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ภาษาอังกฤษรอบตุัวภาษาอังกฤษรอบตุัว

แม�
ว่าสถูานการณ์การระบาด แล้ะติดต่อข้องเช่�อไวรัสโควิด-19 

ในบา้นเราไดล้้ดล้งเปน็ล้ำาดับ แล้ะรฐับาล้ไดม้ก่ารผ่อนคล้ายั

ให้้กิจกรรม แล้ะกิจการได้เปิดดำาเนินการตามปกติ ภายัใต้แนวทาง

การป้องกันท่�กำาห้นด ความกังวล้กล้ับพุ่งเป้าไปท่�ความเส่ยัห้ายัทาง

เศูรษฐกิจ (Economic Damage) ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการ (Busi-

ness Close down) การว่างงาน (Unemployment) อาจนำามาซึ�ง

ปัญ่ห้าทางสังคม (Social Problems) ต่อๆ ไป

สถูานการณ์น่�ไม่ได้เกิดข้ึ�นเฉพาะในประเทศูไทยัเท่านั�น แต่

เป็นปัญ่ห้าท่�ประสบกันทั�วโล้กในระดับท่�ต่างๆ กัน สำาห้รับบ้านเราท่�

เศูรษฐกิจพึ�งพาการส่งออก แล้ะการท่องเท่�ยัว (Export and Tourism 

Dependent Economy) ในสัดส่วนท่�ส้ง จึงทำาให้้ผล้กระทบค่อนข้้าง

รุนแรง โดยัม่การประเมินว่าเศูรษฐกิจข้องเราในปีน่�จะติดล้บ 6-8% 

เล้ยัท่เด่ยัว ซึ�งแยั่กว่าวิกฤตต้มยัำากุ้งในช่วงปี 2540 ซึ�งส่งผล้โดยัตรง

กับภาคการเงินเป็นส่วนให้ญ่่ ข้ณะท่�พิษข้องโควิดส่งผล้กระทบต่อ 

ทุกภาคส่วน แล้ะทุกห้ยั่อมห้ญ่้า 

ทุกห้น่วยังานได้ม่นโยับายั แล้ะ/ห้ร่อมาตรการช่วยัเห้ล้่อทั�ง

ภาคธุิรกจิ แล้ะภาคครวัเรอ่น ออกมาเปน็ล้ำาดบั ไมว่า่จะเปน็กระทรวง

การคล้ัง (Ministry of Finance) ธินาคารแห้่งประเทศูไทยั (Bank of 

Thailand) ธินาคารวิสาห้กิจข้นาดกล้างแล้ะข้นาดยั่อม (Small and 

Medium Enterprise Bank) กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) 

สำานักงานประกันสังคม (Social Security Office) เป็นต้น

ในส่วนข้ององค์การระดับโล้กท่�ม่บทบาทในการกระตุ้น

เศูรษฐกิจ ได้แก่ องค์การการเงินระห้ว่างประเทศู (International 

Monetary Fund) ท่�เราได้ยัินบ่อยัๆ ในนาม ไอ เอ็ม เอฟั ธินาคารโล้ก

(World Bank) ธินาคารพัฒนาแห้่งเอเซ่ยั (Asian Development 

Bank) พ่�ให้ญ่่ท่�ม่บทบาทมากคงไม่พ้น “เฟัด” (Federal Reserve) 

ธินาคารกล้างข้องสห้รัฐอเมริกา ท่�ม่อิทธิิพล้ในการชักจ้ง ช่�นำา

เศูรษฐกิจโล้กเป็นอันมาก ซึ�งได้ประกาศูอัดเงินเข้้าระบบ ท่�เราได้ยัิน

กันในช่�อ “คิวอ่” ยั่อมาจาก Quantitative Easing

ฉบับน่�จึงข้อนำาเสนอคำาศูัพท์เปร่ยับเท่ยับท่�เก่�ยัวกับการ

ข้ึ�น-ล้ง ความรุ่งเร่อง แล้ะความถูดถูอยัข้องเศูรษฐกิจ ซึ�งไม่ใช่ศูัพท์

วิชาการทางเศูรษฐศูาสตร์มากนัก เพ่�อท่านผ้้อ่านอาจม่โอกาสนำาไป

ใช้ในวงสนทนาได้บ้าง ไม่มากก็น้อยั 
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 Accelerate เร่งติัวั เร่งควัามเร็วั  

ใชุ้ในกรืณีีที�เศูรืษฐกิจมีิการืเติบโต การืจับจ่ายใชุ้สอยคล่อง

ตัว เรื่งตัว  

คันเรื่งขีองรืถยนต์ใชุ้ Accelerator

 Decelerate ชื่ะลี่อติัวั 

ในทางตรืงกันข้ีามิเมิื�อเศูรืษฐกิจถดถอย เฉืื่�อยลง ใชุ้คำานี� เป็น

คำากรืิยา (Verb)

 Bright สัวั่าง สัดใสั

เป็นคำาที�ใชุ้ได้อย่างกว้างขีวาง ไมิ่ว่าจะเป็นท้องฟ้้า อากาศู

สดใส หน้าตาสดใส ห้องสว่าง 

ในทำานองเดียวกันเศูรืษฐกิจที�สดใส จ่งใชุ้คำานี�ได้เชุ่นกัน

 Dim, Dimming สัลี่ัวั ม่ดมัวั ริบหัร่�

ตรืงกันข้ีามิเศูรืษฐกิจที�มิืดมิัว ไม่ิรืู้สถานการืณ์ีขี้างหน้า 

(future outlook) สามิารืถใชุ้คำานี�  

หรือืคำาว่า Bleak, Gloomy ซึ่่�งแปลวา่ มิดืมิน หมิน่หมิอง กใ็ห้

ความิหมิายในทำานองเดียวกัน แต่สื�อถ่งความิรืุนแรืงที�มิากกว่า

อากาศูที�มิืดหมิ่น ทำาให้รืู้ส่กหดหู่ ก็ใชุ้คำานี�ได้เชุ่นกัน

 Growth การเติิบโติ

อัตรืาการืเติบโต  growth rate

คำานี�เป็นคำาทั�วไปใชุ้ได้อย่างกว้างขีวาง ไมิ่ว่าจะเป็นการืเจรืิญ

เติบโตขีองโรืคภัย เชุ่น His cancer is growing – (เชุื�อ) แคนเซึ่อรื์

ขีองเขีาโต(กรืะจาย) มิากขี่�น 

เด็กๆ โตเรื็วมิาก – Children grow so fast

 Slow down ชื่้าลี่ง ชื่ะลี่อติัวั

ถ้าถ่งขีั�นรืุนแรืงถ่งขีนาดล้มิลง ปิดกิจการือาจใชุ้คำาว่า Fall 

out, Fall down, Collapse เป็นต้น

หากถ่งขีั�นลม้ิละลายใชุ ้Bankruptcy หรือื Dissolved ที�ภาษา

ชุาวบ้านเรืียกสิ�นเนื�อปรืะดาตัว

 Heated ร้อน ร้อนแรง  

เศูรืษฐกิจที�โต ขียายตัว (expand) เรื็วเกินไป เรืียกว่า Heated 

Economy

 Cooled / Calmed Economy เย็นลี่ง สังบติัวั  

เศูรืษฐกิจที�ลดความิร้ือนแรืง ใชุ้ cool down หรือื calm down 

หรืืออาจเรืียกว่าเสถียรืภาพิ่ Stable, Stabilized

 Gain ผลี่ได้ รายรับ กำาไร

Economic gain ผลได้ / ผลบวกทางเศูรืษฐกิจ

Positive Outlook เศูรืษฐกิจที�มิีมิุมิมิองเป็นบวก 

Upgrade Outlook / Economy เศูรืษฐกิจที�ได้รืับความิน่า

เชุื�อถือเพิ่ิ�มิขี่�น

 Loss ผลี่เสั่ย ข้าดทีุ่น

Economic loss ผลเสียทางเศูรืษฐกิจ

Negative Outlook เศูรืษฐกิจที�มิีมิุมิมิองเป็นลบ 

Downgrade Outlook / Economy เศูรืษฐกิจที�ถูกลดความิ

น่าเชุื�อถือลง

 Increase / Ascent / Rise การข้้�น การเพิิ�มข้้�น 

คำานี�เปน็คำาสามิญัใชุ้ได้ทั�วๆ ไป ครือบคลุมิในหลายๆ เรืื�องมิาก 

ไมิ่ว่าจะเป็นเศูรืษฐกิจ การืเงิน ค่าเงิน ชุีวิตปรืะจำาวัน 

Ascending Economy เศูรืษฐกิจขีาขี่�น

 Decrease / Descent / Reduce การลี่ง การลี่ดลี่ง

คำาตรืงขี้ามิขีอง Increase คือ Decrease 

Descending / Declining เศูรืษฐกิจขีาลง  

Declining แปลว่าล้มิลง เอนตัวลง (นอน)

 Inflation เงินเฟ้อ

Inflate แปลว่า ลอยตัว พิ่องตัว

Inflated Balloon ลูกโป่งที�ถูกสูบลมิ

เมืิ�อเศูรืษฐกิจเติบโตจนถ่งขัี�นพิ่องตัว หรืือพิ่องลมิ (คือว่าง

เปล่า มิีแต่ลมิภายใน) สินค้า และค่าครืองชุีพิ่จะถีบตัวสูงขี่�น เงิน

จำานวนเทา่เดมิิจะใชุซ้ึ่ื�อสนิคา้ไดล้ดลง เรืยีกสภาวะนี�ว่าเงนิเฟ้้อ ซึ่่�ง

อาจต้องมิีมิาตรืการืมิาควบคุมิไมิ่ให้เงินเฟ้้อเรื็วเกินไป หรืือสูงไป 

 Deflation เงินฝึึด

Deflate แปลว่ายุบตัว ปล่อยลมิ

Deflated Balloon ลูกโป่งที�ถูกปล่อยลมิ

ในทางตรืงกันขี้ามิเมิื�อเศูรืษฐกิจย่อตัว ยุบตัวลงเสมืิอนถูก

ปล่อยลมิ การืจับจ่ายใชุ้สอยจะลดลง เพิ่รืาะคนไม่ิมิีกำาลังการื

ซึ่ื�อ กลัวที�จะใชุ้เงิน เรืียกสภาวะเชุ่นนี�ว่าเงินฝืืด หากสถานการืณี์

รืุนแรืงมิากข่ี�นๆ ถ่งขีั�นผู้ผลิต ผู้จำาหน่ายต้องลดรืาคาสินค้า 

(แมิ้ว่าจะขีาดทุน) เรีืยกว่าเขี้าสู่สถานการืณ์ีเศูรืษฐกิจถดถอย

(Economic Recession) จ่งต้องมิีมิาตรืการืการืกรืะตุ้น 

(Stimulus, Stimulating Measures) ให้ฟ้ื�นตัว



49TPA news

English 360°

August 2020 ●  No. 284

ทั�งน่�ทั�งนั�นห้วังว่าประเทศูไทยัจะไม่ประสบกับการระบาดระล้อก 2 (Second Wave) ข้องเจ้าโควิด-19 เพ่�อให้้การฟั้�นฟั้เศูรษฐกิจเดินไป

ตามท่�วางแผนกันไว้ แล้ะเราทุกคนสามารถูกล้ับมาดำาเนินช่วิตท่�เป็นปกติมากข้ึ�น แม้ว่าจะเป็น “วิถู่ปกติแนวให้ม่” ก็ตาม การ์ดอยั่า (เพิ�ง) ตก

 นะคะ (Keep Your Guard High)  J

 Liberal / Liberated เป็นอิสัระ 

ในแงเ่ศูรืษฐกจิ คำานี�หมิายถ่งไมิม่ิกีารืถกูควบคมุิ ตวัอยา่งเชุน่

เศูรืษฐกิจในปรืะเทศูปรืะชุาธ์ิปไตยที�ให้ อิสรืะแก่ภาคเอกชุนใน

การืดำาเนินธุ์รืกิจในรืะดับสูงกว่า เมิื�อเทียบกับปรืะเทศูสังคมินิยมิ

เป็นต้น  

 Control / Restriction ควับคุม การจัำากัด

เป็นคำาตรืงกันขี้ามิ หากเศูรืษฐกิจหรืือการืดำาเนินการืใดๆ

ถูกจำากัด ควบคุมิด้วยกฎเกณีฑ์์ต่างๆ โดยอาจต้องใชุ้นโยบาย

ผสมิผสาน ทั�งการืปล่อยอิสรืะ และควบคุมิ เพืิ่�อให้ได้ผลลัพิ่ธ์์ที�

มิีปรืะสิทธ์ิภาพิ่ (Effective และปรืะสิทธ์ิผล (Efficient) มิากขี่�น

และรืวดเรื็วขี่�น

 Lock down ปิดติัวั หั้ามเข้้า

เพืิ่�อจำากัดการืรืะบาดขีอง COVID-19 เรืาได้ปิดเมิือง ปิด

ปรืะเทศูมิาแล้วปรืะมิาณี 3 เดือน ซึ่่�งนับว่าได้ผลเป็นอย่างดี คำานี�

จ่งเป็นที�รืู้จักชุินหู และใชุ้ทับศูัพิ่ท์กันจนถ่งปัจจุบัน และหวังว่าจะ

ไมิ่ต้องเกิด / ใชุ้มิาตรืการืนี�อีก เพิ่รืาะคงปฏิิเสธ์ไมิ่ได้ว่าจะก่อให้

เกิดความิเสียหายต่อเศูรืษฐกิจเป็นอย่างมิาก

 Unlock ปลี่ดลี่็อค

เป็นคำาตรืงกันข้ีามิเมิื�อรัืฐบาลปลดล็อคให้กิจกรืรืมิ และกิจ

การืค่อยๆ กลับมิาดำาเนินการืได้ตามิลำาดับ อนุญาตให้มิีการืเดิน

ทาง ตดิต่อ ภายใต้เงื�อนไขีทางสาธ์ารืณีสขุี แม้ิว่านา่นฟ้้าจะยังไมิ่

เปดิสำาหรืบัการืเดนิทาง การืทอ่งเที�ยวรืะหวา่งปรืะเทศู (Sky is not 

opened for international travels)

 On track ติามแผน ติามที่าง (เดิน) ที่่�กำาหันด

การืดำาเนินการืที�ดำาเนินการืคืบหน้าไปตามิที�วางแผนไว้

สามิารืถใชุ้คำานี�ได้ในเกือบทุกกรืณีี

 Off track ไม่เป็นไปติามแผน ออกนอกเสั้นที่าง

ในทางตรืงกันขี้ามิหากมิีการืออกนอกเส้นทาง ไมิ่ว่าด้วย

สาเหตุใด เชุ่น สถานการืณี์เปลี�ยน หรืือมิีปัจจัยที�ไมิ่คาดคิดเกิด

ขี่�น ทำาใหก้ารืดำาเนินการืต้องออกนอกเส้นทาง สามิารืถใชุ้คำานี�ได้

 Rally รวัมกำาลี่ัง ชืุ่มนุม

ในทางเศูรืษฐกิจคำานี�มิีความิหมิายว่า มิีกำาลังมิากขี่�น เติบโต

ขี่�น

 Tumble หักลี่้ม พิลี่ัดติก

ในทางตรืงกันข้ีามิ คำานี�ใชุ้เมิื�อเศูรืษฐกิจหกล้มิ คือ เกิดการื

 ชุะลอตัว หัวควำ�าลงนั�นเอง

หากเกิดอาการืดิ�งลง ตกลงอย่างรืวดเรื็ว เรืียกว่า 

Nose dive ซึ่่�งตามิศัูพิ่ท์แปลว่า “จมูิกดำานำ�า” คอืทำาใหห้ายใจ

ไมิ่สะดวก เสมิือนเศูรืษฐกิจที�ติดขีัด

 Spend-full  ใชื่้จั่ายอย่างสัุรุ่ยสัุร่าย

มิาจากรืากศูัพิ่ท์ Spend, Spending ใชุ้จ่าย การืใชุ้จ่าย 

Extravagant ก็แปลว่าสุรืุ่ยสุรื่าย เชุ่นกัน  

 Spendthrift ใชื่้จั่ายอย่างประหัยัด

คำาตรืงกันขีา้มิ และสำาหรืบัยุคเศูรืษฐกิจชุว่งนี�การืใชุ้จ่ายอย่าง

ปรืะหยดั และรืะมิดัรืะวงั นา่จะเปน็แนวทางที�ปลอดภยั และชุว่ย

ให้เรืาผ่านชุ่วงวิกฤตนี�ไปได้




