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หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของทีมเศรษฐกิจประเทศไทย เพื่อทดแทนจากการลาออกของทีมเดิมเมื่อ
ปีทผ
ี่ า่ นมา แน่นอนว่าย่อมเป็นทีจ่ บั ตามองถึงการท�ำงานของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ทงั้ ในด้านตัวบุคคล และผลงาน ซึง่ แน่นอนว่า
ย่อมมีผลกระทบต่อทิศทางของประเทศในทางตรงต่อการแก้ปัญหาเดิมที่ค้างคาอยู่ รวมถึงการรับมือจากสถานการณ์
COVID-19 ที่เผชิญไปพร้อมๆ กับประชากรโลก ที่ต้องมีการวางกรอบนโยบาย และการลงมือแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ประเทศไทย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการค้า การลงทุน และภาพลักษณ์ ของประเทศ
เป็นที่น่าแปลกใจว่า นอกจากการขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลรายบุคคลบางกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินเยียวยา จาก
การที่รัฐบาลได้ออกพระราชก�ำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน วงเงินรวม 1.9 ล้าน
ล้านบาท เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ในบรรดาข่าวคราว
ความเคลื่อนไหว นอกจากวิธีการ ขั้นตอนการใช้เงินกู้ ปัญหาที่พบจาก
ขัน้ ตอน การร้องเรียนอันเป็นผลจากโครงการแจกเงินไปยังกลุม่ ต่างๆ แล้ว
นอกนัน้ ประชาชนไม่คอ่ ยได้รบั ทราบความเคลือ่ นไหวทัง้ ในเชิงนโยบาย
การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมต่อการแก้ไขเศรษฐกิจในภาพรวม แน่นอนว่า
ทีมเศรษฐกิจอาจก�ำลังขับเคลือ่ นและท�ำงานอยู  ่ ปญ
ั หาจึงอยูท่ วี่ า่ เพราะ
เหตุใด ประชาชนจึงไม่ค่อยได้รับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและ
ผลงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเลย
เปิดมุมมองส�ำนักข่าวต่างประเทศ เกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจไทย
          ส�ำนักข่าว Nikkei และสถานีโทรทัศน์ NHK  สื่อดังจากญี่ปุ่น ได้
แสดงความคิดเห็น ทีร่ ะบุวา่ จากการปรับเปลีย่ นทีมเศรษฐกิจ ของรัฐบาลไทย
อาจส่งผลต่อโครงการส�ำคัญที่รัฐบาลก�ำลังผลักดัน อาทิ โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic
Corridor )  รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ CPTPP หรือ ความตกลงที่ครอบคลุม
และก้าวหน้าส�ำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP :
Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership)
ทีญ
่ ปี่ น่ ุ ให้การสนับสนุน เพือ่ ถ่วงอ�ำนาจการเมืองและเศรษฐกิจในภูมภิ าคนี  ้
         ในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการเมืองนั้น  สถานีโทรทัศน์
NHK  ยังวิจารณ์เกี่ยวกับทีมงานรัฐบาลที่มีทหารเข้ามาจ�ำนวนไม่น้อย
หรือการท�ำให้ทหารกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง ยิ่งท�ำให้
บทบาทของทหารต่อการเมืองของไทยมีความชัดเจนขึ้น  การปรับทีม
เศรษฐกิ จ ของรั ฐ ครั้ ง นี้ การใช้ เ หตุ ผ ลทางการเมื อ งอย่ า งเดี ย วคง
ไม่เพียงพอ เพราะย่อมส่งผลต่อความอยูร่ อดทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลต้องค�ำนึงถึงทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศ และ เศรษฐกิจไทยใน
เวทีนานาชาติ หรือในระดับที่เป็นระหว่างประเทศ ที่ต้องอาศัยความ
เชื่อมั่นควบคู่กันไปด้วย  เพราะหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ด�ำเนิน
นโยบาย ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อ นักลงทุนญี่ปุ่น นักลงทุนจีน รวม
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ถึงอีกหลายภูมิภาค ไว้ค่อนข้างมาก ดังนั้น การสรรหาบุคคลที่จะมา
ท�ำหน้าที่ ‘ทูตเศรษฐกิจ’ สานต่อความสัมพันธ์เดิม ท�ำงานร่วมกับทีม
เศรษฐกิจ รวมถึงการวางตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก ของรัฐบาลปัจจุบัน
COVID-19 พ่นพิษเศรษฐกิจไทย สู่ภาวะถดถอย
จากการประมาณการเดิม เศรษฐกิจไทยปี 2564 ก่อนการระบาด
ระลอกใหม่ของ COVID-19  ตัวเลขเศรษฐกิจของหน่วยงานทุกแห่ง
ต่างให้ความเห็นที่ใกล้เคียงกัน อาทิ กระทรวงการคลัง ประมาณการ
ที่ จ ะขยายตั ว ติ ด ลบ 8.5% ศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงคาดการณ์วา่ ติดลบ 9.4% ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าจะติดลบ 8.1% คณะกรรมการ กกร.
(คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย) คาดว่าติดลบ 7-9%  ทัง้ นีแ้ น่นอนว่า เกิดจากผลกระทบ
จากโควิด-19 เป็นประเด็นส�ำคัญ และแน่นอนว่า หลังจากการระบาด
ระลอกใหม่ของ COVID-19 ในต้นปี 2564 ย่อมจะท�ำให้ตัวเลขการ
ประเมินมีค่าติดลบมากไปกว่าเดิมอีกแน่นอน  จึงเป็นภารกิจของ
ทีมเศรษฐกิจ และรัฐบาลทีต่ อ้ งเร่งหาแนวทาง ก�ำหนดมาตรการฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจเป็นการเร่งด่วน และมีผลงานที่เข้มข้นขึ้น
          แน่นอนว่า การตัง้ ทีมเศรษฐกิจมาจากรัฐมนตรี มาจากกระทรวง
ต่างๆ ทีน่ อกจากจะมาจากพรรคการเมืองทีม่ นี โยบายแตกต่างกันแล้ว
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ย่อมไม่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่  ทีมเศรษฐกิจ
จากกระทรวงต่างๆ ที่แบ่งตามโควตาพรรคการเมืองอย่างเห็นได้ชัด  
เป็นทฤษฎี ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะไม่ได้เป็นการตอบโจทย์
ถึงภาพรวมการบริหารเศรษฐกิจ ในยามที่ประเทศ และโลกก�ำลัง
เผชิญกับปัญหา วิกฤติ COVID-19   ต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์ มีฝีมือ มาเยียวยา ให้คลี่คลาย ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทั้งประสิทธิภาพรายบุคคล   รวมถึง
ความเป็นเอกภาพ  ในการก�ำหนดนโยบายและมาตรการที่จะรับมือ
ต่อบรรดาผลกระทบ ได้อย่างเพียงพอ

แนวทางการสื่อสารความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจไทย
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
การมีบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถ เป็นที่
ยอมรับ ประเด็นด้านความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจนั้น
จ�ำเป็นต้องเริม่ ต้นจาก การสร้างความเชือ่ มัน่ ของบุคคล
หรือทีมงานก่อน ที่ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ
การมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย และสม�่ ำ เสมอ
มีเครื่องมือ ช่องทางวิธีการที่เข้าถึงส�ำหรับสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนทัว่ ไปได้ทกุ กลุม่ รวมถึงผูป้ ระกอบการ
ด้วยเนื้อหาที่ประชาชนรับรู้ได้ง่าย และสัมผัสได้
การสื่อสารนโยบายเศรษฐกิจ แนวทางส�ำหรับการเร่ง
สร้ า งเสถี ย รภาพทางการเงิ น ในภาพรวม ไปพร้อม
กับการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยราชการอย่าง
เป็นระบบ
การน�ำเสนอวิธีการการเยียวยาทางด้านอุตสาหกรรม
และการส่งเสริมการลงทุน และอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ
มาตรการทางด้านสาธารณสุข ทั้งในระยะสั้นและยาว
การส่ ง เสริ ม ทางด้ า นศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการ
การประกอบธุรกิจ การลงทุน การฟื้นฟูกิจการทั้งใน
ขนาดเล็กกลางใหญ่ที่เป็นรูปธรรม
การน�ำเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจการเกษตร การสร้าง
โอกาสทางด้านเกษตรกรรม เป็นนวัตกรรมทางการเกษตร
และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
การเผยแพร่แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา เสริม
ศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และนานาชาติ
การชี้ แ จง แนวทางการเยี ย วยาภาคประชาชน การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การว่างงาน แรงงาน แรงงาน
คุณภาพ การสร้างรายได้ การเพิม่ ทักษะและการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
การน�ำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างชุมชนให้แข็งแรง
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการตลาด
การแถลงข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการเงิน ด้านคุณภาพชีวิตของประชากร
ความพร้อมแหล่งการค้าและการลงทุน ความสามารถในการ
แข่งขันประเทศอื่น ที่มีแผนระยะสั้นและยาวรองรับ
การชีแ้ จงเกีย่ วกับแนวทางการแก้ปญ
ั หาเร่งด่วน ความเสีย่ ง
จากภาวะเศรษฐกิจเช่น ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ควบคุมราคาสินค้า และการช่วยเหลือ
ค่าใช้จา่ ยในการบริโภค คุณภาพชีวติ ของประชาชนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19
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ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
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นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

การแสดงให้เห็นถึงบริหารงบประมาณแผ่นดิน
ที่สุจริตโปร่งใส รอบคอบ เช่น แผนการหา
รายได้ การใช้จ่ายที่จ�ำเป็น มีเหตุผล และการ
ชะลอการใช้จา่ ยงบประมาณทีไ่ ม่จำ� เป็น เป็นต้น

ประเทศไทยกับหลากปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ทางด้านเศรษฐกิจ
ต้องไม่ลืมว่านอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว ยังมี
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องหลายประการทีส่ ง่ ผลต่อความเชือ่ มัน่ ทาง
เศรษฐกิจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ COVID-19 และต้องน�ำมาพิจารณา
อาทิ การให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากทีส่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ ซึง่
เหตุผลนี้ จะน�ำมาสู่การเปิดประเทศได้เร็วขึ้น ควบคู่ไปกับ
การควบคุมผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ปัญหาของฝุน่
(PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
          ในขณะที่ ในการเรียกความเชือ่ มัน่ ทางด้านเศรษฐกิจนัน้
การกระตุ้นการบริโภค จ�ำเป็นต้องอัดฉีดเม็ดเงิน เพื่อเป็น
แรงกระตุน้ เศรษฐกิจ ทีร่ ฐั บาลได้ดำ� เนินการไปบ้างแล้ว และ
ควรเร่งให้มกี ารติดตามประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างจริงจัง มีการ
ส่งเสริมการลงทุนด้านปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณูปโภคที่ส่ง
ผลทางเศรษฐกิจ การลงทุนทางด้านการวิจัย การวางระบบ
สาธารณสุข การชดเชยรายได้ มาตรการด้านภาษี นโยบาย
สินเชื่อ การให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูต่อผู้ได้รับผลกระทบ
ในหลายมิติ ย่อมเป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจ
โดยรวม อีกทั้ง ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สามารถเข้าสู่
สภาวะปกติได้ในเร็ววัน
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