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  โยชิฮิโระ ทามูระ ปธ.จนท.บห.และ กก.ผจก.บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และ นายกองเอก 

เปล่งศักด์ิ ประกาศเภสัช ท่ีปรึกษาอาวุโส ร่วมกันมอบเงิน 100,000 บาท ให้แก่ ผศ.ดร.ปิยะ กิตติ

ภาดากุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

 

 

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากงานสัมมนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยปี 64 ที่จัดโดยไทยรัฐกรุ๊ป ท่ี

โรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อวันท่ี 11 พ.ย.ท่ีผ่านมา วันนี้ เรามีเสียงสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ถึง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จาก 3 อดีต รมว.คลัง เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล

เศรษฐกิจไทย ในระยะต่อไป 

 เริ่มต้นจากนายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต 

ร ม ว . ค ล ั ง  สม ั ย น า ยสม ั ค ร  ส ุ น ทร เ ว ช  เ ป็ น

นายกรัฐมนตรี ได้ให้เสียงสะท้อนถึง “นายกรัฐมนตรี” 

สำหรับเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ว่า เศรษฐกิจไทยขณะนี้ 

มาถึงจุดที่กำลังพังลงไปเรื่อยๆ โดยหากรีบแก้ปัญหา

ตั ้งแต่เมื ่อ 3 เดือนที ่แล้ว อย่างที ่กลุ ่ม “CARE คิด 

เคลื่อนไทย” เคยเสนอ ก็คงจะดีกว่านี้ หากถามว่า วันนี้สายเกินไปไหม คิดว่าช้าพอสมควร ถ้าไม่

ทำอะไรได้ไหม ไม่ได้ ยังไงก็ยังต้องทำ ปัจจัยเรื่องแรกที่ต้องไปดู คือ ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ท่ี

คอลัมน์บุคคลแนวหน้า : ร่วมสนับสนุน 

มุมมองเศรษฐกิจ 3 อดีตขุนคลัง เสียงสะท้อนหนทางแก้ปัญหาถึงนายกรัฐมนตรี 



กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ต้องยอมรับว่า ศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ช้ามากในการตัดสินใจเรื่อง

นี ้

 

เปิดประเทศรับการท่องเที่ยว 

 ความภาคภูมิใจในการที่มีผู้ป่วยในประเทศเป็นศูนย์ ตนมองว่าความภาคภูมิใจเหล่านี้แลก

ไม่ได้เลยกับการที่คนจำนวนเป็นล้านคน ที่ต้องตกงาน เศรษฐกิจจำนวนมากที่ต้องล้มละลาย ไม่

คุ ้มค่าที ่จะแลก ถ้าเปรียบเทียบกันในหลายๆ ประเทศ ที ่ได้เริ ่มต้นจากการเปิดการกระตุ้น

เศรษฐกิจ จากการท่องเท่ียวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไอซ์แลนด์หรือมัลดีฟส์ 

 “วันนี้ความรุนแรงของโควิด-19 ลดน้อยลงเรื่อยๆ ความกลัวโควิด-19 ก็ต้องลดลงได้แล้ว 

การควบคุมตัว 14 วัน ขณะนี้ บอกเหลือ 10 วันก็ยังได้ บางประเทศเหลือ 7 วัน บางประเทศ

เหลือ 5 วัน แต่อุปสรรคอยู่ท่ี ศบค. ท่ียังยืนยันอยู่ว่าจะใช้มาตรการแบบเดิม โดยท่ีไม่ตั้งใจศึกษา

ถึงการเปลี่ยนแปลงของโรค ผมคิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ศบค. หรือใครที่รับผิดชอบ ต้อง

ทบทวนด้วยเหตุผลทางวิชาการ และเปิดการท่องเท่ียวให้เร็วขึ้นมากกว่านี้” 

 สำหรับการแก้ปัญหาเอสเอ็มอี ก็ต้องอัดเงินทุนเข้าไป เพื่อประคองกิจการให้อยู ่รอด 

เงินทุนที่รัฐบาลเคยบอกให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งเป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท ให้คิดดอกเบี้ยต่ำ 

ปล่อยกู้ให้กับเอสเอ็มอี ล่าสุดปล่อยได้ถึง 120,000 ล้านบาท ถือว่าน้อยมาก เพราะธนาคาร

พาณิชย์ก็ต้องป้องกันตัวเอง ในขณะท่ีเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ยังต้องอยู่รอด แต่คนท่ีจะอยู่ไม่รอดคือ

เอสเอ็มอี นับล้านราย 

 ดังนั้น รัฐบาล ต้องอัดฉีดเงินทุนเข้าไป อย่างท่ีกลุ่ม CARE เสนอคือ 2 ล้านล้านบาท แล้ว

รัฐบาลค้ำประกัน 100% ธนาคารพาณิชย์จึงจะกล้าปล่อยกู้ ถามว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหม 

เป็นไปได้ รัฐบาลก็ต้องพร้อมดูแลเรื่องความเสียหายนี้ รวมทั้งดูแลค่าเงินบาท เพื่อทำให้การ

ส่งออกเดินไปได้ เพราะหากค่าเงินบาทหลุด 30 บาทต่อเหรียญฯสหรัฐฯ ถือว่าอันตรายมาก

สำหรับการส่งออก 

 

แจกเงิน-เพ่ิมวันหยุดเป็นความสูญเปล่า 

 “ทุกวันนี้สิ ่งที่เราทำคุ้นเคยกันมาตลอด คือ การแจกเงิน และการเพิ่มวันหยุด ที่เป็น

มาตรการชั่วคราวทั้งสิ้น แม้มีความพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นลักษณะกระจกุตัว 

และโลกยุคใหม่ไม่จำเป็นท่ีจะต้องมากระจุกตัวอยู่ท่ีเดียวกัน” 

 ฉะนั้น ภาพรวมในยุคที่เคยพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดให้โชติช่วงชัชวาล มันไม่ใช่ภาพที่จะใช้

แบบเดิมได้อีกแล้ว เพราะส่ิงท่ีต้องพัฒนาคือ  

 1. พัฒนาคนที่ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ เพื่อพัฒนาคนให้ตอบรับกับยุคสมัยท่ี

เปล่ียนแปลง  

 2.ถ้าหากเราคิดว่าต่อยอดจากเรื่องของโควิด-19 ระบบสาธารณสุขของไทยจะต้องเร่ง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อทำให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ท่ีแข็งแรง 



 3.เรื่องอาหาร ท่ีจะต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของห่วงโซ่การผลิตท้ังระบบ ตั้งแต่เรื่องระบบ

ชลประทาน ระบบของเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทางด้านการเกษตร ปรับปรุงระบบของการผลิตเชิง

อุตสาหกรรม ทางด้านการเกษตร เพื่อต่อยอดให้อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพ

มากขึ้น 

 

“ทีมเศรษฐกิจ” ปรับปรุงนโยบายด่วน 

  ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.

คล ั ง  สม ัยนายอภ ิส ิทธ ิ ์  เ วชชาช ี วะ เป็น

นายกรัฐมนตรี ได้ให้เสียงสะท้อนว่า “หากจะพูด

ว่าเศรษฐกิจดีขึ้น” ก็ขึ้นอยู่กับว่าเปรียบเทียบกับ

อะไร เช่น เศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว เมื่อเทียบกับช่วงล็

อกดาวน์ เพราะคนเริ ่มมีการเคลื ่อนไหวได้ 

ออกมาเที่ยวได้ มีการจับจ่ายใช้สอยข้ามจังหวัด

ได้ ก็เชื่อว่า ไตรมาส 3 ปีนี้ ต้องดีกว่าไตรมาส 2 แต่ “ดีขึ้น” หมายความว่า กลับไปสู่ปกติกอ่นโค

วิด-19 ท่ีคิดว่ายังทำได้ยาก 

 ถามง่ายๆ คิดว่าต้นปี 2564 จะมีการท่องเท่ียวระดับเดียว กับก่อนโควิด-19 หรือไม่หรือท่ี

มีนักท่องเท่ียว 40 ล้านคนต่อปี คำตอบก็คือ ยังไม่สามารถกลับไปสู่จุดนั้นได้ แต่ถามว่า ค่อยๆ ดี

ขึ้นเรื่อยๆ ได้ไหม คิดว่า ได้ และในขณะนี้เรื่องปากท้องสำคัญที่สุด แล้วสิ่งที่พูดกันมาตลอดคือ 

เอสเอ็มอีเป็นกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงมากท่ีสุด ท่ีผ่านมากลุ่มนี้ ก็เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาล 

 ดังนั้น ทีมเศรษฐกิจจะต้องปรับปรุงนโยบายมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้เอสเอ็มอีเข้าถึง

ความช่วยเหลือได้ เพราะกลุ่มนี้สายป่านสั้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่หากินกับนักท่องเที่ยว 

เดือดร้อนหนัก ธุรกิจโรงแรมลงไปถึงร้านค้า ท่ีพึ่งพาลูกค้าจากต่างประเทศ จะต้องรีบช่วยเหลือ 

 

เร่งอัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเข้าระบบ 

 “ผมยังเชื่อมั่นว่า จุดแข็งในอนาคตของประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่หากเรา

ปล่อยให้ล้มหายตายจากไปหมดในช่วงนี้ เมื่อประเทศไทยกลับสู่สถานการณ์ปกติ กลุ่มนี้จะฟื้นตัว

ได้ยาก จึงควรช่วยเหลือด้าน Soft Loan (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ) หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพราะนี่คือ 

สิ่งที่รัฐบาลช่วยเหลือได้ตรงจุดมากกว่าการใช้เงินตามยุทธศาสตร์ปัจจุบัน และขอยกตัวอย่างใน

ส่วนของเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่มีการปันส่วนมา 400,000 ล้านบาท เพื่อทำโครงการต่างๆ ท่ี

เหมือนกับโครงการล้างท่องบประมาณ ซึ่งควรมีการปรับวิธีการใช้เงินดังกล่าว” 

 นายกรณ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้มองเรื่องการส่งออกมากนัก แต่ให้ความสำคัญมากกว่าคือ 

เกษตรกรได้อะไร ควรมุ่งไปท่ีผลประโยชน์ของเกษตรกร/ชาวไร่/ชาวนาในฐานะผู้ผลิต ว่ามีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างไร มากกว่าท่ีจะไปดูว่าพ่อค้าขายแข่งกับพ่อค้าต่างประเทศ ประเด็นนี้มีหลายเรื่องท่ี

ต้องลองทำ อาทิ การช่วยให้เกษตรกร เข้าถึงตลาดได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันไม่อยากให้

กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีต้องมีทุนหนาเท่านั้น ถึงจะทำมาหากินได้ ควรเป็นเมืองท่ีประชาชนทุกคนมี

โอกาสอยู่ร่วมกัน โดยต้องมีเป้าหมายว่า กรุงเทพฯต้องเป็นเมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี ถ้า



เรามีเป้าหมายทุกอย่างจะตามมา แต่ถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญแบบนี้ตั้งแต่ต้น ผลที่เกิดขึ้นก็จะ

ออกมาแบบท่ีเห็น 

 

ผ่อนคลายนโยบายปิดประเทศ 

 นายทนง  พ ิทยะ  อด ี ต  รมว .คล ั ง  สมั ย

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ กับคำถาม

ท่ีว่าหากได้ไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ อยากจะบอกว่า

อย่างไร นายทนง กล่าวว่า จะบอกพลเอกประยุทธ์ 

ว่า ขณะนี้ นโยบายปิดประเทศมันต้องผ่อนคลาย

แล้ว เพราะต้องยอมรับแม้ว่ามีคนติดโควิด-19ได้ไม่

ว่าจะมีจำนวนเท่าใดต่อวัน ประเทศไทยก็แก้ไขปัญหาได้ จึงต้องการให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กลับคืนมา เช่น ให้มีการเจรจากับต่างประเทศ เพื่อการเดินทาง เพื่อทุกอย่าง ท่ีควรต้องเร่ิมทำให้

มันดี ซึ่งมองว่า รัฐบาลก็พยายามทำดีที่สุดแล้วกับการกักตัว 14 วันก็ออกมาทำงานได้ แต่มัน

อาจจะไม่ค่อยช่วย ในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 กรณีท่ีเป็นห่วง ปัญหาเงินคงคลัง เพราะว่าคนไปให้ความหมายของมันผิด ความพอดีของ

เงินคงคลังควรมีเท่าไรก็อีกเรื ่องหนึ ่ง มีมากไปก็เป็นภาระ รัฐบาลไปกู้มาเก็บไว้ โดยไม่ได้ใช้

ประโยชน์เสียดอกเบี้ยเปล่าๆ สำหรับตนไม่ได้มีความหมาย ส่ิงท่ีมีความหมายคือ รัฐบาลยอมขาด

ดุลงบประมาณเพียงใด และการขาดดุลจะเอาเงินที่ไหนมา การขาดดุลของงบประมาณรัฐบาล 

ส่วนใหญ่คือ ออกพันธบัตรกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ๆเอาเงินจากไหน ก็มาจากเงินฝาก

ประชาชน เพราะเวลารัฐบาลออกพันธบัตรกู้ยืมเงิน ยอมทำให้งบประมาณติดลบ กู้ยืมเงินจาก

ธนาคาร เงินก็ออกมาจากระบบธนาคาร พอออกจากระบบธนาคารเสร็จ เงินที่จะให้นักธุรกิจ

กู้ยืมลดลง ตรงนี้ต่างหาก ถ้านักธุรกิจต้องการกู้ยืมเงินแล้ว ไม่มีเงินให้กู้ แล้วรัฐบาลไปแย่งเอามา

ใช้ อันนี้เป็นส่ิงท่ีไม่ดี 

 

 

 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์

หอมแดงในพื้นที ่จ ังหวัดศรีสะเกษ แหล่งผลิตอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...ผล

พยากรณ์การผลิตหอมแดง ปีเพาะปลูก 2563/64 คาดว่ามีเนื้อที่เพาะปลูก 22,756 ไร่ เพิ่มขึ้น

จากปีท่ีแล้วร้อยละ 15 

 เนื่องจากปีที่แล้วราคาดี จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูก คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 67,972 

ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุนังกาและพายุโมลาเบ ส่งผล

ให้ฝนตกชุก น้ำท่วมขังในพื้นที่ หอมแดงชะงักการเจริญเติบโต ต้นแคระแกร็น หัวเล็ก ผลผลิต

บางส่วนเสียหาย ทำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว ต้องเพาะปลูกล่าช้ากว่าทุกปี

ที่ผ่านมา โดยได้เริ่มการเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และผลผลิตร้อยละ 70 จะออกสู่

ตลาดมากท่ีสุดช่วงปลาย ม.ค.-ก.พ.2564 ประมาณ 47,580 ตัน 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ทิศทางหอมแดงศรีสะเกษ 



 ในขณะที่เกษตรกรพื้นที่อื ่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว สามารถดำเนินการ

เพาะปลูกได้ตามปกติ โดยเร่ิมเพาะปลูกมาตั้งแต่ช่วงปลาย ก.ย.2563 ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่

ตลาดช่วงกลาง พ.ย.2563 คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด 

 ด้านสถานการณ์ราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในทุกประเภท 

เนื่องจากผลผลิตในพื้นท่ีมีน้อย ตลาดต้องการมาก ประกอบกับหอมแดงจากภาคเหนือผลผลิตยัง

มีน้อย จึงนับว่าเป็นปีทองของเกษตรกร 

 โดยราคา ณ 4 พ.ย.2563 หอมแดงสดแก่ (คละ) มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 30 บาท สูงขึ้นจาก

ปีที่แล้วที่มีราคาอยู่ที ่ 18 บาท...หอมปึ่ง หอมแดงที่เก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บเป็นเวลา

ประมาณ 12 วัน มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 55 บาท สูงจากปีที่แล้วที่มีราคา 35 บาท...ส่วน หอมมัด

จุกใหญ่ มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 80 บาท สูงกว่าปีท่ีแล้วท่ีมีราคาอยู่ท่ี กก.ละ 55 บาท 

 ท้ังนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรเฝ้าระวัง

ในเรื่องของสภาพอากาศ โดยเฉพาะปีนี้พายุฝนค่อนข้างแปรปรวน เกษตรกรควรจัดทำร่องปลูก

เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดเกิดการเน่าเสียของหอมแดง และควรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ ที่เคย

ระบาดในปี 2562 และโรคหอมเล้ือย 

สะ–เล–เต 


