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สถานการณ์เศรษฐก ิจบ ้านเรา อย่างท ี ่ เคยบอกว่า 
“เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด วิบัติเป็น” ปัญหาใหญ่ คือ โควิด-19 ภัย
แล้ง งบประมาณแผ่นดินล่าช้า (ก่อนหน้านี้) 

นอกจากมาตรการให้หน่วยราชการไปปรับลดงบรายจา่ย
ประจำลงให้ได้ 10% เพื่อไปดำเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัด
จ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อยแล้ว การประชุม ครม.
ที่ผ่านมา ยังมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนชุดที่ 1 
รับมือพิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 และภัยแล้ง ขอสรุป ประเด็น
สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. มาตรการที ่ม ีผลเป็นการ “เติมเงิน” เข ้ากระเป๋า
ชาวบ้านโดยตรงทันที เพื่อให้ทันกับเงินรายได้ที่วูบหายไปจากผลกระทบโควิด-19 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยฯ 
ระบุว่า กระทบนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 8 ล้านคน รายได้จากภาคท่องเที่ยวลดลง 4 แสนล้านบาท 
และส่งผลให้การจ้างงานกลุ่มนี้ลดลง 2 แสนคน) ไม่มีแจกเงิน 2,000 บาท/คน แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
อาชีพอิสระ และเกษตรกร  

ครม.ไฟเขียว มาตรการของกระทรวงพลังงาน “มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดู แล
ปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ” ได้แก่ การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  โดยให้การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายพิจารณาเร่งรัดออกแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 
1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 21 .5 ล้านราย 
สามารถใช้สิทธิในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า วงเงินรวมที่จะ
มีสิทธิขอคืนประมาณ 30,000 ล้านบาท เริ่มทยอยคืนได้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563  มาตรการอื่นๆ ของ
กระทรวงพลังงานก็ไฟเขียวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในพื้นที่ 72 
จังหวัด วงเงินรวม 4,064 ล้านบาท เพ่ือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่และพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นใน
ด้านสาธารณสุข อาชีพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ้างแรงงาน 
จัดซื้อหรือก่อสร้างที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ของผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นภายในประเทศ การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศแทนการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ  

การให้พิจารณานำงบประมาณเหลือจ่ายในปี 2562 และ 2563 วงเงินรวม 1,570 ล้านบาท มา
ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ การกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า โดยตรึงอัตราค่าเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 
ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน คิดเป็นวงเงิน

คอลมันก์วนนำ้ใหใ้ส : สรปุมาตรการชดุที ่1 ปัม๊หวัใจเศรษฐกจิ ‘พษิโควดิ 19+ภยัแลง้’ 



ประมาณ 4,534 ล้านบาท  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลดค่า
ไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 
2563) โดยรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏในบิลที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ และขยายระยะเวลาการชำระคา่ไฟฟ้า 
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง(ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) ตลอดจนไม่คิด
ค่าปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผัน
ได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย. -พ.ค.2563 โดยผู้ใช้
ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ 

2. สาระสำคัญที่น่าสนใจ ปรากฏอยู่ในการแถลงสรุป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย
อุตตม สาวนายน ฉายภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 เพ่ือบรรเทาผลกระทบ COVID-19 
มีทั้งมาตรการทางด้านการเงิน มาตรการทางด้านภาษี ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ประชาชน 
ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ(จากพิษเศรษฐกิจโควิด-19) ทางตรงและทางอ้อม เป็นมาตรการชั่วคราว เช่น 
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าว อัตราดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 ปี วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
ต่อราย วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ แต่เป็นวงเงินสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน 

มาตรการพักเงินต้น ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาการชำระหนี้ จากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
COVID-19 เป็นมาตรการเสริมสำหรบัผู้ที่ต้องการกู้เงินจาก โครงการสินเชื่อซอฟต์โลน และโครงการอืน่ 
โดยจะพักเงินต้น ขยายเวลาการชำระหนี้ ซ่ึงจะดำเนินการโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่ง
ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งธปท.ได้หารือกับสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อทำให้สถาบันการเงินอำนวยสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อ
ได้มากขึ้น ซ่ึงออกประกาศแล้วตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

มาตรการเสริมจากกองทุนประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะให้วงเงินสินเชื่อ รวม 
30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 3 ปี ให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
โดยเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้พิจารณา 

มาตรการทางด้านภาษี ประกอบด้วย มาตรการคืนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในประเทศ 
โดยลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ withholding tax ให้กับผู้ประกอบการในประเทศจาก 3% เหลือ 
1.5% เริ่มตั้งแต่เมษายน-กันยายนนี้เพ่ือลดภาระเป็นการชั่วคราว 

มาตรการลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ให้กับผู้ประกอบการ โดยสามารถหักรายจ่ายดอกเบี้ยได้ 1.5 
เท่า สำหรับสินเชื่อซอฟต์โลน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และจัดทำบัญชีเดียว ตั้งแต่ 1 เมษายน-
31 ธันวาคม นี้ 

มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพการจ้างงานในสถานการณ์ที่ไวรัสระบาด โดยให้สถานประกอบการ
นำรายจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างในธุรกิจเอสเอ็มอี ที่เป็นผู้ประกันตนสามารถนำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนได้ 3 เท่า 
เพื่อหวังว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ช่วยกันดูแลพนักงาน ลูกจ้าง 



มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยกรณีที่ ยื ่นแบบผ่านระบบ
อินเตอร์เนต จะได้รับคืนภาษีภายใน 15 วัน เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ 

มาตรการด้านตลาดทุน  โดยให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม (Super Savings Fund หรือ SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยก
จากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อน
รวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ฯลฯ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้จัดตั้งกองทุนใหม่ สำหรับการ
ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้างงาน หรือสถานประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบ พนักงานทำงานได้ไม่เต็มที่ การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร รวมวงเงิน 20,000 ล้าน
บาทซึ่งกระทรวงการคลังจะหารือกับสำนักงบประมาณ ถึงวงเงินและขอบเขตการใช้เงิน ซึ่งครม.ได้อนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการ
กระตุ้นระยะที่ 1 ที่ออกมานั้น คาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 400,000 
ล้านบาท 

สารสม้ 
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มะม่วงอยู่ในช่วงเริ่มเข้าสู่ช่วงแทงช่อดอกและติด
ผล กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วง
ให้ระวัง...เพลี้ยไฟ 

เป็นแมลงขนาดเล็กยาวประมาณ 1-2 มม. ตัว
เต็มวัยมีปีกเรียวยาว 2 คู่ ตัวอ่อนคล้ายตัวแก่แต่ไม่มี
ปีก ตัวเต็มวัยสีน้ำตาลอ่อน ส่วนตัวอ่อนสีจางกว่า...

ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะพบบริเวณใต้ใบยอดอ่อนและในดอกที่บานแล้วเพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน
ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก ฐานรองดอก และขั้วผลอ่อน 

กรณีไม่ระบาดรุนแรง จะพบแผลชัดเจนเป็นวงใกล้ขั้วผลมีสีเทาเงินเกือบดำหรือผลบิดเบี้ยว...แต่
หากระบาดรุนแรง ผิวของผลมะม่วงจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีราคาต่ำลง 

การทำลายในระยะติดดอก จะส่งผลให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผล หรือติดผลน้อย ส่วน
อาการบนยอดอ่อน จะส่งผลทำให้ใบที่แตกใหม่แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยัง

คอลมันห์นา้มองฟา้ เทา้หยัง่ดิน : มะมว่งระวงัเพลีย้ไฟ 



เล็กๆ สำหรับใบที่ขนาดโตแล้วมักลงทำลายตามขอบใบ ทำให้
ใบม้วนงอและปลายใบไหม้ ถ้าเป็นการทำลายยอดจะรุนแรง 
ส่งผลทำให้ยอดแห้งไม่แทงช่อใบหรือช่อดอก การทำลายที่ตา 
ช่อดอกบิดเบี้ยว หงิกงอ หรือติดผลน้อย และผลเล็กๆที่ถูก
ทำลายอาจร่วงหล่นได้ 

หากพบการระบาดไม่มาก ให้ตัดส่วนที่เพลี้ยไฟทำลาย
นำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก เพราะเพลี้ยไฟจะอยู่เป็นกลุ่มบริเวณ
ส่วนยอดอ่อนของพืช จากนั้น ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-
ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรอื 
เฟนโพรพาทริน 10% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
ฉีดพ่นในระยะติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอกและระยะเริ่มติดผลขนาดเท่ามะเขือพวง 

กรณีพบการระบาดรุนแรง อาจจำเป็นต้องพ่นซ้ำในระยะก่อนดอกบาน แต่ให้หลีกเลี่ยงฉีดพ่นสาร
ฆ่าแมลงในระยะดอกบาน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร 

สะ–เล–เต 


