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 ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ

รุนแรงจากวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค.

ท่ีผ่านมา กลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่าง

รุนแรงที่สุดกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี 

(SMEs) เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีสายป่านไม่ยาว 

ทำให้มีแรงต้านทานภาวะวิกฤติได้น้อย แต่

หากเทียบพลังของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย “ธุรกิจเอสเอ็มอี” ถือเป็นกำลังหลักในทุก “ห่วงโซ่

การผลิต” และเป็นแหล่ง “จ้างงาน” ท่ีสำคัญท่ีสุดในทุกภูมิภาคของประเทศ 

 ทั ้งน ี ้  ในช ่วงที ่ผ ่านมา ภาครัฐได้พยายามออกมาตรการด้านการเง ิน เพื ่อช ่วย

ประคับประคองธุรกิจเอสเอ็มอีจำนวนมาก โดยแทบทุกครั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

จะอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่มเติม ทั้งมาตรการเล็ก มาตรการใหญ่ รวมถึงปรับปรุง

และยกระดับแนวทางมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เสียงสะท้อนจาก “เอส

เอ็มอี” ยังเดือดร้อนหนักและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ 

 “ทีมเศรษฐกิจ” ได้รวมรวบมาตรการช่วยเอสเอ็มอี ในส่วนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ธนาคารพาณิชย์ และความช่วยเหลือผ่านสถาบันการเงินรัฐ รวมทั้งความคืบหน้าล่าสุดมาให้อ่าน

กัน ซึ่งนอกเหนือจากจะช่วยให้เอสเอ็มอีที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน มีทางเลือกในการปรับโครงสร้าง

หนี้ และหาแหล่งเงินกู้ระยะยาวเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต และทำธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับ

บริษัทของวิถีชีวิตใหม่ หรือนิว นอร์มอล (New Nomal) มากขึ้นแล้ว ยังอาจจะช่วยสะท้อนภาพให้ 

“ผู้ออกนโยบาย” ที่ออกสารพัดมาตรการ และโครงการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีจำนวน

มากมายในช่วงที่ผ่านมาได้ทบทวนว่าภายใต้มาตรการที่ออกมาแล้ว มีจุดบกพร่องตรงไหน และ

อย่างไร และทำไมยังคงมีเสียงเรียกร้องจากภาคเอกชนว่า “ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ” ได้ 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

 เริ่มจาก ธปท.ที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีในส่วนของการประกาศให้สถาบัน

การเงินทุกแห่ง ทั้งธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และผู้ให้บริการการเงินท่ี

ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) พักหนี้ให้กับเอสเอ็มอีเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อประคองธุรกิจ และ

ขอให้เร่งปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ือหยุดเลือดเป็นการถาวร 

 พักชำระหนี้เป็นการทั่วไป 6 เดือน : ภายใต้มาตรการดูแลเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 

ธปท.ได้ออกประกาศให้ธุรกิจเอสเอ็มอีท่ีมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ และธนาคารรัฐแต่ละ

"ตอบโจทย์" รัฐบาลออกสารพัด "โครงการให้สินเขื่อ" "เอสเอ็มอี" เข้าไม่ถึงแหล่งทุน 



แห่งไม่เกิน 100 ล้านบาทได้รับสิทธิ์เป็นการทั่วไป ไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็น

ระยะเวลา 6 เดือน และในช่วงท่ีผ่อนปรนนี้ไม่ถือว่าเสียประวัติข้อมูลเครดิต 

 เริ่มนับการพักหนี้ตั้งแต่วันท่ี 23 เม.ย.ถึง 22 ต.ค.2563 และเป็นการเล่ือนให้โดยอัตโนมัติ 

ลูกหนี้ไม่ต้องติดต่อสถาบันการเงินเพื่อรับสิทธิ์ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ ไม่เสียประวัติข้อมูล

เครดิต 

 ทั้งนี ้ ระหว่างการพักหนี ้ ธนาคารจะต้องทำงานร่วมกับลูกหนี ้อย่างใกล้ชิดเพื ่อปรับ

โครงสร้างหนี้ ปรับแผนการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ตกลงรูปแบบการจ่าย

ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยท่ีเล่ือนชำระไว้ และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ

ของลูกหนี ้ในระยะต่อไป เพื ่อให้สามารถกลับมาผ่อนส่งหนี ้ได้อีกครั ้ง เพราะอย่างไรก็ตาม 

มาตรการนี้เป็นเพียงการเล่ือนกำหนดวันชำระหนี้เท่านั้น ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยอยู่ 

 สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 5 แสนล้านบาท : ขณะเดียวกัน ธปท.ยังได้ออก 

พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อจัดสรร Soft Loan อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อ

ปี ให้ธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 500,000 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ธนาคารนำไปให้

สินเชื่อแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท และมี

สถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL) ณ 

วันท่ี 31 ธ.ค.2562 โดยในช่วง 2 ปีแรก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ 2% ต่อปี แต่

ในช่วง 6 เดือนแรกรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยแทนลูกหนี้ ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน

ดอกเบี้ย 

 ท้ังนี้ ตัวเลขการให้สินเชื่อล่าสุด ณ วันท่ี 10 ส.ค.ท่ีผ่านมา มีสินเชื่อท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว 

111,921 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เอสเอ็มอี 67,205 ราย แบ่งเป็นเอสเอ็มอีขนาดเล็ก วงเงินสินเชื่อ

น้อยกว่า 20 ล้านบาท 76.1% ของเอสเอ็มอีท่ีได้รับสินเชื่อท้ังหมด เป็นเอสเอ็มอีขนาดกลางวงเงิน

สินเชื่อ 20-100 ล้านบาท 17.5% และเป็นสินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดใหญ่วงเงินสินเชื่อ 100-500 ล้าน

บาท 6.4% 

 DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง : ล่าสุด ธปท.ได้ออกโครงการด็อกเตอร์บิส เมื่อ

วันศุกร์ที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีเจ้าหนี้

สถาบันการเงินหลายรายให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้ โดยให้สามารถรวมทุกวงเงิน และทุก

เจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เนื่องจาก ธปท.พบว่าลูกหนี้เอสเอ็มอีที่มี

เจ้าหนี ้หลายราย และแต่ละรายมีหนี ้จำนวนใกล้เคียงกัน เป็นลูกหนี ้ที ่มีปัญหาในการปรับ

โครงสร้างหนี้ และไม่ได้รับสินเชื่อใหม่ จึงได้ร่วมกับธนาคารสร้างกลไกความร่วมมือนี้ขึ้น เพื่อ

จัดการหนี้ท่ีมีหลายเจ้าหนี้ โดยให้ทุกเจ้าหนี้ สามารถร่วมมือกันส่งตัวแทนเจ้าหนี้เจรจากับลูกหนี้

ครั้งเดียว ภายใต้เงื ่อนไขมาตรฐานกลางที่เจ้าหนี้ทุกรายตกลงร่วมกันไว้ก่อน ซึ่งจะเพิ่มความ

สะดวก รวดเร็วในการแก้หนี้ และไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้แต่ละราย 

 กลุ่มเป้าหมายของลูกหนี้รอบแรกที่เปิดให้ร่วมโครงการ คือ ลูกหนี้เอสเอ็มอี ที่มีวงเงิน

สินเชื่อ 50-500 ล้านบาทต่อราย ซึ่งจากข้อมูลของ ธปท.มีประมาณ 8,400 ราย วงเงินสินเชื่อ



รวม 1.2 ล้านล้านบาท คาดว่าในจำนวนนี้จะมีลูกหนี้เอสเอ็มอี จำนวนหลายพันรายที่จะได้รับ

ประโยชน์จากโครงการ 

 

ธนาคารพาณิชย์ 

 ธนาคารพาณิชย์ได้ดำเนินการพักชำระหนี้ให้กับ

ลูกหนี้เอสเอ็มอีตามประกาศ ธปท. รวมทั้งการ

ขอความร่วมมือให้เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างหนี้

มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขการช่วยเหลือแก้

หนี้แตกต่างกันในแต่ละธนาคาร ซึ่ง ธปท.ขอให้

คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ และการ

บรรเทาภาระให้ลูกหนี้เอสเอ็มอี เช่น โครงการ

ให้สินเชื่อใหม่เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม การพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมมากกว่าท่ี 

ธปท.กำหนดทั่วไป หรือการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยและ

ค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

 ทั้งนี ้ ตัวเลขของ ธปท.พบว่า ล่าสุด ณ วันที ่ 30 มิ.ย.ที ่ผ่านมา มีลูกหนี ้ได้รับความ

ช่วยเหลือในทุกกรณีข้างต้น เฉพาะท่ีเป็นลูกหนี้ของระบบธนาคารพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 7.29 ล้าน

ราย หรือ 57% ของลูกหนี้ท่ีได้รับความช่วยเหลือท้ังหมด 12.8 ล้านราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 4.55 

ล้านล้านบาท หรือ 31% ของสินเชื่อรวมธนาคารพาณิชย์ท้ังระบบ 

 หากแยกเป็นตัวเลขความช่วยเหลือ พบว่าจากยอดรวมสินเชื่อเอสเอ็มอีของระบบธนาคาร

พาณิชย์ มีลูกหนี้เอสเอ็มอี 23% ได้รับการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และ 26% อยู่ระหว่าง

การพักหนี้ 

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นอีกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยด้าน

การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้เอสเอ็มอีที่มีปัญหาหลักประกันสามารถกู้เงินได้ โดย บสย.ได้ออก

โครงการประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีภายใต้การสนับสนุนของรัฐหลายโครงการ เช่น บสย. SMEs 

พลิกฟื้นท่องเท่ียว วงเงิน 3,700 ล้านบาท ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือ 1,300 ล้านบาท ช่วยเอสเอ็มอี

ได้ 1,400 ราย และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-up & Innobiz กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

หรือมีนวัตกรรม 8,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ 3,500 ล้านบาท ช่วยได้ 2,400 ราย

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะท่ี 8 หรือ “บสย. SMEs ชีวิตใหม่” วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

สำหรับเอสเอ็มอีท่ัวไป วงเงินไม่เกิน 20 ล้านต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน ในอัตราค่าธรรมเนยีม 

1.75% ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneur ระยะท่ี 

3 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 23 ก.ค.2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 

ธ.ค.2563 ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือ 2,500 ล้านบาท คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-2% ต่อปี ระยะเวลา

ค้ำประกัน 10 ปี 



 และล่าสุด เพื่อต่อยอด Soft Loan ของ ธปท.ให้ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้เร็วขึ้น 

และมากขึ้น ท่ีประชุม ครม.เมื่อวันท่ี 17 ส.ค.ได้อนุมัติให้ บสย.ดำเนิน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ 

Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ (Soft Loan Plus) : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอส

เอ็มอี (SMEs) ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับเงินกู้ใหม่ เนื่องจากมีปัญหาด้านหลักประกัน ให้สามารถ

เข้าถึง พ.ร.ก.Soft Loan ของ ธปท.ได้มากขึ้น โดย บสย.จะค้ำประกันสินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอีท่ี

ต้องการความช่วยเหลือ ภายใต้วงเงินของโครงการที่ 57,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ

สูงสุดไม่เกิน 8 ปี และเริ่มต้นค้ำประกันในปีท่ี 3 คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75% ต่อปี 

 นอกจากนั้น ยังมีโครงการที ่ บสย.ดำเนินการเอง เช่น บสย. SMEs ไทยชนะ วงเงิน 

20,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ช่วยเหลือได้ 

12,000 ราย และ สินเชื่อ บสย.เพิ่มพูน วงเงิน 1,200 ล้านบาท ช่วยเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ

จากวิกฤติโควิด-19 ช่วยเหลือได้ 240 ราย 

 โดยปัจจุบัน บสย. ได้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีไปแล้วจำนวนมาก ซึ ่งวงเงินค้ำประกันรวม 

95,500 ล้านบาท จะก่อให้เกิดสินเชื่อเพิ่มในระบบกว่า 111,000 ล้านบาท 

 

ธนาคารออมสิน 

 ขยายเวลาพักหนี้ถึงสิ้นปี 63 : ธนาคารออมสินได้ขยายพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

อัตโนมัติตามประกาศ ธปท.ให้กับลูกค้าเอสเอ็มอี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล 3.1 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส้ินสุดระยะเวลาพัก

ชำระหนี้ในเดือน ก.ย.ออกไปจนถึงส้ินปี 2563 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้น 

 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 150,000 ล้านบาท : ปัจจุบันอนุมัติสินเชื่อ

รวมไปแล้ว 136,800 ล้านบาท 14,800 ราย และเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่ีประชุม ครม.ได้ปรับแนว

ทางการช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยนำวงเงินช่วยเหลือกลุ่มนอนแบงก์ที่ยังเหลืออยู่

ประมาณ 20,000 ล้านบาท ให้ Soft Loan เพิ่มเติมกับเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเท่ียว 10,000 ล้านบาท 

และแบ่งอีก 3,000 ล้านบาทให้ออมสินปล่อยกู้ตรงแก่เอสเอ็มอี โดยปรับวงเงินเป็นไม่เกิน 20 

ล้านบาทต่อราย จากเดิมไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย 

 โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

วงเงิน 40,000 ล้านบาท : โครงการนี้ ในระยะแรกดำเนินการเป็น 2 ส่วน สินเชื่อสำหรับผู้

ประกอบอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำ

ประกัน วงเงิน 20,000 ล้านบาท และผู้มีรายได้ประจำ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 

0.35% ผ่อนนาน 3 ปี แต่ต้องมีผู้ค้ำประกันวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้มียอดอนุมัติไป

แล้ว 1,012 ล้านบาท ยังเหลืออีก 18,988 ล้านบาท 

 ขณะที่ล่าสุด ที่ประชุม ครม.ได้มีการปรับปรุงโครงการ และเงื่อนไขในเงินส่วนที่เหลืออยู่ 

โดยให้ช่วยผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ภายใต้ 1.จัดสรรเงิน 10,000 ล้านบาท ให้ออมสินปล่อยกู้

เสริมพลังฐานรากแก่ผู ้ประกอบ-การรายย่อย อาชีพอิสระ ผู ้มีรายได้ประจำ และบุคคลใน

ครอบครัว ส่วนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเดิมเช่น ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท แต่เพิ่ม



ระยะปลอดต้น-ดอก 6 เดือน 2.จัดสรรเงิน 5,000 ล้านบาท ให้ออมสินปล่อยซอฟต์โลนฟื้นฟู

ท่องเท่ียวไทยแก่เอสเอ็มอีรายย่อยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องเช่น ร้านอาหาร ธุรกิจ

สปา รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮาส์ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 3.99% ระยะ 5 ปี 

ปลอดต้น 1 ปี 

 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 ธ.ก.ส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ต้นเงินและให้กับ

ล ูกค ้ า เอสเอ ็มอ ี ของธนาคาร ประกอบด ้วย 

ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และสหกรณ์ภาค

การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกไปอีก 3 เดือน 

ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 จากเดิมจะสิ้นสุดเวลาพัก

ชำระหนี้ในเดือน ก.ย.นี้ 

 โดยปัจจุบันมีลูกค้าเอสเอ็มอี และเอสเอ็มอีเกษตร ท่ีเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้จำนวน 

500,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 200,000 ล้านบาท ซึ่งในการต่ออายุพักชำระหนี้ครั้งนี้ จะไม่ได้พัก

หนี้ให้อัตโนมัติ แต่ ธ.ก.ส.จะสำรวจข้อมูลก่อนว่าเอสเอ็มอีรายใดมีปัญหาทางการเงิน หรือขาด

ความสามารถด้านการชำระหนี้บ้าง จึงจะพักชำระหนี้ให้ 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) 

 สำหรับเอสเอ็มอีแบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีโดยตรงนั้น ได้ออกชุดมาตรการ

ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” คือ “ลด-พัก-ขยาย-ผ่อน-เพิ่ม” โดยขณะนี้มีเอส

เอ็มอีเข้าร่วมมาตรการแล้ว 9,458 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 14,924 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 1.ลดอัตราดอกเบี้ย 1% เป็นเวลา 1 ปี สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจ

ห้องพัก ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร มัคคุเทศก์ และบริการขนส่งนักท่องเท่ียวท่ีได้รับ

ผลกระทบทางตรง 22 จังหวัด 

 2.เล่ือนชำระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ียให้อัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน สำหรับลูกค้าทุกรายท่ีมี

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท มีผลตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2563  

 3.มาตรการขยายเวลาชำระหนี้ นานสูงสุด 5 ปี 

 4.มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ โดยระหว่างท่ีพักชำระหนี้เงินต้น สามารถขอผ่อนปรน

การชำระหนี้ดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้นได้ด้วย และ 

 5.มาตรการเติมทุนดอกเบ้ียต่ำเสริมสภาพคล่อง เช่น สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash สำหรับ

ผู้ประกอบการนิติบุคคลธุรกิจการท่องเท่ียว วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย นาน 5 ปี ดอกเบี้ย 

2 ปีแรก 3% ต่อปี 

ทีมเศรษฐกิจ 

  



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

 

 กรมวิชาการเกษตร เร่งกระชับพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังชี้ต้นเหตุมาจากปลูก

พันธุ์อ่อนแอและใช้ท่อนพันธุ์ติดโรค วอนเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์มันสะอาด พร้อมปลูกมัน 3 พันธุ์

ทนทานโรค ระยอง 72 KU 50 และห้วยบง 60 

 นางณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า โรคใบด่างจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic 

virus (SLCMV) ทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบ 100% เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ท่ีสำคัญโรค

นี้เข้าทำลายมันสำปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโต สาเหตุสำคัญท่ีทำให้โรคใบด่างมันสำปะหลัง

ระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีการระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือให้

เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรโดยไม่

ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อโรคและต้องเป็นพันธุ์ท่ีมาจากแปลงท่ีผลิตต้นพันธุ์สะอาดและ

ปลอดโรค รวมทั้งไม่ใช้ท่อนพันธุ์ท่ีลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นท่ีระบาด

ขยายวงกว้างอีกต่อไป จึงจะหยุดวงจรการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ยั่งยืน 

 พันธุ์มันสำปะหลังที่แนะนำให้เกษตรกรปลูกคือ พันธุ์ระยอง 72 KU 50 และห้วยบง 60 

ซึ่งมีงานวิจัยยืนยันว่าการเกิดโรคใบด่างไม่มีผลกับผลผลิต โดยเกษตรกรยังสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้โดยที่ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ลด ดังนั้น ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปลูกพันธุ์

ทนทานที่แนะนำดังกล่าว ซึ่งยังสามารถเก็บผลผลิตได้ สำหรับสถานการณ์ระบาดโรคใบด่าง

ระบาดปัจจุบันพบการระบาด 29 จังหวัด คือ กาญจนบุรี กาฬสินธุ ์ กำแพงเพชรขอนแก่น 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ 

สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุทัยธานีรวมพื้นท่ีระบาดท้ังหมด 295,344 ไร ่

 

 

 

 เร ื ่องของ 3 สาร ด ูแล ้วคงย ังไม ่จบง ่ายๆ

เกษตรกรยังออกมาเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเพราะ

ได้ร ับผลกระทบ จากการที ่ไม่สามารถหาสาร

ทดแทนที ่ม ีราคาถูกกว่า ปลอดภัยกว่าและมี

ประสิทธิภาพดีกว่า 3 สารที่โดนแบนมาใช้ในการ

ทำเกษตรได้ และเมื่อวันก่อนก็มีเครือข่ายอาสา

คนรักแม่กลองไปบุกถึงกระทรวงเกษตรฯ เพื่อจี้ให้ทบทวน ผ่อนผัน และขยายเวลาให้เกษตรกร

เกี ่ยวกับการนำสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส คืนร้านค้า ซึ ่งจากเดิมได้กำหนด

ลุยคุมพ้ืนที่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 

คอลัมน์ชายคาพระพิรุณ : 24 สิงหาคม 2563 



ระยะเวลาผ่อนผันให้เกษตรกรนำสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส มาคืนที่ร้านค้าภายใน

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นี้ แต่เกษตรกรอยากให้ขยายเวลาออกไปก่อน โดยมี นายธนา ชีรวินิจ 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงมารับเรื่องและฟังปัญหาเกษตรกรท่ี

ได้รับผลกระทบ ซึ่งนายธนาเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับตัวแทนเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง 

ว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ตนหารือ

ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง จำนวน 100 คน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ

เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส โดย

เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลชุดใหม่

เรื่องสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของเกษตรกร โดยขอให้เสนอ

ต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย(คกก.วัตถุอันตราย) เพื่อพิจารณาผ่อนผันจากเดิมได้กำหนด

ระยะเวลาผ่อนผันให้เกษตรกรนำสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสมาคืนที่ร้านค้า ภายใน

วันท่ี29 ส.ค. 2563 นี้ ตลอดจนเพื่อหารือร่วมกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 

และนายธนาบอกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง

แก้ไข โดยจะส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายอย่างเร่งด่วน และจะดำเนินการใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีความถูกต้องมากท่ีสุด 

 อย่างไรก็ตาม ในอีกฟากฝั่งของเกษตรกรที่ยึดมั่นต่อการคัดค้านการแบน 3 สาร มาโดย

ตลอดอย่าง นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และนายกสมาคม

เกษตรปลอดภัย ก็มีการแจ้งข่าวมาว่า ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตัวแทนเกษตรกรเครือข่าย

เกษตรปลอดภัย จะเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรฯ เช่นกัน เพื่อยื่นหนังสือข้อเสนอให้มีการ

ทบทวนให้ผ่อนเกษตรกรใช้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝน

วัชพืชขึ้นจำนวนมากไม่สามารถจำจัดได้ทันท่วงที ไม่มีสารใดที่ทดแทนพาราควอตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีต้นทุนท่ีต่ำ และหากไม่ได้รับการผ่อนผันก็อาจจะทำให้เกษตรกรท่ี

นำสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส ไปส่งคืนร้านไม่ทันวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นี้ จะตก

เป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองสารพาราควอตได้ พร้อมกับขู่ว่า ได้มีการตกลงกับสมาชิกในระดับ

หนึ่งแล้วว่า หากสามารถรวบรวมสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสได้ ก็อาจจะนำไปคืนท่ี

ทรวงเกษตรฯ เสียทีเดียวเลย และจะขอเงินค่าสารเคมีท่ีคืนไปด้วย เพราะเกษตรกรได้ลงทุนซื้อไป

แล้ว และไม่มีเงินที่จะไปซื้อสารเคมีอื่นที่มีราคาแพงได้อีกแล้ว...ดูแล้วหนังม้วนนี้ยั งคงมีฉายอีก

ยาวหลายตอนครับ 

ขุนเกษตรา 

 


