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การพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้เงินกู ้ฟื้นฟู

เศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ไปกับโครงการใดบ้าง 

นับเป็นเรื ่องสำคัญ และทุกภาคส่วนควรสนใจ

ติดตามเกาะติด จากโครงการที ่แต่ละหน่วยงาน

เสนอเข้าไปที่สภาพัฒน์ ทั้งสิ้น 46,411 โครงการ 

วงเงิน 1.44 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ มีโครงการ

ที่จะของบไปสร้างถนนหนทาง ก่อสร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยว ทำป้าย จัดอีเว้นท์ต่างๆ นานา 

รวมอยู่ด้วยจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ ไม่น่าจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเงินกู้ในส่วนที่จะใช้เพื่อ

การฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ซึ่งจะต้องเน้นการจ้างงาน สร้างรายได้ เสริมความสามารถ

ในทางเศรษฐกิจของประชาชน เพื่อให้สามารถทำมาหากินและใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็งในยุคใหม่ ลด

ต้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การตลาด การค้าการขาย การท่องเที่ยวใน

ชุมชน ฯลฯ และจะต้องเบิกจ่ายได้รวดเร็วทันสถานการณ์ โครงการเหล่านี้ จะต้องผ่านกลไก

อนุกรรมการกล่ันกรองฯ และคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ก่อนจะเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป 

1. ล่าสุด ครม.อนุมัติวงเงินงบประมาณรอบแรก 5 โครงการ วงเงินรวม 15,520 ล้านบาท

ปรากฏว่า 5 โครงการแรก เน้นเรื่องการจ้างงาน สร้างอาชีพ และให้ความรู้ประชาชนเศรษฐกิจ

ฐานราก ได้แก่  

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่  - เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วงเงิน 9.8 พันล้านบาท โดยจะฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เกิดการจ้างงาน 

สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ 4,009 ตําบล จํานวนรวม 32,072 คน มูลค่า 3,463 ล้านบาท 

เกษตรกรได้ รับการพัฒนาให้ มีความมั่นคงในอาชีพ 64,144 คน 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง 

นา โมเดล”  - เสนอโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 4.78 พันล้านบาท จะเกิด

ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ 337 ตำบล และระดับครัวเรือน 24,842 ครอบครัว เกิดการจ้างงานสร้าง

รายได้ 3,246 ตำบล จำนวน 9,188 คน 

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน  - เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 169 ล้านบาท ดำเนินการ 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด 

เกษตรกร 1 แสนคน ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจต่างๆไม่น้อยกว่า 20% มูลค่า 252 

ล้านบาท โดยจะเพิ่มการจ้างงานในชุมชน ประมาณ 2,364 คน 

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า - เสนอโดย กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วงเงินรวม 741 

ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและยกระดับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงคุณภาพของอุทยานแห่งชาติ แหล่งดูนก 

คอลัมน์กวนน้ำให้ใส : ถึงเวลาลงมือทำจริง โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 



125 แห่ง ในพื้นท่ี 50 จังหวัด จ้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยพัฒนาให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

จำนวน 1,250 คน สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 4.2 พันล้านบาท 

โครงการพื้นท่ีท่องเท่ียวปลอดภัยสำหรับ นักท่องเท่ียว (Safety zone)- เสนอโดยกรมการ

ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา วงเงิน 15 ล้านบาท 

2. สำหรับ “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร

ทฤษฎีใหม่” ถือเป็นโครงการที่ใช้เม็ดเงินสูงที่สุด ใน

กลุ่ม 5 โครงการแรกที่ผ่านการอนุมัติลอตแรก เมื่อ

ตรวจสอบข้อมูลในเว ็บไซต์ Thaime ก็จะพบว่า 

โครงการนี้เดิม ของบ 14,315 ล้านบาท เสนอโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่สุดท้าย ได้ตัดลบ

ลงเหล ือ 9,805 ล ้านบาท (ครม.อน ุม ัต ิ )  เ ดิม 

โครงการนี ้ ม ีเป้าหมายพื ้นที ่ดำเนินการ 6,918 

ตำบล ตำบลละ 10 ราย รวม 69,180 ราย รายละ 3 ไร่ เป็นพื ้นที ่ 207,540 ไร่ ระยะเวลา

ดำเนินการ 15 เดือน (เริ่มต้นเดือน เริ่มกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564) 

วัตถุประสงค์สำคัญ ระบุว่า “...การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีกำลังขยายวงกว้าง จะ

เป็นผลกระทบต่อเนื่องท่ีส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาง IMF คาดการณ์ว่าจะทำ

ให้เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำในระดับเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ Great Depression เมื่อทศวรรษ 1930

การฟื้นฟูประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และครอบคลุมทุกมิติ 

 ภาคการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่สำคัญ ที่ผลิต “อาหาร” เพื่อ

การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ 

“ครัวไทยสู่ครัวโลก” อีกทั้งความเสียหายของภาคเกษตรกรรมยังเป็น

ปัญหาลูกโซ่ท่ีจะนำไปสู่ปัญหาในวงจรการผลิตของภาคการเกษตรซึ่งเป็น

แหล่งอาหาร รายได้ เป็นความมั่นคงในชีวิตสูงสุดของคนไทย ประกอบกับ

ในช่วงวิกฤติดังกล่าว มีแรงงานที่หนีภัยโควิด-19 กลับสู่ภูมิลำเนาเป็น

จำนวนมาก ไม่มีงานทำขาดรายได้เพื่อการดำรงชีพ และมีแนวโน้มการตก

งานมากขึ้นเนื่องจากการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาทำงานแทนคนมากขึ้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการนำร่อง คือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ เพื ่อช่วยเหลือ

เกษตรกร บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคล่ือนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่

ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มี

ทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตาม

วิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย 

โดยดำเนินงานภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และ

ตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เป็นภารกิจที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะ



ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดไปให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั้งประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว 

นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะส้ันแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยใน

ระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและ

ยั่งยืน พลิกฟื้นชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา” 

3. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องบูรณา

การจากหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อขับเคล่ือน ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 

3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือก

เกษตรกรให้เหลือจำนวนตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก โดยดำเนินการ 12 ครั้ง เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตาม

หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 

3.4 สำรวจระดับชั้นความสูงของภูมิประเทศสำรวจทำแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 

1 : 4,000 เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 0.25 เมตร เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบแปลงโคก หนอง นา 

3.5 ออกแบบผังแปลง ดำเนินการออกแบบผังแปลง ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง 

วางผังแปลง แบ่งส่วนการใช้ประโยชน์พื้นท่ีแต่ละรายอย่างยั่งยืน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อ

ปรับปรุงพืน้ท่ีของตนเอง โดยออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมสัิงคม ดิน น้ำและอากาศของแต่

ละพื้นท่ี มีเป้าหมายเก็บน้ำฝนท่ีตกลงมาในพื้นท่ีให้ได้ 100% โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นท่ี และ

ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นท่ี 

3.6 ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการขุดสระเกบ็น้ำ ขุดเหมืองไส้ไก่ ปั้น

โคก ปั้นหัวคันนาทองคำ และตกแต่งพื้นท่ี ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

3.7 ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำจากสระ

เก็บน้ำ สูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้เพื่อ

การเกษตรได้ตามต้องการ 

3.8 ติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลในทุกขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความสำเร็จของงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของโครงการดีขึ้น 

4. จะเห็นได้ว่า นี่ไม่ใช่แค่โครงการขุดบ่อน้ำแจกชาวบ้าน เหมือนท่ีเคยมีมาในอดีต แต่เป็นมี

การดำเนินการแบบครบวงจร อันจะทำให้ชาวบ้านที ่ได้เข้าโครงการมี “ชีวิตใหม่” ที่ดี มั่นคง 

เข้มแข็ง ยั่งยืนกว่าเดิม 

นอกจากนี้ ยังจะทำให้ชุมชนได้มีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก 

หนอง นา จำนวน 69,180 แห่ง สามารถต่อยอดขยายผลต่อไปได้อีกทวีคูณ นี่คือ โครงการ

คุณภาพดีๆ ของ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

สารส้ม 

 



 

 

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.)เปิดเผยว่า การประชุม Codex Alimentarius Commission ครั้งท่ี 43 เดิมกำหนด

จัดประชุมกลางเดือน กรกฎาคม 2563 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Mr.Guilherme da Costa ประธานคณะกรรมการธิ

การโคเด็กซ์ จึงพิจารณาประชุมคณะกรรมการบริหารโคเด็กซ์(Executive Commiyyee) ทาง

ออนไลน์แทน เพื่อให้ยังดำเนินงานได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะการพิจารณา Critical Review ของร่าง

มาตรฐาน Codex โดย Codex ได้ทบทวนมาตรฐานหลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร 

(General Principles of Food Hygiene (CXC1-1969) and its HACCP Annex) เพื ่อสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างหลักการท่ัวไปด้านสุขลักษณะอาหารและการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติใน

ธุรกิจอาหาร กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Food Business Operators) ซึ่งครอบคลุม

เกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ต้องเข้าใจและทราบถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งมาตรการป้องกันกำจัดอันตรายเหล่านั้น โดยแบ่งมาตรการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การ

ควบคุมท่ัวไปด้วยการปฏิบัติท่ีดีทางสุขลักษณะ (Good Hygienic Practices GHP) 2.การควบคุมท่ี

เฉพาะเจาะจงกับอันตราย ณ จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม และ3.ควบคุมท่ัวไปด้วย GHP แต่ขั้นตอนนี้

เส่ียงมากกว่าจุดอื่น จึงอาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหรือทวนสอบ รวมท้ังปรับประเด็น

ใช้น้ำโดยให้ใช้น้ำที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้ของแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึงปรับแก้

หลักการ HACCP เพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างการทดสอบความใช้ได้ (Validation) และการ

ทวนสอบ (Verification) 

มาตรฐานนี้หน่วยรับรองในประเทศได้นำไปใช้ตรวจรับรอง และประเทศต่างๆ ได้นำไปใช้

อ้างอิงเพื่อออกเป็นกฎหมายของประเทศตนเอง จึงมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ขณะเดียวกัน มกอช. ได้ทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื ่อง 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023-2550) และเรื่อง 

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้ (มกษ. 9024-

2550) รวมถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ดีทางการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับสากล 

ทั้งนี้ Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ เรื่อง “หลักปฏิบัติสำหรับการจัดการสารก่อ

ภูมิแพ้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” (Code of Practice on Food Allergen Management 

for Food Business Operator) ซึ ่งครอบคลุมการจัดการสารก่อภูมิแพ้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

อาหาร ได้แก่ ผู้ผลิตขั้นต้น โรงงานแปรรูป ร้านค้าปลีก และร้านอาหาร เพื่อให้มีการป้องกันการ

ปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้จากเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้การทำความสะอาด โดยยังเน้นให้มี

โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมาตรฐานนี้จะมีความสำคัญ

มากในอนาคต และต่อการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ 

อ ีกทั ้ง Codex เตรียมรับรองให้ใช ้ว ัตถุเจือปนอาหาร Xanthan Gum (INS415) และ Pectins 

(INS440) เป็นสารให้ความข้นเหนียว (Thickener) ในอาหารสำหรับทารกและอาหารทางการ

แพทย์สำหรับทารกท่ีระดับ 0.19 และ0.2 g ในผลิตภัณฑ์ 100 ml ตามลำดับ 

Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ คุมเข้มสารก่อภูมิแพ้ตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหาร 



“อย่างไรก็ตาม Codex อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร ในกรอบการ

พิจารณาเหตุผลทางเทคโนโลยีการผลิต เพื่อทบทวนการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อผู ้ประกอบการผลิตอาหารดังกล่าว ฉะนั ้น มกอช. ในฐานะหน่วยงานกลางด้าน

มาตรฐาน ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมCodex จะประสานผู้ประกอบการเตรยีม

ข้อมูล เหตุผลความจำเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเสนอต่อ Codex รวมทั้งแจ้งเตือนหาก 

Codex พิจารณายกเลิกรายการวัตถุเจือปนอาหารที่เคยอนุญาตให้ใช้ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ประกอบการตระหนัก พร้อมศึกษาและปรับตัวตามหลักปฏิบัติดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบการ

ส่งออกสินค้าเกษตรไทยในอนาคต”เลขาธิการ มกอช. กล่าว 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 

 

เรื ่องของการเป็นนายกรัฐมนตรี New 

Normal เน ี ่ ย  ไ ม ่ ใ ช ่ ผมคน เด ี ยวท ี ่ จะต ้อง

ปรับเปล่ียนชีวิตให้เข้ากับวิถีใหม่ท่ีเปล่ียนไปหลัง

โคว ิดนะ แต ่ท ุกฝ ่าย ต ั ้ งแต ่คณะรัฐมนตรี 

นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน รวมท้ัง

ส่ือมวลชนต้องปรับเปล่ียนวิธีคิด ความเชื่อเก่าๆ 

หร ือท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  Mindset ซ ึ ่ งม ีผลต ่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ทุกวันของการทำงานผมคิดอยู่แต่เพียงว่า ผมจะต้องแก้ปัญหาที่ผ่าน

มาในอดีตอย่างไร ทำปัจจุบันให้ดีได้หรือไม่ และนำไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่สมบูรณ์สำเร็จไหม 

ยุทธศาสตร์ที่ว่ามานี้เป็นเรื่องสำคัญ และไม่มีประเทศไหนไม่วางยุทธศาสตร์แบบนี้ 

ปัญหาก็คือการจะทำให้ยุทธศาสตร์ชาติสำเร็จลุล่วงได้ในระยะเวลาเร็ว หรือช้า จำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนความคิดของทุกฝ่ายอย่างที่กล่าวข้างต้นเป็นสำคัญด้วย บางเรื่องอาจใช้เวลา 1-3 ปี 

แต่บางเร่ืองอาจต้องใช้เวลา 5 ปี 

ผมอยากเรียนว่า ไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น เรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกวางไว้ 20 ปี จริงๆก็ต้องแก้ไขในทุกๆ 5 ปีอยู่แล้ว ส่วนที่ว่า

ชักช้าจะไม่ได้การนั้นเป็นเพราะความต้องการของมนุษย์มีมากจนไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขปัญหา

อย่างไร 

ในขณะเดียวกัน การแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้รัฐสามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติให้สำเร็จได้นั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา กฎหมายหลายฉบับที่เสนอแก้ไขออกมาไม่ได้ จึงมี

ปัญหาว่าเราจะเป็น New Normal ได้อย่างไร ถ้าไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆที่จะเป็นองค์ประกอบ

สำคัญของยุทธศาสตร์วิถีใหม่ได้ ส่ิงสำคัญอีกอย่างในความสำเร็จของยุทธศาสตร์ก็คือ การพัฒนา

ระบบราชการไทย 

 

"ผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ" นายกฯ แจงยุทธศาสตร์ New Normal 



ยอมรับข้อเสนอดึงฝ่ายค้านร่วมแก้วิกฤติ 

พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับว่า วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ใหญ่มาก และใช้เวลานาน จนอาจมีความ

จำเป็นในฐานะผู้นำรัฐบาลในชีวิตวิถีใหม่ท่ีจะต้องสร้างความแตกต่าง ความคาดไม่ถึง และไม่เคยมี

นายกรัฐมนตรีคนไหนทำด้วยการหันไปชักชวนพรรคการเมืองฝ่ายค้านให้เข้าไปร่วมมือกันในการ

แก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจที่ว่านี้ให้เกิดเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเป็น Impact ท่ี

ส่งผลกระทบให้เกิดความสำเร็จอย่างจริงจัง 

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียอมรับจะไปพิจารณาเรื่องข้อเสนอให้จัดตั้งวอร์รูม (War 

Room) ในลักษณะเดียวกันกับศูนย์บริหารความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 (ศบค.) ท่ีสามารถหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยได้ 

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารความเสี่ยงของวิกฤติเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังโควิด 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจขยายตัวติดลบหนักติดต่อกันท้ังในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ประมาณ 

-12 -16 - 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 

 

ยังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเหมือนเดิม 

สำหรับคำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งในพรรคแกนนำรัฐบาล หรือพรรคพลังประชารัฐท่ี

รุนแรงถึงขั้นทำให้มีการเปล่ียนตัวหัวหน้าพรรค ส่งผลให้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และอีก 

3 กุมารทอง ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค 

และเลขาธิการพรรค ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น พล.อ.ประยุทธ์

ตอบว่า ไม่อยากให้เอาเรื ่องของพรรค พปชร.มาปะปนกับเร ื ่องของการทำงานในฐานะ

นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่ 

“ใครจะอยู่ ใครจะไป ผมห้ามเขาไม่ได้ แต่ท่ีเขาลาออกไม่ใช่เพราะเขาไม่ดี ทุกคนล้วนทำงาน

ร่วมกับผมมาด้วยดี บางอย่างสำเร็จแล้ว แต่บางอย่างต้องรอ ส่วนที่ถามว่าอาจจะลาออกจาก

ตำแหน่งนั้น ถึงจะลาออกก็มีคนทำงานแทน จะเป็นปลัดกระทรวง หรือใครก็ได้ และจริงๆผมก็

เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเหมือนเดิมไม่ใช่หรือ” 

นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า เขาเป็นนายกฯที่มีความหนักแน่น มีจุดยืนของตัวเอง แต่ก็

ไม่ท้ิงจุดยืนของพรรคการเมืองท่ีสนับสนุน “ท่ีสำคัญในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ผม

สามารถจะเรียก หรือสั่งการได้ หรือขอข้อมูลกับทุกคนและทุกฝ่ายได้ ขณะเดียวกันก็ยังมีทีมท่ี

ปรึกษาซึ่งมาจากภาคเอกชน นักธุรกิจ และนักการเงินนายธนาคาร รวมถึงที่ปรึกษาส่วนตัว 

โดยเฉพาะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้การช่วยเหลืออยู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ยังฝากฝังคณะบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และธุรกิจสื่อในเครือ

ด้วยว่า อยากให้เข้าใจเขามากกว่านี้ “ท่ีผ่านมา 6 ปี มีเรื่องท่ีทำสำเร็จไปก็มาก ท่ียังไม่สำเร็จอีกก็

ยังมี แต่ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อขจัดความขัดแย้งในสังคมให้มากที่สุด ไม่พยายามทำให้สังคมไทย

ระส่ำระสาย ส่วนตัวผมยอมรับว่าแรกๆผมอาจมีความเป็นทหารมากไปหน่อย ก็ต้องขอโทษด้วย 

แต่เด๋ียวนี้ผมเรียบร้อยขึ้นมากแล้ว” 

 

 



นายอุตตม สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

หลังเข้ามารับตำแหน่ง รมว.คลัง ในเดือน ก.ค.2562 

กระทรวงการคลังได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น

แพ็กเกจใหญ่ เพื ่อดูแลและบรรเทาผลกระทบให้แก่

ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย และขนาดกลางและ

เล็ก (เอสเอ็มอี) ทันทีในช่วงไตรมาส 3 ต่อเนื่องไตรมาส 4 

ของปีท่ีแล้ว 

“มาตรการท่ีออกมาเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น เพิ่มเบี้ยยังชีพ

คนชราเป็น 500 บาทต่อเดือน เพิ่มเงินเลี้ยงดูสวัสดิการบุตร 300 บาทต่อเดือน พักหนี้กองทุน

หมู่บ้าน รวมทั้งมาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ ทำให้เศรษฐกิจท่ีกำลังทรุดตัวปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น จี

ดีพีเพิ่มขึ้น 2.8% จากท่ีคาดการณ์ว่าจะต่ำกว่า 2%” 

อย่างไรก็ตาม นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงแรกนี้เป็นการดำเนินการก่อนเกิดการ

ระบาดของโควิด-19 เป็นมาตรการรักษาโรคตามอาการ ซึ่งเศรษฐกิจไทยในขณะนี้เริ่มมีปัญหา 

แต่ไม่ได้ตกเหวหรือปักหัวท่ิม 

โดยเมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2563 ยังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวที่ 3.3% เพราะ

เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ ้น การส่งออกไทยดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณและงบลงทุน 

“เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ช่วงแรกเรามองว่ายัง

ไม่ได้เลวร้าย แต่ก็ได้เข็นมาตรการบรรเทาผลกระทบออกมา 2 ระยะ เช่น สินเชื่อส่งเสริมการจ้าง

งาน ของประกันสังคม 30,000 ล้านบาท ลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 1.5% พักเงินต้น

ดอกเบี้ย ยืดเวลาชำระหนี้ลูกหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” 

ตั้งเป้าหมายให้ “ยารักษาโรค” ตามอาการ โดยช่วงนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าโควิด-19 จะรุนแรง

แค่ไหน 

 

รับโควิด-19 ทุบเศรษฐกิจรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม หลังจากติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด มีผู้

ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นแสนๆคนภายในระยะเวลารวดเร็ว รวมถึงอัตราการตายที่เพิ่มด้วย

เช่นกัน เนื่องจากไม่มียารักษาและวัคซีน มาตรการที่ออกมาแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 จึงเพิ่ม

มากขึ้น โดยเน้นการลดผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลัก โดยไม่

หวังพึ่งการส่งออกและท่องเท่ียวเหมือนกับวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 

ในขณะนั้นประเทศไทยประสบปัญหาฟองสบู่แตก มีการลอยตัวค่าเงินบาท และปิดสถาบัน

การเงินหลายแห่ง ขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้มีความรุนแรงมาก ถึงขั้น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่าวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

เพราะกำลังซื้อหดหายจากการปิดเมือง ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน ปัญหาท่ีตามมา



คือ คนตกงานมากขึ้น เพราะไม่มีงานทำ ทำให้โรงงานต้องปิดตัว ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นท่ัว

โลก ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว 

 “ตลอด 1 สัปดาห์ที ่ผ่านมาผมได้โทรศัพท์

พ ูดค ุยก ับ รมว.คล ังของประเทศสิงคโปร ์และ

มาเลเซีย ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเรา

พยายามทำดีท่ีสุด แต่ก็ไม่พ้นถูกตำหนิ (หัวเราะ) ซึ่ง

พวกเรา รมว.คลังเข้าใจกันได้ เพราะเป็นเหตุการณ์

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่มีใครรู้ว่าโควิด-19 จะจบ

ลงเมื่อไหร่ จะเกิดโควิด-19 ระลอก 2 หรือไม่” 

แต่ที่ชัดเจนและแน่ใจแล้วคือ จีดีพีไตรมาส 2 จะติดลบเกิน 10% แน่นอน สอดคล้องกับ

สภาพัฒน์ที่ระบุว่า จีดีพีไตรมาสแรกติดลบ 1.8% และจะติดลบหนักสุดในไตรมาส 2 คาดว่าทั้งปี

จะติดลบ 5-6% รวมท้ังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าเศรษฐกิจท้ังปีจะติดลบ 8.1% 

 

7 มาตรการฟ้ืนเศรษฐกิจคร่ึงปีหลัง 

ในช่วง 6 เดือนท่ีเหลือของปีนี้จำเป็นต้องออกมาตรการเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทย

ให้รอดพ้นจากวิกฤติโควิด-19 ให้ได้ โดยวางแผนไว้ 7 มาตรการ 

1.จัดตั้งกองทุนเอสเอ็มอีช่วยเหลือคนตัวเล็ก วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ 

เวลาชำระหนี้ 7-10 ปี ให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการ และบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ช่วยค้ำประกันสินเชื่อในวงเงิน 30,000 ล้านบาท 

2.มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ได้แก่ โครงการเราเท่ียวด้วยกัน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันท่ี 15 ก.ค.นี้  

3.การเร่งนำเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนวงเงิน 400,000 ล้านบาท โดย

มอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เป็นแกนนำ 

ซึ่งจะจ้างงานได้กว่า 400,000 คนในระยะแรก 

4.การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและตลาดทุนของไทย โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยจัดตั้งกองทุนท่ีเน้นลงทุนใน

ตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับลงทุนได้ (high yield bond fund) เพื่อสนับสนุน

เงินทุนในช่วงส้ันๆ สำหรับกิจการท่ีประสบปัญหาสภาพคล่อง  

5.ขยายเวลามาตรการผ่อนปรนภาระภาษี เช่น การให้เอสเอ็มอีนำค่าจ้างลูกจ้างมาหัก

ลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า การต่อยอดมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.) 

6.เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ตามเป้าหมาย โดย

ขณะนี้เบิกจ่ายงบได้เพียง 104,214 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั ้งไว้กว่า 300,000 ล้านบาท ยัง

เหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกประมาณ 195,786 ล้านบาท และ  



7.การพัฒนาประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วยการพัฒนา 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

การเงิน เพื่อต่อยอดระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังคาดหวังว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่กับตลาดทุนธนาคาร

พาณิชย์ เพื่อเดินหน้าสู่ “ศูนย์กลางทางการเงิน” เอเชีย ซึ่งเป็นโอกาสของไทยท่ีต้องคว้าไว้ ในช่วง

ท่ีหลายประเทศบอบช้ำจากพิษโควิด-19 

“โควิด-19 จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ประชาชนจะ

หันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดัน โดยข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ

ชิมช้อปใช้ โครงการเราไม่ท้ิงกัน จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า (Big data) ซึ่งจะทำให้

ช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้อย่างถูกฝาถูกตัวและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น” 

ทีมเศรษฐกิจ 


