเดียวกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี 

สทนช.เป็นหน่วยงาน Regulator 

 การสร้างบ้าน จะต้องมีการวางแผน ออกแบบ จัดหางบประมาณ ควบคุมการก่อสร้าง 

เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ถือเป็นผลงานของคนที่วางแผน ออกแบบ จัดหางบประมาณ และควบคุม

หรือไม่ หรือเป็นผลงานของคนที่ก่อสร้างเท่านั้น ไม่ต่างจากการแก้ไขปัญหาน้ำในขณะนี้สทนช.มี

บทบาทสำคัญในการบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ผ่าน

กลไกการทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ที่มีรองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

เป็นผู้อำนวยการ 

 ผลงานท่ีผ่านมา ได้มีการบริหารจัดการน้ำในเชิงป้องกัน วิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียง และหาแหล่ง

น้ำสำรอง ทำให้ 2563-64 ท่ีผ่านมา พบว่าไม่มีพื้นท่ีประกาศภัยแล้งเลย ในขณะท่ีสถานการณ์น้ำ

ท่วมก็ลดลง 2562 มีความเสียหายเพียง 94 ล้านบาท ปี 2563 ความเสียหาย 223 ล้านบาท ถือ

ว่าน้อยมาก จะผิดไหมถ้าผมจะพูดว่า “สทนช.เป็นหน่วยงานหลักท่ีกำกับ ดูแล และบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ” 

รัฐศักด์ิ พลสิงห์ 


