ข่าวจกหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563
บทความพิเศษ : วิกฤติไวรัส (COVID-19) คือ โอกาสปรับฐานเศรษฐกิจประเทศ
ขณะที่คนไทยกำลังเผชิญหน้ากับ
การระบาดของไวรั ส โควิ ด -19ที ่ ย ั ง ไม่
ทราบว่าจะลากยาวไปไกลแค่ไหน และจะ
ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า งเท่ า ไหร่ การ
แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ต่ อ โรคโค
วิด-19 จึงต้องเดินหน้าต่อไป แต่ควรต้อง
คู่ขนานไปกับการบรรเทาความเสียหายที่กระทบระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนไป
พร้อมๆ กันด้วย ไม่เช่นนั้นแล้ว ประเทศของเรา และประชาชนคนไทย แม้อาจจะรอดตายจากโค
วิด-19 มาได้ แต่อาจต้องไปจบชีวิตด้วยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โ ควิด -19ได้สร้างขึ้นมา
ดังนั้น ถ้าจะวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากปัญหาไวรัส ที่ชัดเจนเลยก็คือ
หนึ่ง การส่งออกลดลง เพราะกำลังซื้อของโลกหายไป และก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์
กันแล้วว่า ปี 2563 นี้เศรษฐกิจโลกจะติดลบ และเข้าสู่ภาวะถดถอย
สอง การท่ อ งเที ่ ย วจะเงี ย บสนิ ท โดยเฉพาะการท่ อ งเที ่ ย วจากต่ า งประเทศ เพราะ
ประเทศหลักๆ ที่เป็นขาประจำในการมาท่องเที่ยวประเทศของเรา ล้วนเผชิญกับปัญหาไวรัส
ด้วยกันทั้งสิ้น
สาม การลงทุนใหม่จากภาคเอกชนแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย และความไม่ชัดเจนในสถานการณ์ไวรัส
สี่ กำลังซื้อของประชาชนในประเทศลดลง เพราะทุกคนไม่มั่นใจว่า รายได้ในอนาคตของ
ตัวเองจะเป็นอย่างไร จึงจำเป็นต้องรัดเข็มขัดด้วยการลดค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เพื่อประคองตัวเอง
ครอบครัว และกิจการผ่านช่วงเวลาวิกฤติไปให้ได้ก่อนในเบื้องต้น
ถ้าประเมินเพียงเหตุผล 4 ประการนี้ ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นๆ เช่น ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ำ อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น หนี้ครัวเรือนขยับตัวสูง รายได้ลดลงเพราะถูกให้ออก
จากงานหรือลดอัต ราเงิ นเดือน เป็นต้น ก็น่าจะชัดเจนแล้ว ว่ า เศรษฐกิจของประเทศ และ
ประชาชน กำลังเข้าสู่ความยากลำบากเป็นอย่างมาก
ตรงนี้เองที่ทำให้ผมต้องมาชวนคิดกันว่า ถ้าวิกฤติไวรัสและความเสียหายทางเศรษฐกิจ
แบบนี้ จะอยู่กับเรายาวไปถึงปลายปี หรือต้นปีหน้า หรือมากกว่านั้น เราจะเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์เช่นนี้อย่างไรดี สำหรับแนวทางของผม มีดังนี้ มาตรการระยะสั้นที่ต้องดำเนินการ
ทันที
1) การช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อให้ประชาชน และธุรกิจ โดยเฉพาะ SME สามารถ
เดินหน้าต่อไปได้ เป็นการต่อลมหายใจให้กับส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น

2) การช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นสำหรั บ กลุ ่ ม แรงงานทั ้ ง ในและนอกระบบ อาทิ
แรงงานที่ต้องออกจากงานเนื่องจากบริษัทปิดกิจการ ซึ่งประเมินแล้วน่าจะมีราว 3-5 แสนราย
ที่ต้องการความช่วยเหลือทันที รวมไปถึงการลดค่าครองชีพต่ างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ฯลฯ
3) ควบคุมราคาอาหาร และของใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ไม่ให้ราคาขยับตัวสูงขึ้น
เพราะประชาชนขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง และต้องรักษาสภาพคล่องให้สินค้าประเภท
อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น มีขายตามปกติในร้านค้าทั่วไป เพื่อให้ประชาชนไม่
ต้องตื่นตระหนก และกักตุนสินค้า
4) สถาบั น การเงิ น ทั ้ ง ระบบจะต้ อ งผ่ อ นปรนการชำระหนี ้ ค ื น ของผู ้ ท ี ่ ท ำการกู ้ ยื ม
โดยเฉพาะรายย่อยและประชาชนทั่วไป ส่วนเรื่องการคิดดอกเบี้ย ถ้าผ่อนผันได้ 6 เดือนหรือ
มากกว่านั้นจะเป็นการดี ที่ สำคัญต้องไม่สร้างภาระที่ยุ่งยากในเรื่องการจัดการเอกสารหรือ
กระบวนการในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่มอบให้
สำหรับมาตรการระยะยาวในการบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จากวิกฤติไวรัสโควิด -19 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบควร
พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้
1) เพิ ่ ม มู ล ค่ า และผลิ ตภาพทางภาคการผลิ ต โดยเฉพาะภาคการเกษตร ด้ ว ยการนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาเป็นเครื่องมือในกระบวนการผลิต ที่สำคัญ การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ควรต้องตรงไปยังเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
และผู ้ ป ระกอบการ SME เพราะกลุ ่ ม เหล่ า นี ้ ม ี จ ำนวนมาก และเป็ น ฐานรากของเศรษฐกิจ
ประเทศ ดังนั้น ถ้าเราสามารถสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแรงได้สำเร็จ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ตามมา
2) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เ กิดความสมดุล ด้วยการเร่งนโยบายภาค
การเกษตรให้เติบโตเป็นร้อยละ 30ของ GDP ประเทศ และปรับให้ภาคอุตสาหกรรมมีขนาดร้อย
ละ 30 และภาคบริการรวมทั้งการท่องเที่ยวเป็นร้อยละ 40 ของ GDP ประเทศ ด้วยสัดส่วน
เช่นนี้ ผมเชื่อว่า ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จะมีโครงสร้างที่สมดุล และสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์ประกอบทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
3) ปรับคุณภาพทางการศึ ก ษาให้มี ประสิ ทธิภ าพ และเสริมทั กษะของแรงงานให้ เ ต็ ม
ศักยภาพ ด้วยความร่วมมือจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคธุรกิจของ
ประเทศ ในการสร้ า งทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ การทำงาน ทั ก ษะที ่ เ ชี ่ ย วชาญต่ อ งานที ่ ท ำ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับการปลูกฝังผ่านคุณค่าต่างๆ ทางสังคม อาทิ ความเอื้ออาทร ความสามัคคี
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ และวินัยของคนในชาติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เองจะเป็นตัวแปร
สำคัญในการสร้างผลิตภาพให้เกิดขึ้นได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชีวภาพ ในด้านอาหาร
และการสร้างสารสกั ด ที่โ ลกกำลังต้องการ ด้วยการผสมผสานระหว่างระบบการผลิต ด้ า น
การเกษตร กั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ผ่ า นการทดลองและยื น ยั น ความสำเร็ จ โดย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่ น สารสกัดในพืช (Active Ingredients) หรือบรรดา

สมุนไพร (ในประเทศ) ที่ต้องได้รับการสร้างมูลค่าใหม่ใ นรูปของอาหารฟังก์ชั่น (Functional
Food) หรือแบคทีเรียที่ปรากฏในสภาพพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ (ในทางวิชาการเรียกว่า Probiotics, Prebiotics, Synbiotic
และ Postbiotics) ต้องถูกนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นต้น
นี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง อีกข้อเสนอหนึ่งที่ผ่านการกลั่นกรองจากประสบการณ์ทั ้งจาก
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนคนหนึ่ง ตลอดการทำงานที่ผ่านมาทั้งในฐานะ
ตัวแทนของประชาชน และพลเมืองที ่ ดีข องประเทศไทย เพื่อฝากส่งไปยัง ผู ้มีอ ำนาจในการ
ตัดสินใจ หวังว่าจะพิจารณาความเห็นและข้อเสนอต่างๆ จนกลายเป็นมาตรการ นโยบาย หรือ
ข้อปฏิบัติอย่างแม่นยำนะครับ
กนก วงษ์ตระหง่าน

ข่าวจกหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563
คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย : จะรอดอย่างไรเมื่อจีดีพีติดลบ 8-10%
คุ ณ ทศพร ศิ ร ิ ส ั ม พั น ธ์ เลขาธิ ก าร
สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข จีดีพี 3 เดือนแรกปีนี้
ต ิ ด ลบ 1.8% ดี ก ว่ า ที ่ ค า ด น้ อ ยกว่ า ที่
นักวิเคราะห์คาดจะติดลบ 2.6-3.9% อานิสงส์
จากการอัดฉี ดเงิ นก้อนใหญ่ของรัฐ บาล แต่
ไตรมาส 2 เมษายน-มิถุนายน จีดีพีอาจติดลบ
หนักถึง 10% เพราะ เศรษฐกิจไทยเสียหายทั้ง
ระบบ จากการหยุดชะงักของเศรษฐกิจทั้งประเทศ เกิดทั้ง Supply Shock และDemand Shock
จากการปิดบ้านปิดเมืองปิดธุรกิจ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
อนาคตยังไม่มีความแน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ จะ
มี วัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เมื่อไหร่ สิ้นปีนี้หรือปีหน้า และจะฉีดให้ทั่วถึงได้เมื่อไหร่
คุณทศพร เลขาธิการสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า สภาพัฒน์ได้ปรับลด จีดีพีปี 2563 ลดลงสู่
ระดับ ติดลบ 5% ถึงติดลบ 6% หรือ ติดลบเฉลี่ย 5.5% จากเดิมที่คาดว่า จะขยายตัว 1.5-2.5%
เมื่อดีดตัวเลขไปกลับเท่ากับติดลบไป 6.5-8.5% ใกล้เคียงกับ ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ที่คาดว่า
จีดีพีไทยปี 63 จะหดตัวถึง 8.8% และ สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คาดว่ า จีดีพีไตรมาส 2
อาจติดลบลึกลงไปถึง 10% ส่งผลให้ จีดีพีปี 63 ติดลบราว 6.4% ไม่ว่าผลวิเคราะห์สำนักไหน จีดี
พีปีนี้ก็จะหดตัวเกิน 5-6% แน่นอน
ปกติเมื่อเศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ก็หันไป พึ่งการส่งออก พึ่งการท่องเที่ยว แต่วันนี้พึ่ง
ไม่ ไ ด้แ ล้ว เศรษฐกิ จหดตั วทั ่ว โลก ทั้ ง อุ ป สงค์ และอุ ปทาน การค้ า ขายหดตั ว การท่ อ งเที่ยว
หยุดชะงักสิ้นเชิง ไม่มีซัพพลาย ไม่มีดีมานด์ เป็นการ “ช็อกโลก” ครั้งใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจโลก

สหรัฐฯ มหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับหนึ่งโลก วันนี้กลายเป็นผู้ป่วยอันดับ 1 ของโลก มีผู้
ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดในโลก 1.5 ล้านคน เสียชีวิตก็มากที่สุดในโลกกว่า 9 หมื่นคนแล้ว
สัปดาห์หน้าก็คงตายทะลุแสนคน ผลจากความอหังการของผู้นำสหรัฐฯ ส่งผลให้จีดีพีไตรมาส
แรกของสหรัฐฯติดลบถึง 4.8% จากกำลังซื้อในประเทศที่หดตัวอย่างรุนแรง มีคนว่างงานเพิ่มขึ้น
ถึง 36.5 ล้านคน แม้รัฐบาลจะอัดฉีดเงินลงไปถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ แจกเงินขั้นตํ่า 1,200
เหรียญทุกคนก็ตาม
นายเจอโรม เพาเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้สัมภาษณ์ในรายการ 60
Minutes ของสถานีโทรทัศน์ CBS ว่า การว่างงานในสหรัฐฯอาจพุ่งขึ้นไปสูงถึง 20-25% (ปัจจุบัน
14.7%) แต่จะไม่เกิด Depression “ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า” และคาดว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจจะ
หดตัวถึง 20–30% ในไตรมาส 2” ข้อมูลส่วนนี้ CBS ไม่ได้นำออกอากาศ แต่มีอยู่ในบทสัมภาษณ์
ของ CBS หลังจากนั้นจะค่อยๆฟื้นตัวในไตรมาส 3 ถ้าไม่มีการระบาดระลอก 2 การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯให้กลับมาเหมือนเดือนกุมภาพัน ธ์ปีนี้ อาจจะต้องใช้เวลาไปถึงสิ้นปีหน้า 2021
นานถึงปีครึ่งจึงจะฟื้น
จีน มหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก ประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1 ออกมาก็ช็อก
กันทั้งโลก ติดลบไป 6.8% เป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปี จากเดิมที่คาดว่าจะโต 6% แม้จะฟื้นตัวจาก
การระบาดรอบแรกก่อนใครเพื่อน แต่จีดีพีไตรมาส 2 ก็คาดว่าจะติดลบไปอีก 4%
ญี่ปุ่น มหาอำนาจเศรษฐกิจอั นดับ 3 ของโลก ก็ป่วยหนักไม่แพ้ สหรั ฐฯ เมื่อต้องปิ ด
ประเทศรับการระบาดรอบ 2 จีดีพีไตรมาสแรกปี 63 หดตัว 3.4% ติดลบต่อเนื่องจาก ไตรมาส
4 ปี 62 ที่ติดลบไปถึง 7.3% ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ “ภาวะเศรษฐกิจถดถอย” (Recession)
เพราะจีดีพีติดลบกันต่อเนื่อง 2 ไตรมาส การบริโภคในประเทศซึ่งคิดเป็น 60% ของจีดีพีก็ร่วงไป
0.7%
เมื่อ 3 มหาอำนาจเศรษฐกิจโลก ตลาดสำคัญของไทยทั้ง การส่งออก และ การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจป่วยหนัก ไทยก็ป่วยหนักไปด้วย เมื่อเจอ เศรษฐกิจในประเทศซํ้าเติม ก็ยิ่งสาหัส การ
ดูแลต่อเนื ่องของรั ฐบาลในช่ ว งวิกฤติ นี ้จึ ง สำคัญ อย่า งยิ่ ง ถ้ามีการ เปลี่ยนรัฐ บาล เปลี่ ย น
นโยบายเมื่อไหร่ รับรองว่า ฉิบหายแน่นอน และ คนที่จะเดือดร้อนมากที่สุด ก็คือ ประชาชนทุก
ภาคส่ ว น 66.5 ล้ า นคน บ้ า นเมื อ งคงจะหาความสงบสุ ข ไม่ ไ ด้ เพราะ จิ ต ที ่ ไ ร้ ส ำนึ ก ของ
นักการเมือง
“ลม เปลี่ยนทิศ”

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : วันผึ้งโลก
20 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก
(World Bee Day) ตามที่องค์ การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนด
กรม ส่ ง เสริ ม กา รเกษต รในฐานะ
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและ
แมลงช่วยผสมเกสร ได้สนับสนุนวันผึ้งโลกมา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะส่งเสริมการเลี้ยง
ทั้งผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี
2560-2563 มีเป้าหมาย 54 แปลง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือก
เพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ที่มีเป้าหมายส่งเสริมใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ
“การเลี้ยงผึ้งให้ประโยชน์ทางอ้อมแก่เกษตรกร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในแปลง
ใหญ่ไ ม้ผล เนื่องจากผึ้งช่วยให้การผสมเกสรดีขึ้น ทำให้ลำไยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 78.78% เงาะ
โรงเรียน เพิ่มขึ้น 75.09% ลิ้นจี่ เพิ่มขึ้น 42.05% พืชตระกูลแตง เพิ่มขึ้น 39.00% และงา เพิ่มขึ้น
26.70%”
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูล ปัจจุบันไทยเป็น
ประเทศ ที่มีการเลี้ยงผึ้งในระดับอุตสาหกรรม ผลิตน้ำผึ้งมากเป็นอันดับที่ 36 ของโลก และเป็น
อันดับ 2 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม โดยไทยผลิตน้ำผึ้งได้ 10,110 ตัน มีเกษตรกรผู้เลี้ยง
1,215 ราย ผึ้ง 353,724 รัง เก็บน้ำผึ้งจากดอกลำไย ลิ้นจี่ งา กาแฟ ทานตะวัน และสาบเสือ ได้
มากกว่า 12,203 ตัน
มีการส่งออกน้ำผึ้งไปยังไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย แคนาดา และจีน รวมแล้ว
7,907.95 ตัน คิดเป็นมูลค่า 616.59 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการผลิตไขผึ้ง
เกสร และนมผึ้ง อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมามีผึ้งจำนวนมากตายเพราะสารเคมี
กำจัดแมลงศัตรูพืช ผนวกกับจำนวนพื้นที่ป่าลดลง มีงานวิจัยชี้ว่า ร้อยละ 40 ของแมลงผสม
เกสรทั่วโลกเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ทาง FAO จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันปกป้องแมลงผสมเกสรพืช โดยเฉพาะผึ้ง
เพื่อความร่วมมือดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
การเกษตรที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทําการเกษตรยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ผ ลิต ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated
Pest Management : IPM) การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control) เป็นต้น
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