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  นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือ

สภาพัฒน์ เปิดเผยว่าอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ของไทยในไตรมาส 3 ของปี 2563 ติดลบ 

6.4% ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าท่ีติดลบถึง 12.1% 

รวมเฉลี ่ย 9 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 6.7% 

ปัจจัยหนุนการเติบโตเศรษฐกิจไตรมาส 3 เนื่องจาก

มาตรการคลายล็อกดาวน์ส่งผลให้กิจกรรมกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น การใช้จ่ายและการลงทุน

ภาครัฐขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งปี 2563 น่าจะดีขึ้นโดยติดลบแค่ 

6% จากเดิมท่ีคาดว่าจะติดลบ 7.5% 

 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะกลับมาเป็นบวกโดยเติบโต 3.5-4.5% ด้วยแรง

สนับสนุนจาก 

 (1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ  

 (2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก  

 (3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทาง

เศรษฐกิจ และ 

 (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้คาดว่าการส่งออกจะขยายตัว4.2% การ

บริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัว 2.4% และ 6.6% ตามลำดับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ีย

อยู่ในช่วง 0.7-1.7% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.6% ของ GDP 

 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี  2563และปี 2564 ควรให้

ความสำคัญกับ 

 (1) การป้องกันการกลับมาระบาดระลอกท่ีสองในประเทศ 

 (2) การดูแลภาคเศรษฐกิจท่ีมีข้อจำกัดในการฟื้นตัว เร่งรัดติดตามมาตรการท่ีได้ดำเนินการ

ไปแล้วให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือและดูแลแรงงาน การรณรงค์ให้

คนไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ การเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติภายใต้มาตรการควบคุมและ

ป้องกันการระบาดของโรคอย่างรัดกุม และการดำเนินการด้านวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 

 (3) การขับเคล่ือนการใช้จ่ายภาครัฐ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 

ให้ได้ไม่น้อยกว่า94.4% งบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ได้ไม่น้อยกว่า 70% งบเหล่ือมปีให้ได้ไม่น้อยกว่า85% 

และการเบิกจ่ายโครงการตามพระราชกำหนดฯ เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทให้ได้ไม่น้อยกว่า 70% 

 (4) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการ

ลงทุนภาคเอกชน การป้องกันความเสี ่ยงจากความผันผวนและการแข็งค่าของเงินบาท และ

ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ 

เศรษฐกิจปีหน้าฟ้ืน สภาพัฒน์ฟันธงขยายตัว 3.5-4.5% 



 (5) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน เร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตร

ส่งเสริมการลงทุนในปี 2561-2563 ให้เกิดการลงทุนจริงขับเคลื่อนการส่งออกเพื่อเพิ่มการใช้

กำลังการผลิต แก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ 

 (6) การดูแลราคาสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาด และการเตรียมการ

รองรับปัญหาภัยแล้ง 

 (7) การรักษาบรรยากาศทางการเมือง และ(8) การเตรียมรองรับความเสี่ยงจากความผัน

ผวนทางเศรษฐกิจโลกและการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 ขณะที่ภาวะสังคมไทยไตรมาส 3/2563 พบว่ามีผู้ว่างงาน 740,000 คน คิดเป็นอัตราการ

ว่างงานเท่ากับ 1.90% ใกล้เคียงกับ 1.95% จากไตรมาส 2 พบว่าแรงงานอายุน้อยและการศึกษาสูง

มีปัญหาการว่างงานมากกว่ากลุ่มอื่น ขณะที่แรงงานในระบบว่างงานเพิ่มขึ้น โดยผู้ขอรับสิทธิ

ว่างงาน 488,000 คน คิดเป็นอัตราผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อผู้ประกันตันภาค

บังคับท่ี 4.4% เพิ่มจากไตรมาสก่อนท่ี 3.5% 

 สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนไตรมาส 2/2563 มีมูลค่า 13.59 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.8% 

ชะลอลงจาก 4.1% ในไตรมาส 1/2563 สาเหตุจากการหดตัวรุนแรงของเศรษฐกิจ ความเปราะบาง

ทางการเงินครัวเรือนเพิ่มขึ้นคุณภาพสินเชื่อมีความเส่ียงต้องจับตาใกล้ชิด 
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 สงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ จีน 

ฉากหน้าก็คงลดความตึงเครียดลงได้ในระยะส้ัน 

เพราะ โจ ไบเดน ว่าท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศ

จะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภายในประเทศก่อน 

ท้ังเร่ืองโควิด เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และความขัดแย้ง

สีผิว แต่ถึงอย่างไรการขับเคี่ยวระหว่างจีนกับอเมรกิา

ไม่มีทางเลิกรากันแน่ ทั้งคู่ขัดแย้งกันอย่างลึกล้ำ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยี นอกจากนี้ 

อินเดีย ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างมาก กำลังเติบโตกลายเป็นขั้วที่ 3 แล้วไทยจะเอาตัวรอด

อย่างไรท่ามกลางสภาวการณ์เช่นนี้ 

 รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้

วิเคราะห์สถานการณ์ในแง่มุมต่างๆ ให้สื่อมวลชนกลุ่มย่อยรับฟัง ในการอบรม “มองจีนยุคใหม่ 

ความท้าทายท่ีส่ือไทยควรรู้” ปีท่ี 3 ท่ีจัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 รศ.ดร.ปิติได้เล่าถึง ฉากทัศน์ที่คาดการณ์ไว้ในงานวิจัย ว่า โลกอนาคตมีความเป็นได้ 4 

ทาง คือ 

คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย : ไทยจะเอาตัวรอดอย่างไร ท่ามกลางสงครามจีน-อเมริกา 



 1.Game of thrones สหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงขาลง จีนกำลังจะขึ้นมาเป็นเจ้าโลกแทน การ

ปะทะกันของทั้งคู่อาจอยู่ในรูปสงครามเต็มรูปแบบ หรือสงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี 

สงครามน้ำลาย 

 2.Multiplex world โลกจะไม่มีใครเป็นผู้นำเดี่ยว อเมริกา ยุโรป จีน อาเซียน หรือแม้แต่

องค์กรระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ อาจจะมีบทบาทนำในบางเรื่อง และจัดระเบียบในเรื่องท่ี

ตัวเองถนัด 

 3.Community of the share common destiny เรื ่องนี ้มาจากการประชุมสมัชชาใหญ่

พรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้นำไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ จีนจะแบ่งปันวิทยาศาสตร์ การค้าการ

ลงทุน เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน แม้จีนไม่ต้องการรุกรานใคร แค่ต้องการโอกาสในการทำการค้า

การลงทุน แต่ถ้าส่ิงท่ีแบ่งปันเชื่อมโยงทำให้จีนได้ก้าวเป็นมหาอำนาจ จีนก็พร้อมรับ  

 4.Dystopian สังคมโลกไม่มีระเบียบโลก ไม่มีกฎเกณฑ์การค้าการลงทุน แต่ละประเทศต่าง

หาผลประโยชน์ให้ประเทศมากท่ีสุด ซึ่งข้อนี้เป็นทางท่ีเลวร้ายท่ีสุด 

 สำหรับทางรอดของประเทศไทย รศ.ดร.ปิติ มีข้อเสนอแนะดังนี้  

 1. ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร ไทยมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ไม่แพ้ชาติใดใน

โลก ปัญหาคือไทยไม่มีกฎเกณฑ์คุ้มครองสิทธิบัตรท่ีดีพอ จึงต้องสร้างกฎระเบียบคุ้มครอง พร้อม

ทั้งส่งเสริมให้ออกไปลงทุนข้างนอก ใช้ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และแรงงานในอาเซียนหรือเอเชียใต้ 

แล้วสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงนำผลผลิตกลับมาแปรรูปต่อยอด 

 2.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้ร้อยละ 20 ของจีดีพี ควรมองหาตลาดใหม่ๆ 

แม้จีนเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุด มาเท่ียวไทยปีละ 11 ล้านคน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นปีละ 4-5% ขณะท่ีอินเดีย

และเอเชียใต้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นปีละ 22-24% นอกจากนี้ต้องยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือเชิงศิลปวัฒนธรรมจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

 3.Creative Industry เช่น ทั่วโลกมีอาหาร 6 สกุล ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาเลียน จีน อินเดีย 

ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งอาหารไทยถือว่าเล็กที่สุด ทั้งที่ต่างชาติคลั่งไคล้อาหารไทยมาก ดังนั้นไม่ควร

ปล่อยให้เสียโอกาส 

 4.Hi-Tech Industry โลกอนาคตไม่ได้ต้องการโรงงานใหญ่หมื่นล้านแสนล้าน แต่ต้องการ

ทักษะความสามารถของคน เป็นพวกกระบ่ีมือเด่ียว ทำในส่ิงท่ีเอไอทำไม่ได้ รัฐบาลจึงควรส่งเสริม

เด็กในทักษะพิเศษเหล่านี้ให้มากๆ 

 ขณะเดียวกัน ไทยต้องแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและการบังคับใช้กฎหมาย

ต้องเคร่งครัด ไม่ให้มีการใช้ดุลพินิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ทั้งอเมริกาและ

จีนต่างก็อยากลากไทยไปเป็นพวก ดังนั้น เราต้องรักษาสมดุลให้ได้ และใช้ประโยชน์จากการ

เจรจาต่อรองให้ได้มากท่ีสุด 

ลมกรด 

 

 

 

 



 

 

  ผมย ังม ี  “คว ันหลง” จากการไปนั่ ง

ร ับประทานอาหารค ํ ่ าพร ้อมก ับร ับฟ ั งการ

บรรยาย+การเสวนาเก ี ่ยวกับ “ยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจไทยปี 2564” ที ่ไทยรัฐกรุ ๊ปจัดขึ ้นท่ี

โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลเมื่อวันพุธก่อน ท่ี

อยากบันทึกไว้อ ีก 1 เรื ่องครับ เป็นเรื ่องของ

ความรู้ส ึกและความคิดเห็นที ่ผมมีต ่อแม่ทัพ

เศรษฐกิจ “คนใหม่” 2 ท่านที่ไปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังในฮอลล์ใหญ่ของโรงแรม และท่าน

ผู้ฟังผู้ชมทางบ้านผ่านเฟซบุ๊ก และยูทูบ ของ ไทยรัฐทีวี  อันได้แก่ ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย คุณ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และท่านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ คุณ ดนุชา พิชยนันท์ นั่นแหละครับ 

 ผมใช้คำว่า “แม่ทัพ” ด้านเศรษฐกิจก็เพราะตำแหน่งของท่านท้ัง 2 นั้นมีความสำคัญอย่าง

ยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาและบริหารเศรษฐกิจของประเทศไทยพอๆกับแม่ทัพใหญ่น้อยทั้งหลายท่ี

รับผิดชอบในการดูแลความมั่นคงของประเทศเลยทีเดียว 

 เท่าท่ีผมนั่งฟังและติดตามไปด้วย รวมทั้งแอบให้คะแนนไปด้วยนั้น ผมให้ท่าน “สอบผ่าน” 

ท้ังคู่ครับ สำหรับแนวทางการมองปัญหาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันเนื่องมาจากโควิด-19 ท่ี

เราเผชิญอยู่สามารถท่ีจะรับตำแหน่งแม่ทัพในส่วนท่ีท่านรับผิดชอบอยู่ได้อย่างแน่นอน 

 รายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงของสิ่งที่ท่านบรรยายอยู่ในคลิป อยู่ในรายงานข่าวที่มีการ

บันทึกไว้ ท้ังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยรัฐทีวี ท่ีสามารถเข้ากูเกิลค้นหาได้อยู่แล้ว ผมก็จะขอผ่าน

ไป สิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็เพียงว่า ผมขอเอาใจช่วย และขอให้กำลังใจ เพราะตระหนักดีว่างานที่ท่าน

กำลังแบกรับครั้งนี้ใหญ่หลวงมาก ขอให้อดทนขอให้กัดฟันสู้อย่างเต็มท่ี ท่ีสำคัญท่ีสุด ขอให้ยึดมั่น

ในหลักการในหลักวิชาการและข้อมูลท่ีเป็นจริง และถูกต้องไว้ ไม่ว่าทิศทางลมการเมืองจะมาแบบ

ไหน รุนแรงอย่างไร หากไม่เป็นไปตามหลักการ หลักวิชา หรือข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องแล้ว...

ขอให้ ยืดอกสู้กับลมหรือพายุเหล่านั้นอย่าได้ท้อถอย 

 สำหรับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น แม้จะมีโอกาสพูดคุยกับท่านครั้งแรก แต่

ก็ติดตามผลงานท่านมานาน ได้ยินชื่อเสียงของท่านตั้งแต่เมื่อครั้งถูกเรียกตัวกลับจากธนาคารโลก

มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยในยุค “ต้มยำกุ้ง” ปี 2540 มาแล้ว ในการเสวนาของท่านจึงสะท้อน

ความเจ็บปวดและบาดแผลในปี 2540 ได้อย่างแท้จริงและตระหนักดีว่าปัญหาครั้งนี้กับครั้งนั้น

ต่างกัน และหนักกว่ากันค่อนข้างมาก ผมชอบที่ท่านกล่าวว่า “สิ่งที่ผมจะทำและทำไปแล้ว บาง

เรื่องอาจไม่ถูกใจ แต่ถูกต้องอย่างแน่นอน...เราต้องทำอะไรท่ีถูกต้องมากกว่าถูกใจ” 

 ในส่วนของท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ คุณ ดนุชา พิชยนันท์ ผมมีเวลาคุยกับท่านยาว

พอสมควรประสารุ่นพี่รุ่นน้องชาวสภาพัฒน์ ท่านผู้อ่านอาจแปลกใจ หากทราบว่าท่านเลขาธิการ

ดนุชามิได้เรียนมาทางเศรษฐศาสตร์ เพราะในประวัติของท่านท่ีค้นได้จากหลายๆเว็บในกูเกิล ระบุ

ว่าท่านจบ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปจบปริญญาโท 

คอลัมน์ เหะหะพาที : แม่ทัพเศรษฐกิจป้ายแดง "เลขาฯสภาพัฒน์" + "ผู้ว่า ธปท." 



Master of Science in Engineering Management ที่มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐฯ ซึ่ง

เป็นเรื่องปกติของสภาพัฒน์ เพราะในกองที่ท่านเริ่มงาน อันได้แก่ กองที่ยุคก่อนเรียกว่า กอง

โครงสร้างพื้นฐาน นั้น จะต้องพิจารณาโครงการที ่เป็นโครงสร้างพื ้นฐานใหญ่ๆจำนวนมาก 

ต้องการผู้จบวิศวกรมาช่วยในการวิเคราะห์อยู่แล้ว ในอดีตก็มีผู้เรียนจบทางวิศวฯมาทำงานและได้

เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสภาพัฒน์หลายๆท่าน สภาพัฒน์ นั้นเหมือนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 

และเป็นมหาวิทยาลัยที่ลงมือปฏิบัติจริงด้วย...ใครจะจบวิชาไหนมา ในที ่สุดก็จะเรียนรู ้วิชา

เศรษฐศาสตร์ไปด้วยในตัว ผมฟังท่านเลขาฯ ดนุชา แถลงข่าวเรื ่อง GDP เรื ่องสถานการณ์

เศรษฐกิจประเทศไทยมาหลายครั้ง...ฟังแล้วก็สรุปได้ว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์แน่นอนครับ 

อาจจะลืมวิชาวิศวกรรมไปแล้วก็ได้ 

 สรุปผมขอถือโอกาสต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการแก่แม่ทัพเศรษฐกิจ 

“ป้ายแดง” ท้ัง 2 ท่านอีกครั้ง ขอให้ชนะศึกอันใหญ่หลวงครั้งนี้นะครับ 

“ซูม” 

 

 

 

 สภาพัฒน์ แจงจีดีพีไตรมาส 3 ลบ 6.4% ดีขึ้นจากไตร

มาส 2 ท่ีลบต่ำสุด 12.1% คาดท้ังปี 63 ลบ 6% ดีขึ้นจากเดิม

ที่คาดลบหนักถึง 7.5% ส่วนปี 64 จะกลับมาบวกได้ 3.5-

4.5% ขณะที่คลังย้ำไตรมาส 3 การใช้จ่ายประชาชนดีขึ้น 

ลั ่นถ้าเปิดประเทศรับนักเที ่ยวต่างชาติ จีพีดีทะยานแน่ 

ส่วนปีหน้า คาดจีดีพีโต 4% 

 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.หรือสภาพัฒน์) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3/63 ลดลง 

6.4% ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลง 12.1% ในไตรมาส 2/63 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/63 เพิ่มขึ้น 6.5% จากไตรมาส 2/63 เมื่อรวมช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 

เศรษฐกิจไทยลดลง 6.7% ขณะท่ีท้ังปี 63 คาดเศรษฐกิจลดลง 6% เป็นการคาดการณ์อัตราติดลบ

ลดลงจากเมื่อวันท่ี 17 ส.ค.63 ท่ีคาดท้ังปีติดลบ 7.3-7.8% หรือมีค่ากลางติดลบ 7.5% โดยส่งออก

ลดลง 7.5% บริโภคภาคเอกชนและการลงทุน ลดลง 0.9% และ 3.2% ตามลำดับ เงินเฟ้อ ลบ 0.9% 

และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.8% ของจีดีพี ส่วนปี 64 คาดเศรษฐกิจขยายตัว 3.5-4.5% 

 “จีดีพีปี 63 ที่ติดลบลดลง ไม่ได้มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นพระเอก แต่เกิดจากหลายๆตัวรวมกัน 

ทั้งการลงทุนภาครัฐ การส่งออก จากนี้ไปต้องร่วมมือกัน เพราะเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอยู่ท่ี

การลงทุนของภาครัฐ ที่ขยายตัว 18.5% ในไตรมาส 3 ต่อไปต้องมีการลงทุนภาคเอกชนตามมา 

เศรษฐกิจถึงจะขับเคล่ือนไปได้” 

 สำหรับไตรมาส 3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในประเทศกลับมาฟื้นตัว เป็นผล

จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และยกเลิกจำกัดการเดินทางในประเทศ และผลจาก

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำให้การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคภาครัฐ 

สศช.คาดจีดีพีปี 63 ลบแค่ 6% "อาคม" ลั่นเปิดประเทศเศรษฐกิจทะยาน 



เพิ่มจาก 1.3% ในไตรมาส 2 เป็น 3.4% ในไตรมาส 3, การลงทุนภาครัฐ จาก 12.5% เป็น 18.5%, 

สาขาก่อสร้างจาก 7.4% เป็น 10.5% แต่การส่งออกยังติดลบ 8.2%, บริโภคภาคเอกชน ลบ 0.6%, 

ผลิตภาคอุตสาหกรรม ลบ 5.3% , สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร ลบ 39.6%, สาขาขายส่ง 

ขายปลีก และซ่อมแซม ลบ 5.5% เป็นต้น ส่วนท่องเท่ียว ท้ังจำนวนนักเท่ียวและรายรับลบ 100% 

เหมือนไตรมาส 2 

 นายดนุชา กล่าวว่า สศช.นำเสนอประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปี 

63 และปี 64 เช่น ป้องกันการระบาดรอบ 2, ดูแลภาคเศรษฐกิจที ่มีข้อจำกัดในการฟื้นตัว 

โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี , เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้ไม่

น้อยกว่า 94.4% งบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 70% งบเหล่ือมปีไม่น้อยกว่า 85% เบิกจ่ายเงินกู้

ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ไม่น้อยกว่า 70% เป็นต้น 

 ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า คาดว่าจีดีพีปีนี้จะขยายตัวแบบติดลบ 

แต่ปีหน้าคาดจะเป็นบวกราว 4% ส่วนการที่สภาพัฒน์ ประกาศจีดีพีไตรมาส 3 ลบน้อยกว่าไตร

มาส 2 เป็นเพราะเศรษฐกิจภายในปรับตัวดีขึ้น หลังคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้การใช้

จ่ายประชาชนดีขึ้น โดยไตรมาส 3 บวก 6.3% จากไตรมาส 2 และการลงทุนภาครัฐบวก 18% ส่วน

ไตรมาส 4 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจจะดีกว่าไตรมาส 3 โดยเฉพาะการใช้จ่ายประชาชน ซึ่งขณะนี้ 

เศรษฐกิจไทยเหลือเพียงเครื่องชี้วัดตัวเดียวท่ียังอ่อนแอ คือ ท่องเท่ียว ถ้าเปิดประเทศ มั่นใจว่า ปี

หน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่นอน สำหรับค่าเงินบาทแข็งค่า ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ตลอดเวลา และธปท.คงออกมาตรการช่วยเหลือ แต่สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องเงินทุนไหลเข้า 

คือการเก็งกำไร 


