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บทสรุปผู้บริหาร

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559

(ณ เดือนเมษายน 2559)

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559

“เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3

โดยมีแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่สดใสและแรงกระตุ้นจากภาคการคลัง”

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ประเมินว่ำ เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตัวได้ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วง

คำดกำรณ์ที่ร้อยละ 3.0-3.6) เร่งขึ้นจำกปีก่อนหนำ้ที่ขยำยตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจำกกำรส่งออกบริกำรโดยเฉพำะ

ภำคกำรท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้มขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนี ้กำรใช้จ่ำยภำครฐัยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะจำกโครงกำรลงทุน

ยกระดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่ด้ำนคมนำคมขนส่ง โครงกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้และพฒันำระบบขนส่งทำงถนน และกรอบวงเงนิ

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีกำรฟื้นตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับกำรบริโภคและ

กำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อยำ่งค่อยเป็นค่อยไป ตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำน และรำยได้นอกภำคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี 

รวมทัง้แนวโน้มรำคำน�ำ้มนัทีล่ดลงและอตัรำดอกเบีย้ทีย่งัอยูใ่นระดบัต�ำ่จะช่วยให้ต้นทนุกำรด�ำเนนิธรุกจิอยูใ่นระดบัทีเ่อือ้ต่อกำรลงทนุ

ภำคเอกชน นอกจำกนี ้มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิจำกภำครฐั อำท ิโครงกำรเพิม่ควำมเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐำนรำกตำมแนวประชำรฐั 

ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กำรส่งออกสินค้ำของไทยในปีนี้จะยังคงมีข้อจ�ำกัด

จำกควำมไม่แน่นอนของกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และปัญหำเชิงโครงสร้ำงในภำค 

กำรส่งออก ที่คำดวำ่จะส่งผลให้กำรส่งออกสินค้ำของไทยมีแนวโน้มขยำยตัวต�่ำลงจำกที่คำดกำรณ์ครั้งก่อน

ส�ำหรบัเสถยีรภำพเศรษฐกจิของไทยยงัคงแขง็แกร่ง โดยในส่วนของเสถยีรภำพเศรษฐกจิภำยในประเทศ คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อ

ทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ท่ีร้อยละ 0.3 (โดยมีช่วงประมำณกำรที่ร้อยละ 0.0 ถึง 0.6) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนตำมแรงกดดันด้ำน

อุปสงค์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับต�่ำตำมแนวโน้มรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกที่ยังคงมีทิศทำง

ลดลง ขณะที่เสถียรภำพเศรษฐกิจภำยนอกประเทศ คำดว่ำดุลกำรค้ำจะเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกมูลคำ่น�ำเข้ำสินคำ้คำดว่ำตำม

รำคำน�้ำมันในตลำดโลก ส่งผลให้คำดว่ำดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลประมำณ 38.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7  

ของ GDP (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ 9.4-10.0 ของ GDP)
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1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คำดว่ำจะขยำยตัวได้ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ 3.0-3.6) ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำก 

ปีก่อนหน้ำที่ขยำยตัวร้อยละ 2.8 โดยได้รับแรงส่งจำกกำรใช้จ่ำยลงทุนภำครัฐที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะจำกโครงกำรลงทุน 

ยกระดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง โครงกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้และพฒันำระบบขนส่งทำงถนน กรอบวงเงิน 

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำรลงทุนภำครัฐมีแนวโน้มขยำยตัวในระดับสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.9 (โดยมี

ช่วงคำดกำรณ์ทีร้่อยละ 8.6-9.2) เช่นเดยีวกบักำรบรโิภคภำครฐัทีค่ำดว่ำจะขยำยตวัได้อย่ำงต่อเนือ่งทีร้่อยละ 3.2 (โดยมช่ีวงคำดกำรณ์ 

ที่ร้อยละ 2.9-3.5) ส�ำหรับกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อยำ่งค่อยเป็นค่อยไป โดยกำรบริโภคภำคเอกชน 

คำดว่ำจะขยำยตวัทีร้่อยละ 2.1 (โดยมช่ีวงคำดกำรณ์ทีร้่อยละ 1.8-2.4) ขยำยตวัต่อเนือ่งจำกปีก่อนหน้ำตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนและ

รำยได้นอกภำคเกษตรท่ีมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจภำพรวม และกำรลงทุนภำคเอกชนคำดว่ำจะขยำยตัว 

ที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ท่ีร้อยละ 2.7-3.3) ตำมภำวะเศรษฐกิจภำพรวมที่ฟื้นตัวขึ้น และกำรด�ำเนินโครงกำรลงทุน 

ขนำดใหญ่ของภำครัฐที่มีควำมชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นตำม นอกจำกนี้ แนวโน้มรำคำน�้ำมันท่ี 

ลดลงและนโยบำยกำรเงินท่ีผ่อนปรนอย่ำงต่อเน่ืองยังมีส่วนช่วยให้ต้นทุนกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่สนับสนุนกำรฟื้นตัวของ 

กำรลงทุนภำคเอกชน ส�ำหรับอุปสงค์ภำยนอกประเทศนั้นคำดว่ำปริมำณกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรจะกลับมำเติบโตในอัตรำ 

ร้อยละ 3.2 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ท่ีร้อยละ 2.9-3.5) ฟื้นตัวขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ โดยได้รับอำนิสงส์จำกกำรส่งออกบริกำรที่คำดว่ำ

จะขยำยตัวตำมจ�ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำกำรส่งออกสินค้ำของไทยในปีนี้จะยังคงมีข้อจ�ำกัดใน 

กำรขยำยตัวจำกควำมไม่แน่นอนของกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพำะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และปัญหำเชิงโครงสร้ำง 

ในภำคกำรส่งออก ที่คำดว่ำจะส่งผลให้กำรส่งออกสินค้ำของไทยมีแนวโน้มขยำยตัวต�่ำลงจำกที่คำดกำรณ์ครั้งก่อน ส่วนปริมำณ 

กำรน�ำเขำ้สินค้ำและบริกำรคำดว่ำจะมีแนวโน้มขยำยตัวเร่งขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 0.4 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ 0.1-0.7) สอดคล้อง

กบัแนวโน้มกำรใช้จ่ำยภำคเอกชนทีค่ำดว่ำจะเร่งข้ึนและกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรส่งออก นอกจำกนี ้ยงัได้รบัแรงสนบัสนนุจำกโครงกำร

ลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐอีกด้วย

2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

เสถียรภำพเศรษฐกิจภำยในประเทศ คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ที่ร้อยละ 0.3 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ 

0.0-0.6) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนตำมแรงกดดันด้ำนอุปสงค์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับต�่ำตำม

แนวโน้มรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกที่ยังคงมีทิศทำงลดลง อันเน่ืองมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของอุปทำนน�้ำมันในตลำดโลก ประกอบกับ 

แนวโน้มอุปสงค์น�้ำมันยังคงชะลอตัวจำกกำรฟื้นตัวอย่ำงเปรำะบำงของเศรษฐกิจโลก ในส่วนของอัตรำกำรว่ำงงำนคำดว่ำจะยังคง

อยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.8 ของก�ำลังแรงงำนรวม (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ 0.7-0.9 ของก�ำลังแรงงำนรวม) ส�ำหรับเสถียรภำพ

ภำยนอกประเทศคำดว่ำดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 38.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของ GDP (โดยมีช่วง 

คำดกำรณ์ที่ร้อยละ 9.4 ถึง 10.0 ของ GDP) โดยดุลกำรค้ำที่คำดว่ำจะเกินดุล 41.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคำดกำรณ ์

ที่ 40.8-41.4 พันลำ้นเหรียญสหรัฐ) ตำมมูลคำ่สินค้ำส่งออกคำดว่ำจะหดตัวร้อยละ -0.7 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ -1.0 ถึง -0.4) 

ขณะที่มูลค่ำสินค้ำน�ำเข้ำที่คำดว่ำจะหดตัวร้อยละ -4.5 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ -4.8 ถึง -4.2)
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี 2559 (ณ เดือนเมษายน 2559)

                   2559f

                  (ณ เมษายน 2559) 

                                                                                     เฉลี่ย ช่วง

สมมติฐานหลัก

สมมติฐานภายนอก

1) อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ย 15 ประเทศคู่ค้ำหลัก (ร้อยละต่อปี) 3.63 3.51 3.49 3.19-3.79

2) รำคำน�้ำมันดิบดูไบ (ดอลลำร์สหรัฐ ต่อบำร์เรล) 96.4 51.6 35.0 32.0-38.0

3) รำคำสินค้ำส่งออกในรูปดอลลำร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) -1.0 -2.3 -1.7 -2.3 ถึง -1.1

4) รำคำสินค้ำน�ำเข้ำในรูปดอลลำร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) -1.9 -10.8 -4.5 -5.1 ถึง -3.9

สมมติฐานด้านนโยบาย   

5) อัตรำแลกเปลี่ยน (บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ) 32.5 34.3 35.5 34.9-36.1

6) อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของไทย ณ สิ้นปี (ร้อยละ) 2.00 1.50 1.5 1.2-1.8

7) รำยจ่ำยภำคสำธำรณะตำมปีงบประมำณ (ลำ้นล้ำนบำท) 2.94 3.17 3.38 3.34-3.42

8) จ�ำนวนนักท่องเที่ยว 24.8 29.9 33.8 33.2-34.4

ผลการประมาณการ

1) อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 0.8 2.8 3.3 3.0-3.6

2) อัตรำกำรขยำยตัวของกำรบริโภครวม (ร้อยละต่อปี)    

 - กำรบริโภคภำคเอกชน (ณ รำคำคงที่) (ร้อยละต่อปี) 0.6 2.1 2.1 1.8-2.4

 - กำรบริโภคภำครัฐ (ณ รำคำคงที่) (ร้อยละต่อปี) 2.1 2.2 3.2 2.9-3.5

3) อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนรวม (ร้อยละต่อปี)    

 - กำรลงทุนภำคเอกชน (ณ รำคำคงที่) (ร้อยละต่อปี) -1.0 -2.0 3.0 2.7-3.3

 - กำรลงทุนภำครัฐ (ณ รำคำคงที่) (ร้อยละต่อปี) -7.3 29.8 8.9 8.6-9.2

4) อัตรำกำรขยำยตัวปริมำณส่งออกสินคำ้และบริกำร (ร้อยละต่อปี) 0.2 0.1 3.2 2.9-3.5

5) อัตรำกำรขยำยตัวปริมำณน�ำเข้ำสินคำ้และบริกำร (ร้อยละต่อปี) -5.3 -0.4 0.4 0.1-0.7

6) ดุลกำรค้ำ (พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 24.6 34.6 41.1 40.8-41.4

 - สินค้ำส่งออกในรูปดอลลำร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) -0.3 -5.6 -0.7 -1.0 ถึง -0.4

 - สินค้ำน�ำเข้ำในรูปดอลลำร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) -8.5 -11.3 -4.5 -4.8 ถึง -4.2

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 15.4 31.6 38.5 38.2-38.8

 - ร้อยละของ GDP 3.8 8.0 9.7 9.4-10.0

8) อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละต่อปี) 1.9 -0.9 0.3 0.0-0.6

 อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน (ร้อยละต่อปี) 1.6 1.1 0.8 0.5-1.1

9) อัตรำกำรวำ่งงำน (ร้อยละของก�ำลังแรงงำนรวม) 0.7 0.9 0.8 0.7-0.9

f = ประมาณการ โดยส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3223

2557 2558
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Executive Summary

Thailand’s Economic Projections for 2016

(As of April 2016)

Thailand’s Economic Projections for 2016

“The Thai economy in 2016 is projected to grow by 3.3 percent

supported by strong tourism sector and fiscal spending”

The Fiscal Policy Office (FPO), Ministry of Finance, announced Thailand’s economic projections 

as of April 2016 stating that the Thai economy in 2016 is projected to grow at an annualized rate of 3.3 

percent (or within a range of 3.0-3.6 percent), higher than 2.8 percent growth last year, supported by 

strong growth in the export of services particularly in the tourism sector. Moreover, public expenditure 

is expected to grow, especially the infrastructure investment spending, the water resource management 

investment, and the increasing capital expenditure budgetary framework in the fiscal year 2016, which 

would support the economic recovery. Private consumption and investment are expected to recover 

slightly. This is due to low unemployment and higher non-farm income. Moreover, lower oil price and 

low level of interest rate would accommodate higher private investment. In addition, government 

stimulus measures e.g. Civil State projects to strengthen the grass-root economy would also support the  

domestic demand. Nevertheless, the export of goods is projected to show a limitation given the fragile 

global economy, especially China’s slower economic growth, and the structural problem in the export 

sector, which would lessen the export of goods projection.

Thailand’s economic stability is still resilient. With regard to internal stability, headline inflation in 

2016 is anticipated to be at 0.3 percent (or within a range of 0.0 to 0.6 percent), higher than that of the 

previous year, due to the higher demand-side pressures. However, headline inflation would remain low 

due to lower crude oil prices. For external stability, trade surplus is expected to be higher than that of 

the previous year, due to import value of goods is expected to contract following lower fuel prices. As 

a result, current account surplus is expected to be at USD 38.5 billion or 9.7 percent of GDP (or within a 

range of 9.4-10.0 percent of GDP).
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1. Economic Growth

The Thai economy in 2016 is forecasted to grow at an annualized rate of 3.3 percent (or within a range 

of 3.0-3.6 percent), higher than the previous year of 2.8 percent, due to the higher growth of public investment, 

especially from the infrastructure investment spending, the water resource management projects, and the 

increasing capital investment budgetary framework in the fiscal year 2016. Public investment is forecasted to 

expand by 8.9 percent (or within a range of 8.6-9.2 percent) and the public consumption is expected to grow by 

3.2 percent (or within a range of 2.9-3.5 percent). For private consumption and investment, both sectors show 

a tendency of continuous recovery. Private consumption is expected to grow by 2.1 percent (or within a range 

of 1.8-2.4 percent) due to low unemployment and higher non-farm income. Private investment is projected 

to expand by 3.0 percent (or within a range of 2.7-3.3 percent) from clearer direction on the infrastructure  

investment project, which would support private investment sentiment. Moreover, lower oil prices and low 

level of interest rate should accommodate higher private investment. For external demand, real exports of 

goods and services this year is projected to grow by 3.2 percent (or within a range of 2.9-3.5 percent) from an  

increasing export of services, especially the tourism sector. Nevertheless, exports of goods are expected to have a  

limitation due to fragile global economic recovery, especially China’s slower economic growth, which would 

lessen exports of goods projection. The imports of goods and services are expected to grow at a rate of 

0.4 percent (or within a range of 0.1-0.7 percent) along with the expectation of higher growth in private  

consumption and the recovery of export. Moreover, the public investment projects would be another  

supporting factor for the imports.

2. Economic Stability

For the internal stability, headline inflation rate in 2016 is likely to be at 0.3 percent (or within a range of 

0.0 to 0.6 percent), higher than that of the previous year, due to the higher demand-side pressures. However, 

headline inflation would still be low, due to lower global energy prices from higher global energy supply and 

slower growth of global energy demand. Unemployment rate is expected to be at 0.8 percent of the total labor 

force (or within a range of 0.7-0.9 percent). For the external stability, there would be current account surplus of 

USD 38.5 billion or 9.7 percent of GDP (or within a range of 9.4-10.0 percent of GDP) with trade surplus expected 

to increase to USD 41.1 billion (or within a range of USD 40.8-41.4 billion). This is because the export of goods 

contracted by -0.7 percent (or within a range of -1.0 to -0.4 percent), while import of goods contracted by -4.5 

percent (or within a range of -4.8 to -4.2 percent). 
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Major Assumptions and Economic Projections of 2016 (As of April 2016)

                   2016f

                  (As of April 2016) 

                                                                                     Average Range

Major Assumptions

Exogenous Variables

1) Average Economic Growth Rate of Major Trading Partners (percent y-o-y)  3.63 3.51 3.49 3.19-3.79

2) Dubai Crude Oil Price (U.S. dollar per Barrel)  96.4 51.6 35.0 32.0-38.0

3) Export prices in U.S. dollar (percent y-o-y) -1.0 -2.3 -1.7 (-2.3) to (-1.1)

4) Import prices in U.S. dollar (percent y-o-y) -1.9 -10.8 -4.5 (-5.1) to (-3.9)

Policy Variables   

5) Exchange Rate (Baht per U.S. dollar)  32.5 34.3 35.5 34.9-36.1

6) Policy Rate at year-end (percent y-o-y) 2.00 1.50 1.5 1.2-1.8

7) Fiscal-Year Pubic Expenditures (Trillion Baht) 2.94 3.17 3.38 3.34-3.42

8) Number of international tourists (Million persons) 24.8 29.9 33.8 33.2-34.4

Projections

1) Economic Growth Rate (percent y-o-y) 0.8 2.8 3.3 3.0-3.6

2) Real Consumption Growth (percent y-o-y)    

 - Real Private Consumption 0.6 2.1 2.1 1.8-2.4

 - Real Public Consumption 2.1 2.2 3.2 2.9-3.5

3) Real Investment Growth (percent y-o-y)    

 - Real Private Investment -1.0 -2.0 3.0 2.7-3.3

 - Real Public Investment -7.3 29.8 8.9 8.6-9.2

4) Export Volume of Goods and Services (percent y-o-y) 0.2 0.1 3.2 2.9-3.5

5) Import Volume of Goods and Services (percent y-o-y) -5.3 -0.4 0.4 0.1-0.7

6) Trade Balance (billion U.S. dollar) 24.6 34.6 41.1 40.8-41.4

 - Export Value of Goods in U.S. dollar (percent y-o-y) -0.3 -5.6 -0.7 (-1.0) to (-0.4)

 - Import Value of Goods in U.S. dollar (percent y-o-y) -8.5 -11.3 -4.5 (-4.8) to (-4.2)

7) Current Account (billion U.S. dollar) 15.4 31.6 38.5 38.2-38.8

 - Percentage of GDP 3.8 8.0 9.7 9.4-10.0

8) Headline Inflation (percent y-o-y) 1.9 -0.9 0.3 0.0-0.6

 Core Inflation (percent y-o-y) 1.6 1.1 0.8 0.5- 1.1

9) Unemployment Rate (percentage of total labor force) 0.7 0.9 0.8 0.7-0.9

f = forecast by Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Thailand, Tel. 0-2273-9020

2014 2015
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ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559

 (ณ เดือนเมษายน 2559)

 ❍ เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมหภาคในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัว 
ร้อยละ 2.8 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 และยังเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 12 ไตรมาส นับเป็นการส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจไทย
เริม่ฟ้ืนตวัเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สะท้อนจากมาตรการเศรษฐกจิของรฐับาลทีไ่ด้ด�าเนนิการต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการใช้จ่าย 
ของรัฐบาลจากการเร่งรัดการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวในระดับสูง และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีในทุกกลุ่มภูมิภาค  
โดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นส�าคัญ โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสแรกของปี 2559 อยู่ที่ 9.0 ล้านคน 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ GDP สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ในไตรมาสแรก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมี
สัญญาณที่ดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทุนในหมวด
ก่อสร้างในไตรมาสแรก ขยายตัวร้อยละ 7.0 ต่อปี สะท้อนได้จากภาษีการท�าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี
ในไตรมาสแรก ส่วนการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร มีการขยายตัวเล็กน้อยในไตรมาสแรกที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี ส�าหรับด้าน
อุปสงค์จากต่างประเทศขยายตัวได้ดี สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกคิดเป็นมูลค่า 52.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว
ร้อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ และทองค�า รวมถึงการส่งออกรถยนต์
ส่วนประกอบ และเครื่องจักร เป็นส�าคัญ ขณะที่มูลค่าการน�าเข้าในไตรมาสแรก คิดเป็นมูลค่า 38.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการหดตัว
ร้อยละ -14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลอดทั้งไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ไทยมีดุลการค้าเกินดุล 13.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
อย่างไรก็ดี ยังพบสัญญาณการชะลอตัวจากการบริโภคภาคเอกชน โดยขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากยอดการเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ในเดอืนมนีาคมทีห่ดตวัร้อยละ -1.6 ขณะทีด่ชันคีวามเช่ือมัน่ผู้บรโิภคเกีย่วกบั 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อยู่ที่ระดับ 63.5 เทียบกับระดับ 63.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และต�่าสุดในรอบ 5 เดือน จากความกังวล
เรื่องปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อรายได้เกษตรกร ในส่วนของภาคเกษตรกรรม ยังคงส่งสัญญาณหดตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรในไตรมาสแรก หดตัวร้อยละ -1.9 ต่อปี เทียบกับการลดลงร้อยละ -1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของ
ผลผลิตในหมวดพืชผลส�าคัญ เช่น ข้าวเปลือก มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และข้าวโพด เป็นส�าคัญ

 ❍ การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 ที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) สมมติฐานอัตรา
การขยายตัวของ 15 ประเทศคู่ค้าหลัก ในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.49 ซึ่งลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน ณ ม.ค. 59 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจหลักทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง สงิคโปร์ และสหราชอาณาจกัร โดยมเีพยีงออสเตรเลียเท่านัน้ทีม่กีารปรบัเพิม่การคาดการณ์อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  
(2) สมมตฐิานอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐั อยูท่ี ่35.50 บาท ซึง่เป็นการประเมนิแนวโน้มว่าจะอ่อนค่าน้อยกว่าทีป่ระมาณ
การไว้ในครั้งก่อน เนื่องจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่ชัดเจน จึงท�าให้เงินทุนยังไม่ไหลกลับเข้าไป
ยังสหรัฐฯ มากนัก (3) สมมติฐานราคาน�้ามันดิบดูไบในปี 2559 อยู่ที่ 35.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เท่ากับการประมาณการในครั้ง
ก่อน โดยคาดว่าทิศทางราคาน�้ามันจะยังคงเป็นไปตามคาด โดยคาดว่าราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกจะยังคงอยู่ในระดับต�่า เนื่องจาก
การฟื้นตัวของยังไม่ชัดเจน กอปรกับอุปทานน�้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นจากการประมาณการในครั้งก่อน (4) สมมติฐานราคาสินค้าส่งออกใน 
ปี 2559 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -1.7 ตามการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต�่า ขณะที่ราคาสินค้าน�าเข้า
ในปี 2559 คาดว่าจะหดตวัร้อยละ -4.5 ตามการลดลงของราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลกเป็นส�าคัญ (5) สมมตฐิานอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ในปี 2559 อยูท่ีร้่อยละ 1.50 ต่อปี เท่ากบัการประมาณการครัง้ก่อน เนือ่งจากพืน้ฐานยงัคงแขง็แกร่งและยงัไม่มแีรงกดดนัด้านเงนิเฟ้อ 
(6) จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ปรับการคาดการณ์เพิ่มขึ้นจาก 33.0 ล้านคน เป็น 33.8 ล้านคน เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยสูงถึง 9.04 ล้านคน เป็นการขยายตัวร้อยละ 15.5 โดยคาดว่าน่าจะขยายตัวได้ดี
ต่อเนือ่ง และ (7) กรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2559 อยูท่ี ่2.776 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเบกิจ่ายได้
ร้อยละ 92.2 ของกรอบวงเงนิงบประมาณ หรอืคดิเป็นเมด็เงนิ 2.560 ล้านล้านบาท ด้านรายจ่ายนอกงบประมาณจากเงนิกู ้คาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้ที่ 9.7 หมื่นล้านบาท และด้านรายจ่ายท้องถิ่นและรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ที่ 5.6 และ 2.3 แสนล้าน
บาท ตามล�าดบั และเมือ่แปลงรายจ่ายภาคสาธารณะให้มคีวามสอดคล้องกบัระบบบญัชปีระชาชาตแิล้ว พบว่าปี 2559 มรีายจ่ายภาค
สาธารณะจ�านวนรวมทั้งสิ้น 3.38 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 5.8 โดยมีรายละเอียดสมมติฐานและผลการประมาณการ ดังนี้

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยำยตัวที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่

ร้อยละ 3.0-3.6) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลและสมมติฐานที่ส�าคัญ ดังนี้
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สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจไทย

ปี 2559

1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 15 ประเทศคู่ค้าหลักของไทย

“สศค. คาดว่า ในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทย 15 ประเทศจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ใกล้เคียงกับ 

ปีก่อนหน้า จากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ เศรษฐกิจจีนซึ่งมีสัญญาณการขยายตัวที่แผ่วลง ส่งผลให้เศรษฐกิจที่เชื่อมโยง

กับจีนในระดับสูงโดยเฉพาะฮ่องกงและสิงคโปร์ชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซนมีแนวโน้ม 

ขยายตัวแบบทรงตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย 

เป็นต้น ยังขยายตัวได้แข็งแกร่ง”

1.1 เศรษฐกิจสหรัฐฯ (ตลำดส่งออกใหญ่อันดับ 1 ของไทย : สัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ 11.2 ของมูลค่ำส่งออกสินค้ำ

รวมในปี 2558)

 ➥ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 (ตัวเลขเบื้องต้น) ขยำยตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ปีก่อน ถือเป็นระดับการขยายตัวที่ต�่าที่สุดในรอบ 2 ปี หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน (ขจัดผล

ทางฤดูกาลแล้ว) โดยเป็นผลมาจากแรงฉุดของการลงทุนภาคเอกชน การปรับลดลงของสินค้าคงคลัง และการส่งออกสุทธิที่หดตัว 

ตำรำงที่ 1 อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจคู่ค้ำหลักของไทย 15 ประเทศ (ร้อยละ)

                                                                                     

15 ประเทศคู่ค้ำ (76.2%)  3.6 3.7 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 - 3.5

1. สหรัฐฯ (11.2%) 1.5 2.4 2.9 2.7 2.1 2.0 2.4 1.9* 2.4

2. จีน (11.1%) 7.7 7.3 7.0 7.0 6.9 6.8 6.9 6.7 6.6

3. ญี่ปุ่น (9.4%) 1.4 0.0 -1.0 0.7 1.7 0.7 0.5 0.0* 0.8

4. ยูโรโซน (7.2%)  -0.4 0.9 1.3 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5

5. ฮ่องกง (5.5%) 3.1 2.6 2.4 2.9 2.2 1.9 2.4 0.8 1.9

6. มำเลเซีย (4.8%) 4.7 6.0 5.6 4.9 4.7 4.5 5.0 4.2 4.6

7. ออสเตรเลีย (4.6%) 2.0 2.6 2.2 2.0 2.7 3.0 2.5 - 2.3

8. เวียดนำม (4.2%) 5.4 6.0 6.1 6.4 6.8 7.0 6.7 5.5 6.7

9. สิงคโปร์ (4.1%) 4.7 3.3 2.7 1.7 1.8 1.8 2.0 1.8* 2.2

10. อินโดนีเซีย (3.7%)  5.6 5.0 4.7 4.7 4.7 5.0 4.8 4.9 5.1

11. ฟิลิปปินส์ (2.8%)  7.1 6.1 5.0 5.8 6.1  6.3 5.8 - 6.9

12. อินเดีย (2.5%) 6.3 7.0 6.7 7.6 7.7 7.3 7.3 - 7.3

13. เกำหลีใต้ (1.9%) 2.9 3.3 2.4 2.2 2.8 3.1 2.6 2.7* 2.7

14. สหรำชอำณำจักร (1.8%)  2.2 2.9 2.6 2.4 2.1 1.9 2.2 2.1* 2.2

15. ไต้หวัน (1.7%) 2.2 3.9 4.0 0.6 -0.8 -0.5 0.7 -0.8 1.4

Q2Q1 Q3 Q4 YTD

ทั้งปี
2559f

2559
Q1

ประเทศคู่ค้ำหลักเรียง
ตำมสัดส่วนกำรส่งออก

ปี 2558
2556 2557

2558

ที่มา : รวบรวมและประมาณการโดย สศค.
หมายเหตุ : *ตัวเลขเบื้องต้น
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 ➥ ในปี 2559 คำดว่ำ เศรษฐกจิสหรฐัฯ จะขยำยตวัทีร้่อยละ 2.4 หรอืในช่วงคำดกำรณ์ทีร้่อยละ 2.2-2.6 ใกล้เคยีง
กับปีก่อน และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่ำศักยภำพ โดยคาดว่าตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส�าคัญต่อ
การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชนในประเทศให้ขยายตวัได้ดอีย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม อตัราดอกเบีย้นโยบายสหรฐัฯ ทีม่โีอกาส
ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในประเทศได้ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
เงินของสหรัฐฯ ล่าสุด เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2559 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25-0.50 ต่อปี และมีแนวโน้มปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส�าหรับเสถียรภาพด้านการคลัง การที่สภาคองเกรสได้อนุมัติการขยายเพดานหนี้แก่
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2560 ท�าให้ความกังวลต่อสถานการณ์หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ในปี 2559 
หมดไป นอกจากนีย้งัมปัีจจยัทีต้่องตดิตาม คอื การเลือกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2559 ซึง่จะบ่งช้ีแนวนโยบาย
สหรัฐฯ ในช่วง 4 ปีข้างหน้า 

1.2 เศรษฐกิจจีน (ตลำดส่งออกใหญ่อันดับ 2 ของไทย : สัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ 11.1 ของมูลค่ำส่งออกสินค้ำรวม
ปี 2558)

 ➥ เศรษฐกิจจีนในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 ขยำยตัวร้อยละ 6.7 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากไตรมาสก่อน
หน้าซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.8 และถือเป็นการขยายตัวรายไตรมาสที่ต�่าที่สุดตั้งแต่ปี 2552 จากการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวลง 
สะท้อนจากยอดค้าปลกีขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 10.8 จากช่วงเดยีวกนัปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 11.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบกบั 

ที่มา : BEA รวบรวมโดย สศค.

ภำพที่ 1 แหล่งที่มำและอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ

ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 46.0 และร้อยละ 0.9 ตามล�าดับ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวในระดับทรงตัวที่ร้อยละ 2.7 ด้าน

เสถยีรภาพเศรษฐกจิพบว่า ภาคการจ้างงานมทีศิทางทรงตวั โดยอตัราการว่างงานของสหรฐัฯ ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2559 อยูท่ีร้่อยละ 

5.0 ของก�าลังแรงงานรวม ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤติ ส�าหรับด้านราคา พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

เฉลี่ยที่ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าระดับเป้าหมายระยะกลาง 

ค่อนข้างมาก และทีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิของสหรฐัฯ เมือ่วนัที ่15-16 มนีาคม 2559 ได้มมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบาย

ไว้ที่ร้อยละ 0.25-0.50 ต่อปี โดยความเห็นของคณะกรรมการส่วนใหญ่เริ่มมองว่าอัตราดอกเบ้ียนโยบายจะปรับขึ้นอย่างมากเพียง  

2 ครั้งในปี 2559 ต่างจากที่ประเมินไว้เดิมที่ 4 ครั้ง ในการประชุม ณ เดือนธันวาคม 2558 เนื่องจากความกังวลต่อความอ่อนแอ 

ของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
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ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

 ➥ ในปี 2559 คำดว่ำเศรษฐกจิจนีจะขยำยตัวชะลอลงต่อเน่ือง โดยขยำยตัวร้อยละ 6.6 หรอืในช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 
6.4-6.8 ชะลอลงจำกปี 2558 ที่ขยำยตัวที่ร้อยละ 6.9 โดยคาดว่าการชะลอลงของเศรษฐกิจจีนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้ง
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของทางการจนีทีใ่ช้นโยบายทัง้การเงนิและการคลังแบบผ่อนคลายต่อเนือ่งจากปี 2558 จะเป็นแรงสนบัสนนุ
ให้เศรษฐกิจจีนปี 2559 ยังคงขยายตัวได้ในอัตราชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 พบว่าเครื่องชี้ 
ทางเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว โดยทั้งยอดขายบ้านและราคาบ้านใหม่มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
ในเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซ่ึงจะส่งผลบวกต่อเนื่องไปยังภาคการลงทุนและภาคก่อสร้าง ประกอบกับยอดการให้สินเชื่อเริ่ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาขยายตัวเร่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559 
จะเป็นข้อจ�ากดัในการใช้นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายในระยะต่อไป ท�าให้นโยบายการคลงัจะต้องรบับทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2559 ซึ่งทางการจีนก�าหนดเป้าหมายการขาดดุลการคลังที่ร้อยละ 3.0 ของ GDP ในปีนี้  
โดยขาดดลุเพิม่ขึน้จากเป้าหมายร้อยละ 2.3 ในปีก่อน และมากกว่าการขาดดลุการคลงัจรงิในปี 2558 ทีร้่อยละ 2.4 ของ GDP นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจจีนยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม เช่น ปัญหาก�าลังการผลิตส่วนเกินในหลายภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและ
โลหะ ซึ่งทางการจีนมีแผนจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนด้านอุปทาน ท�าให้มีความเส่ียงการเลิกจ้างงานจ�านวนหลายล้านต�าแหน่ง 

ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงการผิดช�าระหนี้โดยเฉพาะในธุรกิจที่ขาดทุนสูง

       ทั้งนี้ ในประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้ ทางการจีนได้เริ่มมีมาตรการรองรับออกมาบ้างแล้ว เช่น การจัดตั้งกองทุนมูลค่า

กว่า 1 แสนล้านหยวน เพื่อบริหารจัดการแรงงานส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม และการเผยแพร่เอกสารสั่งการให้ผู้ให้กู้ปล่อยสินเชื่อ

แบบต่ออายไุด้ (Rollover) ให้แก่บรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการจ่ายหนีค้นืเพือ่ช่วยให้ธรุกจิสามารถผ่านพ้นเวลายากล�าบากไปได้ สนบัสนนุ

ให้ปล่อยสนิเชือ่กบับคุคลทีถ่กูเลกิจ้างทีเ่ริม่ต้นธรุกจิของตนเอง หยดุพกัการให้สินเชือ่เพิม่ให้แก่บรษิทัมผีลขาดทนุซ่ึงอยูใ่นอตุสาหกรรม

เหล็กและถ่านหินที่มีก�าลังการผลิตส่วนเกิน และระบุให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้เอกชนและสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยการปรับ

โครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring) และช�าระบัญชี (Liquidation)

การส่งออกที่ยังคงหดตัว โดยมูลค่าส่งออกในไตรมาสนี้หดตัวร้อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 5.2 ใน 

ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะทีก่ารลงทนุและการผลติภาคอตุสาหกรรมเริม่มสีญัญาณฟ้ืนตวัตามการฟ้ืนตวัของภาคอสงัหารมิทรพัย์จาก

นโยบายกระตุน้ของทางการจนีทีเ่ริม่ส่งผลต่อเศรษฐกจิจรงิ บ่งช้ีจากการลงทนุในสินทรพัย์คงทนและผลผลิตภาคอตุสาหกรรมทีข่ยายตวั 

เร่งขึ้นที่ร้อยละ 10.7 และ 6.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามล�าดับ ส�าหรับด้านเสถียรภาพภายในประเทศพบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 

เริม่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 2.1 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อน เพิม่ขึน้จากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า และอตัรา

การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 4.0 ของก�าลังแรงงานรวมต่อเนื่อง

ภำพที่ 2 อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจีน (ร้อยละ)
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1.3 เศรษฐกิจญี่ปุ่น (ตลำดส่งออกใหญ่อันดับ 3 ของไทย : สัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ 9.4 ของมูลค่ำส่งออกสินค้ำรวม

ในปี 2558) 

 ➥ เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 ขยำยตัวในระดับใกล้เคียงกับไตรมำสก่อนหน้ำ สะท้อนจากเครื่องช้ีภาวะ

เศรษฐกิจ อาทิ มูลค่าการส่งออกที่กลับมาหดตัวร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงจากร้อยละ 3.4 ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากการ

ส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างจีนและอาเซียนที่หดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 50.5 

จุด โดยลดลงจากระดับ 52.5 จุด ในไตรมาสก่อน บ่งชี้ถึงกิจกรรมภาคการผลิตในญี่ปุ่นที่มีสัญญาณชะลอตัว ด้านการส่งออกบริการยังคง

ขยายตัวได้ในระดับสูง สะท้อนจากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 39.3 จากช่วง 

เดียวกันปีก่อน จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วน ด้านอุปสงค์ในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย บ่งชี้จากยอดค้าปลีกช่วง  

2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้เศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่นในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 (ตัวเลขเบื้องต้น) ขยำยตัวร้อยละ 0.0 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็นกำรขยำยตัวร้อยละ 0.4  

เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ (ขจัดผลทำงฤดูกำลแล้ว)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ภำพที่ 3 แหล่งที่มำและอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ

 ➥ ในปี 2559 คำดว่ำเศรษฐกจิญีปุ่น่จะขยำยตวัดขีึน้จำกปีก่อนทีร้่อยละ 0.8 หรอืทีช่่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 0.6-1.0  

ส่วนหนึง่จากความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวเมือ่ช่วงต้นเดอืนเมษายน 2559 ท�าให้คาดว่าจะมเีมด็เงนิลงสูเ่ศรษฐกจิเพิม่เตมิเพือ่บรูณะ

และซ่อมแซมตามความเสียหายที่เกิดขึ้น กอปรกับการบริโภคภายในประเทศที่อาจเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี 2559 หากมีการปรับขึ้น

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 8.0 สู่ร้อยละ 10.0 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2560 ทั้งนี้ ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ยังคง

ทรงตัวในระดับต�่า ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อทั้งดุลการค้าเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นผู้น�าเข้าพลังงานสุทธิ ตลอดจนอุปสงค์ในประเทศ
 ขณะที่ผลการด�าเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ ่นโดยการอัดฉีดสภาพคล่องมูลค่า 80  

ล้านล้านเยนต่อปี และการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ (Negative Interest Rate) ที่ร้อยละ -0.1 ส�าหรับเงินส�ารองส่วนเกินที่สถาบัน
การเงินฝากไว้กับธนาคารกลางญ่ีปุ่น ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือยังไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยและ 
ภาคธุรกิจเร่งลงทุนได้ ทั้งยังไม่สามารถท�าให้เงินเยนอ่อนค่าลงได้ ส่งผลให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ในปี 2559 ธนาคาร
กลางญี่ปุ่นอาจพิจารณาออกมาตรการการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม นอกจากนี้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ส�าคัญอย่างจีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองต่อไป

1.4 เศรษฐกิจยูโรโซน 19 ประเทศ (ตลำดส่งออกใหญ่อันดับ 4 ของไทย : สัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ 7.2 ของมูลค่ำ 
ส่งออกสินค้ำรวมในปี 2558)

 ➥ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 เศรษฐกิจยูโรโซนขยำยตัวร้อยละ 1.5 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน หรือขยำยตัวร้อยละ 
0.5 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ (หลังขจัดผลทำงฤดูกำล) โดยอัตราการขยายตัวทรงตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อัตรา
การขยายตัวมีแนวโน้มเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
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ภำพที่ 4 แหล่งที่มำและอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของยูโรโซน

ที่มา : Eurostat

 ❍ ด้านอุปทาน มีสัญญาณการชะลอลงของการผลิต บ่งชี้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1  
ปี 2558 อยู่ที่ระดับ 53.2 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย โดยดัชนีฯ ภาคอุตสาหกรรมลดลงสู่ระดับ 51.7 จุด ขณะที่ดัชนีฯ 
ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 53.3 จุด อย่างไรก็ตาม ดัชนีที่ยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 จุด บ่งชี้การขยายตัวของภาคการผลิต 

 ❍ ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มชะลอตัวลงบ้าง บ่งชี้จากยอดค้าปลีกในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.3 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงต่อเนื่องภายหลัง
เกิดเหตุระเบิดในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยลดลงมาอยู่ในระดับต�่าสุดในเดือนมีนาคม 2559 ที่ -9.7 จุด ด้านอุปสงค์จาก
ต่างประเทศแผ่วลงเช่นกนั โดยมลูค่าส่งออกในสองเดอืนแรกของไตรมาสที ่1 ปี 2559 หดตวัร้อยละ -0.3 จากช่วงเดยีวกนัปีก่อน โดย
เป็นผลจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ลดลงหลังขยายตัวถึงร้อยละ 7.4 ในปีก่อนหน้า 

 ❍ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ปรับตัวดีขึ้นแต่ยังคงต้องจับตามอง โดยอัตราการว่างงานแม้จะปรับลดลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไปแต่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในเดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 10.2 ของก�าลังแรงงานรวม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่ 1 
ปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นไตรมาส แต่กลับมาลดลงอีกครั้งหลังราคา
พลังงานลดลงในช่วงปลายไตรมาส ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า

 ➥ ในปี 2559 คำดว่ำเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยำยตัวทรงตัวที่ร้อยละ 1.5 หรือในช่วงคำดกำรณ์ที่ร้อยละ 1.3-1.7  
โดยการขยายขนาดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและมาตรการเสริมสภาพคล่องที่ธนาคารกลางยุโรปจะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์
ยโุรปปล่อยสนิเชือ่ส�าหรบัการลงทนุและการบรโิภคมากขึน้บ้าง อย่างไรกต็าม การชะลอลงของเศรษฐกจิโลกจะส่งผลกระทบต่ออปุสงค์
จากต่างประเทศให้ชะลอตวั อกีทัง้ระดบัหนีส้าธารณะทีท่รงตวัอยูใ่นระดบัสงูจะเป็นข้อจ�ากดัในการกระตุน้เศรษฐกจิ ท�าให้การฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกิจยูโรโซนจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

1.5 เศรษฐกิจอำเซียน 5 ประเทศ (สัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ 19.6 ของมูลค่ำกำรส่งออกรวมปี 2558)

 ➥ เศรษฐกิจอำเซียน 5 ประเทศ (มำเลเซีย เวียดนำม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 

มสีญัญำณผสม โดยมรีายละเอยีดดงันี ้เศรษฐกจิทีพ่ึง่พาอปุสงค์ในประเทศเป็นหลกั (อนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์) ส่งสญัญาณขยายตวั

ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับเครื่องชี้ภาคการผลิตเร่งตัว อย่างไรก็ตาม 

การส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัว ขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียคาดว่าจะชะลอลงตามรายได้หลักจาก

การส่งออกน�้ามนัและสนิค้าโภคภณัฑ์ทีร่ะดบัราคาในตลาดโลกยงัคงทรงตวัในระดบัต�่า ส่วนเศรษฐกจิซึง่พึง่พาการส่งออกในระดบัสงู

อย่างสิงคโปร์ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง จากภาคการผลิตที่หดตัวตามการส่งออก โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เศรษฐกิจสิงคโปร์ (ตัวเลข

เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนเศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 5.5 จากช่วง

เดยีวกนัปีก่อน โดยเป็นการชะลอตวัจากไตรมาสก่อน ประเด็นควำมเสีย่งทีต้่องจบัตำมอง คอื สถานการณ์เศรษฐกจิจนี ซึง่เป็นตลาด 

ส่งออกหลกัของอาเซยีนซึง่มแีนวโน้มชะลอตวัลง อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของประเทศในอาเซยีนได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
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ตำรำงที่ 2 อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ รำยไตรมำส (%)

หมายเหตุ : * ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

- Real GDP (%yoy) 4.7 6.0 5.6 4.9 4.7 4.5 5.0 4.2

- Real GDP (%qoq sa) - - 1.2 1.1 0.7 1.5 - 1.0

- Real GDP (%yoy) 5.4 6.0 6.1 6.4 6.8 7.0 6.7 5.5

- Real GDP (%qoq sa) - - -0.1 2.1 2.1 2.9 - -0.5

- Real GDP (%yoy) 4.7 3.3 2.7 1.7 1.8 1.8 2.0 1.8*

- Real GDP (%qoq sa) - - 0.0 -0.4 0.6 1.5 - -

- Real GDP (%yoy) 5.6 5.0 4.7 4.7 4.7 5.0 4.8 4.9

- Real GDP (%qoq sa) - - 0.9 1.2 1.3 1.5 - 0.9

- Real GDP (%yoy) 7.1 6.1 5.0 5.8 6.1 6.3 5.8 -

- Real GDP (%qoq sa) - - 0.9 2.0 1.4 2.0 - -

มำเลเซีย 
(4.8%)

เวียดนำม 
(4.2%)

สิงคโปร ์
(4.1%)

อินโดนีเซีย 
(3.7%)

ฟิลิปปินส์ 
(2.8%)

ปี 56 ปี 57
ปี 59ปี 58

ประเทศ (ตำมสัดส่วนกำรส่งออก)
Q1 Q1Q2 Q3 Q4 YTD

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค. ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ภำพที่ 5 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก (%yoy) ภำพที่ 6 ดัชนีผลผลิตภำคอุตสำหกรรม (%yoy)

 ➥ ในปี 2559 คำดว่ำ เศรษฐกจิอำเซยีนส่วนใหญ่จะขยำยตวัชะลอลงหรอือยูใ่นระดบัใกล้เคยีงจำกปี 2558 ยกเว้น

เพียงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่คำดว่ำจะขยำยตัวเร่งขึ้น โดยเศรษฐกิจสิงคโปร์ซึ่งพึ่งพาภาคการส่งออกในระดับสูงยังคงได้รับ 

ผลจากอปุสงค์ในตลาดโลกทีฟ้ื่นตวัช้ากว่าคาด ส�าหรบัเศรษฐกจิมาเลเซยีทีค่าดว่าจะขยายตวัชะลอลงจากนัน้เป็นผลมาจากราคาน�า้มนั

ในตลาดโลกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์

สุทธิ ซึ่งมีส่วนท�าให้ภาคการส่งออกชะลอตัวและการบริโภคภาคเอกชนแผ่วลงจากก�าลังซื้อที่ลดลง ขณะที่ประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจ

ในประเทศอย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ คาดว่าอุปสงค์ในประเทศที่ยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2559 นี้ ทั้งนี้ ภาคการส่งออกของอาเซียนยังคงมีความเสี่ยงจากอุปสงค์ในตลาดส่งออกหลัก เช่น 

อุปสงค์จากจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และอุปสงค์จากสหรัฐฯ จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

และเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า อาจส่งผลให้ภาคการส่งออกของอาเซียนที่คาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาขยายตัวเพียงในระดับต�่า
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ภำพที่ 7 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรส่งออก (%yoy) ภำพที่ 8 ผลผลิตภำคอุตสำหกรรม (%yoy)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค. ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

ตำรำงที่ 3 กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและแหล่งที่มำของกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (%)

ที่มา : CEIC รวบรวมโดย สศค.

- Real GDP (%yoy) 2.6 2.4 2.9 2.2 1.9 2.4 0.8

- Real GDP (%qoq_sa) - - - - - - -0.4

- Real GDP (%yoy) 2.6 2.2 2.0 2.7 3.0 2.5 -

- Real GDP (%qoq_sa) - 0.9 0.3 1.1 0.6 - -

- Real GDP (%yoy) 7.0 6.7 7.6 7.7 7.3 7.3 -

- Real GDP (%qoq_sa) - 2.3 2.2 3.0 -0.2 - -

- Real GDP (%yoy) 3.3 2.4 2.2 2.8 3.1 2.6 2.7

- Real GDP (%qoq_sa) - 0.8 0.4 1.2 0.7 - 0.4

- Real GDP (%yoy) 2.9 2.6 2.4 2.2 2.1 2.3 -

- Real GDP (%qoq_sa) - 0.5 0.6 0.4 0.6 - -

- Real GDP (%yoy) 3.9 4.0 0.6 -0.8 -0.5 0.7 -

- Real GDP (%qoq_sa) - - - - - - -

ฮ่องกง 
(4.9%)

ออสเตรเลีย
(4.5%)

อินเดีย
(2.3%)

เกำหลีใต้ 
(2.0%)

สหรำช
อำณำจักร 

(1.7% 

ไต้หวัน
(1.5%)

ปี 57 ปี 58
ปี 59ปี 58

ประเทศ (ตำมสัดส่วนกำรส่งออก)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1.6 เศรษฐกจิประเทศคูค้่ำอืน่ๆ ในเอเชยี ออสเตรเลยี และสหรำชอำณำจกัร (สดัส่วนกำรส่งออกร้อยละ 18.0 ของมลูค่ำ
ส่งออกสินค้ำรวมในปี 2558)

 ➥ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำอื่นๆ ในเอเชีย ออสเตรเลีย และสหรำชอำณำจักร ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2559 ส่วนใหญ่
มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยภาคการค้าระหว่างประเทศที่หดตัวต่อเนื่องจากปี 2558 เป็นปัจจัยลบส�าคัญ
ต่อเศรษฐกิจของแทบทุกประเทศในไตรมาสน้ี โดยมูลค่าการส่งออกของเกาหลีใต้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 13.1 จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 12.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัว
เพียงร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อนหน้า (ขจัดผล
ทางฤดูกาลแล้ว) สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของไต้หวันในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่หดตัวในระดับสูงต่อเนื่องที่ ร้อยละ 12.1 อีกทั้ง
มูลค่าการส่งออกของอินเดียในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 8.5 อย่างไรก็ตาม ภาคการบริโภคภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัย
บวกที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ซึ่งยอดค้าปลีกในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัว 
ร้อยละ 1.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.0 ในไตรมาสก่อนหน้า อีกทั้งยอดค้าปลีกของออสเตรเลียขยายตัวได้ 

ต่อเนือ่งทีร้่อยละ 4.3 จากช่วงเดยีวกนัปีก่อน ด้านเสถยีรภาพภายในประเทศพบว่า โดยรวมอตัราเงนิเฟ้อมแีนวโน้มทรงตวัในระดบัต�า่ต่อเนือ่ง
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 ➥ ในปี 2559 คำดว่ำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำอื่นๆ ในเอเชีย ออสเตรเลีย และสหรำชอำณำจักร  
จะสำมำรถขยำยตัวได้ต่อเนื่องจำกปี 2558 โดยกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักจะยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากอุปสงค์ใน
ตลาดโลกที่อ่อนแอ เนื่องจากเศรษฐกิจหลักของโลก ทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่นจะยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่จีนจะยัง
คงขยายตัวได้ในอัตราชะลอลง ท�าให้อุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกไม่เพิ่มขึ้นมากเท่าที่ควร ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาการบริโภค
ภาคเอกชนเป็นหลักน่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีของอินเดีย ซึ่งคาดว่าการบริโภคและการลงทุนในประเทศ
จะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

2. ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก

ราคาน�้ามันดิบดูไบในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีจุดต�่าสุดในเดือนมกราคม 
ที ่22.8 ดอลลาร์สหรฐัต่อบาร์เรล ซึง่หลงัจากผ่านจดุต�า่สดุ ราคาน�า้มนัดบิได้มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยในช่วง 4 เดอืนแรก
ของปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 32.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 
ก่อนหน้ามาจากภาวะอุปทานล้นเกินเป็นส�าคัญ สัมพันธ์กับปริมาณน�้ามันดิบที่มีอยู่ในสต็อกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่กดดันราคาน�้ามันดิบในช่วงที่ผ่านมา 

ขณะทีใ่นช่วงทีเ่หลอืของปี 2559 คาดว่าราคาน�า้มนัจะมกีารปรบัเพิม่ขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามภาวะล้นเกนิของอปุทานที่
จะค่อยๆ ปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ จากการลดการผลิตของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ เป็นส�าคัญ ขณะที่ประเทศในกลุ่ม OPEC ประสบ
ความล้มเหลวในการประชุมเพื่อลดการผลิต เม่ือวันที่ 18 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา ท�าให้ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาน�้ามันในช่วงที่เหลือ 
ของปีนี้ ทั้งนี้ สศค.คาดว่า ในปี 2559 ราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยจะอยู่ที่ 35.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (ช่วงคาดการณ์อยู่ที่  
32.0-38.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) คิดเป็นการหดตัวร้อยละ 32.2

ภำพที่ 9 สมมติฐำนรำคำน�้ำมันดิบดูไบในปี 2559

ที่มา : CEIC

 โดยรายละเอียดการคาดการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในกลุ่มประเทศต่างๆ ส�าหรับการคาดการณ์
ราคาน�้ามันดิบในปี 2559 มีดังต่อไปนี้1

 (1)  อุปสงค์ต่อน�้ำมันดิบคำดว่ำจะมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ โดย EIA คาดการณ์ ณ เดือนเมษายน 2559  
ว่าในปี 2559 ความต้องการน�้ามันดิบทั่วโลกจะอยู่ที่ 94.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ระดับ 93.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเป็นผลมาจากความต้องการของประเทศนอกกลุ่ม OECD เป็นส�าคัญ

    • ประเทศในกลุ่ม OECD EIA คาดว่าในปี 2559 มีความต้องการใช้น�้ามันดิบรวมที่ 46.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน  
เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ระดับ 46.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน

    • ในขณะที่ประเทศนอกกลุ่ม OECD EIA คาดว่าในปี 2559 มีความต้องการใช้น�้ามันดิบรวมที่ 48.4 ล้านบาร์เรล 
ต่อวัน เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ 47.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

1 สศค. ได้ใช้รายละเอยีดเกีย่วกบัการคาดการณ์ด้านปัจจยัพืน้ฐานของราคาน�า้มนัดบิโลกจากหน่วยงานของสหรฐัฯ ท่ีมชีือ่ว่า US Energy Information Administration 
หรือ EIA
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ภำพที่ 10 อัตรำกำรขยำยตัวของรำคำสินค้ำส่งออกและน�ำเข้ำ (รูปดอลลำร์สหรัฐ)

อัตราการขยายตัวของราคาสินค้าส่งออก (รูปดอลลาร์สหรัฐ) อัตราการขยายตัวของราคาสินค้าน�าเข้า (รูปดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ และ สศค. 

3.1 รำคำสินค้ำส่งออกในรูปดอลลำร์สหรัฐ
 ➥ สถานการณ์ล่าสุด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ราคาสินค้าส่งออกหดตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการ 

หดตัวของทุกหมวดสินค้าส�าคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเชื้อเพลิง  
โดยหดตัวร้อยละ 8.6 2.3 0.9 และ 14.3 ตามล�าดับ ซึ่งสาเหตุหลักที่ท�าให้ราคาสินค้าส่งออกลดลงในช่วงต้นปี เกิดจากการที่ราคา
น�้ามันดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกที่มีความสัมพันธ์กับราคาน�้ามันปรับตัวลดลง อาทิ ราคาสินค้า
เกษตร ราคาสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี และราคาน�้ามันส�าเร็จรูป 

 ➥ ส�ำหรับภำพทั้งปี 2559 คำดว่ำ รำคำสินค้ำส่งออกจะยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.7 (ช่วงกำรคำดกำรณ์ที่ 
ร้อยละ -2.3 ถงึ -1.1) จากการทีค่าดว่าเศรษฐกจิโลกจะยงัคงฟ้ืนตวัอย่างเปราะบาง โดยเฉพาะความกงัวลต่อการชะลอตวัของเศรษฐกจิ
จนี นอกจากนี ้จากสมมตฐิานราคาน�้ามนัดบิทีย่งัลดลงต่อเนือ่งจากปีก่อนหน้า จะส่งผลท�าให้ราคาของสนิค้าเกษตร สนิค้าอตุสาหกรรม
ประเภทปิโตรเคม ีและสนิค้าน�า้มนัส�าเรจ็รปู ซึง่เป็นสนิค้าทีร่าคามคีวามสมัพนัธ์กบัราคาน�า้มนัในระดบัสงูมแีนวโน้มหดตวัในปี 2559

3.2 รำคำสินค้ำน�ำเข้ำในรูปดอลลำร์สหรัฐ
 ➥ สถานการณ์ล่าสุดของราคาสินค้าน�าเข้าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 พบว่า ราคาสินค้าน�าเข้ายังคงหดตัวที ่

ร้อยละ 7.7 โดยการหดตัวเกิดจากการลดลงของราคาสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน สินค้าวัตถุดิบ  
สินค้าอุปโภค และสินค้ายานพาหนะ โดยหดตัวร้อยละ 31.5 1.3 3.7 1.3 และ 0.6 ตามล�าดับ

 (2) อุปทำนน�้ำมันดิบคำดว่ำเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ โดย EIA คาดการณ์ ณ เดือนเมษายน 2559 ว่า ปริมาณน�้ามันดิบ 
ที่ผลิตทั่วโลกจะอยู่ที่ 96.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ 95.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มการผลิตของกลุ่ม OPEC เป็นส�าคัญ

    • กลุ่ม OPEC คาดว่าจะท�าการผลิตน�้ามันดิบอยู่ที่ 39.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559 เทียบกับปี 2558  
ที่อยู่ที่ระดับ 38.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

    • ขณะที่ กลุ่ม Non-OPEC คาดว่าจะท�าการผลิตน�้ามันดิบอยู่ที่ระดับ 57.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2559 เทียบกับ
ปี 2558 ที่อยู่ที่ 57.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเป็นการลดลงของการผลิตในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ
เป็นส�าคัญ เนื่องจาก Shale oil มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง การที่ราคาน�้ามันอยู่ในระดับต�่า จึงไม่จูงใจผู้ผลิตให้ท�าการผลิตน�้ามันดิบเพื่อ
น�าออกขายมากนัก

3. ราคาสินค้าส่งออกและน�าเข้า (ในรูปดอลลาร์สหรัฐ)

ในปี 2559 คาดว่าราคาสินค้าส่งออกจะอยู่ที่ร้อยละ -1.7 (ช่วงการคาดการณ์ที่ร้อยละ -2.3 ถึง -1.1) ขณะที่ราคาสินค้า
น�าเข้า คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ -4.5 (ช่วงการคาดการณ์ที่ร้อยละ -5.1 ถึง -3.9)
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ภำพที่ 11 สมมติฐำนค่ำเงินบำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ และดัชนีค่ำเงินบำทเฉลี่ยในปี 2559

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมโดย สศค.

 ➥ ขณะที่ในปี 2559 คำดว่ำ รำคำสินค้ำน�ำเข้ำหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.5 (ช่วงกำรคำดกำรณ์ที่ร้อยละ -5.1 ถึง 
-3.9) โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของราคาน�า้มนัดบิเป็นส�าคญั ซึง่จากสมมตฐิานราคาน�า้มนัดบิ คาดว่าในปี 2559 ราคาน�า้มนัดบิ 
จะลดลงถึงร้อยละ 32.2 จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ราคาสินค้าน�าเข้าจะมีการหดตัวในปีนี้

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีค่าเงินบาท

“ในปี 2559 คาดว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงจากปีก่อน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอ่อนค่าลง
มากกว่าเงินสกุลอ่ืนๆ ท�าให้โดยรวมแล้ว ดัชนีค่าเงินบาทในปี 2559 คาดว่าจะอ่อนค่าลงร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ย 
ปี 2558” (ภาพที่ 11)

4.1 สถำนกำรณ์ค่ำเงินบำทและดัชนีค่ำเงินบำทในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 

      ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 เงินบำทต่อดอลลำร์สหรัฐผันผวนสูงและอ่อนค่ำลงจำกค่ำเฉลี่ยปี 2558 โดยเงินบาท 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 35.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ 3.62 จากค่าเฉล่ียปี 2558 ส่วนหน่ึงจากเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ที่แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.35 เน่ืองจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ยังคง

มีความไม่แน่นอนเก่ียวกับช่วงเวลาและอัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ โดยนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ  

จะชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเนือ่งจากผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกและความผนัผวนของตลาดการเงนิ ส่งผลให้มเีงินทุน 

ไหลกลับเข้าสู่ตลาดเอเชียและตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้เงินบำทต่อดอลลำร์สหรัฐ ตลอดจนเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภำคในช่วง 4 เดือน

แรกของปี 2559 แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมำสสุดท้ำยของปี 2558 สอดคล้องกับดุลการช�าระเงิน (Balance of Payment) 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่เกินดุลทั้งสิ้น 13.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 หำกเปรียบเทียบกับเงินสกุลหลักและเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภำคพบว่ำ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 เงินบำท 

ต่อดอลลำร์สหรัฐอ่อนค่ำลงในอัตรำที่มำกกว่ำค่ำเงินสกุลอื่นๆ เป็นเหตุให้ดัชนีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate 

: NEER) ที่ค�านวณโดย สศค. เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 100.58 จุด คิดเป็นการอ่อนค่าลงร้อยละ 2.59 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2558 สาเหตุ

หลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ตลอดจนเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นต่อเน่ืองถึงร้อยละ 5.92 จากค่าเฉล่ียปีก่อน จากการเข้าซื้อ

สินทรัพย์ญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven)
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ที่มา : ธปท. รวบรวมโดย สศค.

ภำพที่ 12 ค่ำเงินบำท ดัชนีดอลลำร์สหรัฐ และดัชนีค่ำเงินบำทโดยกำรค�ำนวณของ สศค. รำยวัน

4.2 แนวโน้มของค่ำเงินบำทในปี 2559 
 ในปี 2559 คำดว่ำเงินบำทต่อดอลลำร์สหรัฐจะอ่อนค่ำลงเล็กน้อยจำกปี 2558 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 35.50 บำทต่อ

ดอลลำร์สหรัฐ (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ 34.90-36.10 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ) หรือคิดเป็นการอ่อนค่าลงร้อยละ 3.6 จากค่าเฉลี่ย
ปี 2558 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2559 ต่อเนื่องหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ในที่ 15-16 ธันวาคม 2558  
ได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวที่เปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
อาจส่งผลให้ทีป่ระชมุ FOMC ตดัสนิใจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป และท�าให้ดอลลาร์สหรฐัไม่แขง็ค่าขึน้มากนัก 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับภูมิภาคคาดว่า เงินบาทจะอ่อนค่าลงมากกว่าเงินสกุลอื่น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นมาก 
แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะด�าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติม โดยขยายขนาดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และ
ด�าเนนินโยบายอตัราดอกเบีย้ตดิลบ แต่ยงัคงมกีระแสเงนิทนุไหลเข้าถอืสนิทรพัย์ญีปุ่น่ซึง่เป็นสนิทรพัย์ปลอดภยั และอกีส่วนหนึง่เพือ่
บรูณะภายหลงัเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวบนเกาะควิช ูขณะทีร่าคาน�า้มนัและสนิค้าโภคภณัฑ์ทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่จะเป็นแรงกดดนัให้เงนิรงิกติ 
มาเลเซียยังคงอ่อนค่าต่อไป ทั้งนี้ หากพิจารณาดัชนีค่าเงินบาทในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่าดัชนีค่าเงินบาทในปี 2559 
กลับไปใกล้เคียงระดับในปี 2557 บ่งชี้ว่าเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับค่าเงินสกุลหลักและสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคอีกครั้ง

5. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

“ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินยังคงด�ำเนินนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่อง โดย
คงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี และคำดว่ำในปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี”

 ➥ ในปี 2559 กระทรวงกำรคลังและคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยนโยบำยกำรเงิน  
โดยใช้อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 ต่อปี 

 ➥ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กนง. ยังคงด�ำเนินนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยในกำรประชุมวันที่ 
23 มนีำคม 2559 กนง. ได้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้คงอัตรำดอกเบีย้นโยบำยไว้ทีร้่อยละ 1.50 ต่อปี เพือ่สนบัสนนุการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ
ไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยังคงรักษาขีดความสามารถในการด�าเนินนโยบาย (Policy space) ด้านแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ
ยังคงอยู่ในระดับต�่าเนื่องจากราคาน�้ามันในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมโดย สศค.

ภำพที่ 13 อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยและอัตรำเงินเฟ้อ      

 ➥ ในปี 2559 สศค. คำดว่ำอตัรำดอกเบีย้นโยบำยมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงอยูท่ีร้่อยละ 1.50 ต่อปี เนือ่งจากนโยบายการเงนิ 
แบบผ่อนคลายยังคงมีความจ�าเป็นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยมีปัจจัยเส่ียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
คูค้่าหลกั โดยเฉพาะการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัเศรษฐกจิอืน่ๆ ในภมูภิาคในระดบัสงู ประกอบกบัความแตกต่าง
ของนโยบายทางการเงนิของประเทศเศรษฐกจิหลกัและความไม่แน่นอนในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ 
จะยังคงส่งผลให้ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กนง. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร้่อยละ 1.50 ต่อปี เนือ่งจากเหน็ว่านโยบายการเงนิในปัจจบุนัยงัอยูใ่นระดบัผ่อนปรนอย่างเพยีงพอ และ
ภาวะการเงินก็ผ่อนคลายเพิ่มข้ึนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับต�่าและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ท่ี 
ลดลง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบ้ียไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการด�าเนินนโยบาย (policy space) โดยจะติดตามภาวะ 
การเงินโดยรวม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเสถียรภาพการเงินของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมวลผลโดย สศค.

ภำพที่ 14 สมมติฐำนอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย ณ สิ้นปี

6. รายจ่ายภาคสาธารณะประจ�าปีงบประมาณ 2559

“ปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายภาคสาธารณะซึ่งประกอบด้วย (1) รายจ่ายรัฐบาล (2) รายจ่ายองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (อปท.) และ (3) รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และเม่ือปรับปรุงระบบสถิติให้สอดคล้องกับระบบบัญชีประชาชาติ 
แล้วคาดว่าในปีงบประมาณ 2559 จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 3,383,568 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.8 เม่ือเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันปีก่อน” 
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6.1 รำยจ่ำยของรัฐบำล
 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวมในช่วงคร่ึงปีแรกปีงบประมำณ 2559 เท่ำกับ 1,626,901 ล้ำนบำท โดยรายจ่าย 

งบประมาณรวมสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 1,570,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ รายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 เบิกจ่ายได้ 1,411,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 50.9 ของ
กรอบวงเงินงบประมาณ 2,776,000 ล้านบาท ทั้งนี้ รายจ่ายปีปัจจุบันประกอบด้วย (1) รายจ่ายประจ�า 1,248,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 55.1 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�า 
หลังโอนเปลีย่นแปลง (2,265,111 ล้านบาท) และ (2) รายจ่ายลงทนุ 163,190 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 38.3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั 
ปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 31.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง (510,889  
ล้านบาท) และรายจ่ายเหลื่อมปีสามารถเบิกจ่ายได้ 159,027 ล้านบาท ส�าหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายนอกงบประมาณ เบิกจ่ายได้ 
39,145 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (TKK) เบิกจ่ายได้ 1,176 ล้านบาท (2) เงินกู้เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) เบิกจ่ายได้ 1,382 ล้านบาท (3) โครงการเงิน
กู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนเบิกจ่ายได้ 36,352 ล้านบาท (4) เงินกู้ภายใต้ พรก. 
บริหารจัดการน�้าฯ เบิกจ่ายได้ 235 ล้านบาท และ (4) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย (เงินกู้) เบิกจ่ายได้ 16,880 ล้านบาท

ส�ำหรับปีงบประมำณ 2559 รำยจ่ำยรัฐบำล คำดว่ำจะสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณรวมได้ทั้งสิ้น 2,897,270 ล้ำนบำท 
โดยรายจ่ายงบประมาณรวมคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 2,800,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ปีก่อน ทั้งนี้ รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2559 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 2,560,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 หรือคิดเป็น
อัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 92.2 ของกรอบวงเงินงบประมาณ 2,776,000 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ที่
ร้อยละ 96.0 โดยรายจ่ายงบประมาณแบ่งออกเป็น (1) รายจ่ายประจ�าคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ 2,191,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.0 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อน หรอืคดิเป็นอตัราการเบกิจ่ายทีร้่อยละ 96.7 ของกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�า 
2,265,448 ล้านบาท (2) รายจ่ายลงทุน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 369,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 72.3 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 510,552 ล้านบาท และ
รายจ่ายเหลื่อมปีสามารถเบิกจ่ายได้ 239,716 ล้านบาท ส�าหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายนอกงบประมาณคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ 
97,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย 
เข้มแข็ง (TKK) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 2,512 ล้านบาท (2) เงินกู ้เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
(Development Policy Loan : DPL) คาดว่าจะสามารถเบกิจ่ายได้ 3,386 ล้านบาท (3) โครงการเงนิกูเ้พือ่การพฒันาระบบบรหิารจดัการ
น�้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 46,270 ล้านบาท และ (4) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ของไทย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 44,851 ล้านบาท

ที่มา : ส�านักนโยบายการคลัง (สนค.) ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

1. รำยจ่ำยรัฐบำล (1.1+1.2) 1,626,901 2,897,270
 1.1 รำยจ่ำยงบประมำณรวม (1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1,570,876 2,800,016
  1.1.1 รายจ่ายประจ�า 1,248,659 2,191,085
  1.1.2 รายจ่ายลงทุน 163,190 369,215
  รายจ่ายรัฐบาลประจ�าปี (1)+(2) 1,411,849 2,560,300
  อัตราเบิกจ่ายรายจ่ายงบประมาณ 50.9 92.2
  1.1.3 รายจ่ายเหลื่อมปี 159,027 239,716
 1.2 รำยจ่ำยนอกงบประมำณจำกเงินกู้ 56,025 97,254
  1.2.1 ไทยเข้มแข็ง 1,176 2,512
  1.2.2 โครงการบริหารจัดการน�้า ระยะเร่งด่วน 235 235
  1.2.3 โครงการลงทุนพัฒนาระบบน�้าและทางถนน 36,352 46,270
  1.2.4 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ+On-going 16,880 44,851
  1.2.5 โครงการลงทุน DPL 1,382 3,386

ครึ่งแรกปีงบประมำณ 2559
ปีงบประมำณ 2559

คำดกำรณ์ ณ มี.ค. 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

ตำรำงที่ 4 กำรเบิกจ่ำยในช่วงครึ่งแรกปีงบประมำณ 2559 และสมมติฐำนกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยของรัฐบำลปีงบประมำณ 2559
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6.2 งบประมำณรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 รำยจ่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมำณ 2559 (ตุลำคม 2558-กุมภำพันธ์ 

2559) มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวม 223,180 ล้ำนบำท โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องตาม 
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทีต้่องการให้มกีารกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ความส�าคญักบัการเพิม่ศกัยภาพและการกระจายอ�านาจให้
แก่ อปท. เพิม่ขึน้ โดยมเีป้าหมายให้เกดิความยัง่ยนืทางการคลังของท้องถิน่ รวมทัง้เพิม่ประสิทธภิาพการใช้จ่ายและจดับรกิารสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุมภารกิจตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจ 
ถ่ายโอน ทัง้ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านสงัคม ด้านการศกึษาและด้านสิง่แวดล้อม เป็นส�าคญั ส�ำหรบักำรเบกิจ่ำยงบประมำณของ อปท.  
ในปีงบประมำณ 2559 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 560,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

6.3 งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของรัฐวิสำหกิจ
 การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งออกเป็น (1) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินงานตามปีงบประมาณ และ 

(2) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินงานตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินงานตามปีงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินงาน
ตามปีปฏิทิน สามารถเบิกจ่ายเบิกจ่ายงบลงทุนรวมได้ทั้งสิ้น 110,199 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ส�ำหรับปีงบประมำณ 2559 คำดว่ำรำยจ่ำยลงทุนของรัฐวิสำหกิจจะสามารถเบิกจ่ายได้ 230,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.7 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากมาตรการการเร่งรดัการเบกิจ่ายงบลงทนุของรฐัวสิาหกจิตามนโยบายของรฐับาล เป็นส�าคัญ

6.4 สรุปรวมรำยจ่ำยภำคสำธำรณะ
 ผลกำรเบิกจ่ำยของรัฐบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจ ในช่วงครึ่งแรกปีงบประมำณ 

2559 ที่ผ่ำนมำ รำยจ่ำยภำคสำธำรณะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ทั้งสิ้น 1,960,280 ล้ำนบำท ส�ำหรับสมมติฐานการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาคสาธารณะในปีงบประมาณ 2559 ดังกล่าว ท�าให้คาดว่าในปีงบประมำณ 2559 รายจ่ายภาคสาธารณะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 
3,688,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบด้วย (1) รายจ่ายรัฐบาลรวมจ�านวน 2,897,270 
ล้านบาท (2) รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน 560,992 ล้านบาท และ (3) รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจจ�านวน 230,205 
ล้านบาท

ที่มา : ส�านักนโยบายการคลัง (สนค.) ค�านวณโดยส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ที่มา : ส�านักนโยบายการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ค�านวณโดย ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ตำรำงที่ 5 กำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงครึ่งแรกปีงบประมำณ 2559 และสมมติฐำนกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 2559

ตำรำงที่ 6 กำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุนของรัฐวิสำหกิจในช่วงครึ่งแรกปีงบประมำณ 2559 และสมมติฐำนกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุน
ของรัฐวิสำหกิจในปีงบประมำณ 2559

รำยจ่ำยท้องถิ่น                                                        223,180  560,992

รำยจ่ำยลงทุนรัฐวิสำหกิจ 110,199 230,205

5 เดือนแรกปีงบประมำณ 2559
(ต.ค. 58-ก.พ. 59)

ครึ่งแรกปีงบประมำณ 2559

ปีงบประมำณ 2559
คำดกำรณ์ ณ มี.ค. 2559

ปีงบประมำณ 2559
คำดกำรณ์ ณ มี.ค. 2559

(หน่วย : ล้านบาท)
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* รายจ่ายท้องถิ่น เบิกจ่ายในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559
ที่มา : ส�านักนโยบายการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ค�านวณโดย ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

1. รำยจ่ำยรัฐบำล (1.1+1.2) 1,626,901 2,897,270
 1.1 รำยจ่ำยงบประมำณรวม (1.1.1+1.1.2+1.1.3) 1,570,876 2,800,016
  1.1.1 รายจ่ายประจ�า 1,248,659 2,191,085
  1.1.2 รายจ่ายลงทุน 163,190 369,215
  รายจ่ายรัฐบาลประจ�าปี (1)+(2) 1,411,849 2,560,300
  อัตราเบิกจ่ายรายจ่ายงบประมาณ 50.9 92.2
  1.1.3 รายจ่ายเหลื่อมปี 159,027 239,716
 1.2 รำยจ่ำยนอกงบประมำณจำกเงินกู้ 56,025 97,254
  1.2.1 ไทยเข้มแข็ง 1,176 2,512
  1.2.2 โครงการบริหารจัดการน�้า ระยะเร่งด่วน 235 235
  1.2.3 โครงการลงทุนพัฒนาระบบน�้าและทางถนน 36,352 46,270
  1.2.4 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ 16,880 44,851
  1.2.5 โครงการลงทุน DPL 1,382 3,386
2. รำยจ่ำยท้องถิ่น  223,180* 560,992
3. รำยจ่ำยลงทุนรัฐวิสำหกิจ 110,199 230,205
รำยจ่ำยภำคสำธำรณะรวม 1,960,280 3,688,467

ไตรมำสแรก
ปีงบประมำณ 2559

ปีงบประมำณ 2559
คำดกำรณ์ ณ ธ.ค. 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

ตำรำงที่ 7 สมมติฐำนกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยภำคสำธำรณะในปีงบประมำณ 2559

6.5 สรุปสมมติฐำนรำยจ่ำยภำคสำธำรณะตำมระบบบัญชีประชำชำติ
 จำกสมมตฐิำนรำยจ่ำยภำคสำธำรณะตำมระบบงบประมำณข้ำงต้น สำมำรถน�ำมำแปลงเป็นรำยจ่ำยภำคสำธำรณะ

ตำมระบบบัญชีประชำชำติ (System of National Accounts : SNA) ที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริง คำดว่ำจะสำมำรถเบิกจ่ำย
ได้ 3,383,568 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น (1) การบริโภคภาครัฐบาล 
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 2,451,678 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ (2) การลงทุน 
ภาครัฐบาล คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 931,890 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : จากการค�านวณโดย ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ตำรำงที่ 8 สมมติฐำนกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยภำคสำธำรณะตำมระบบบัญชีประชำชำติ

1. กำรบริโภคภำครัฐบำล 2,451,678
 อัตราการขยายตัว  5.0
2. กำรลงทุนภำครัฐบำล 931,890
 อัตราการขยายตัว  7.8
รำยจ่ำยภำคสำธำรณะรวม 3,383,568
 อัตราการขยายตัว  5.8

ปี 2559 คำดกำรณ์ ณ ธ.ค. 2558
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ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559

1.	ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

“เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ที่ขยายตัว 
ร้อยละ 2.8”

 ➥ จากข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 
ปี 2559 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.2 หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังขจัดผลทางฤดูกาล 
ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ด้านการผลิต
	 	 ภาคเกษตรกรรมยังหดตัวร้อยละ	 1.5	 แต่เป็นการหดตัวในอัตราชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า	 โดยได้ปัจจัยบวก

จากผลผลิตในหมวดปศุสัตว์และประมงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ	 ขณะที่หมวดพืชผลได้รับผลกระทบจากปัญหา 
ภัยแล้งท�าให้ขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร	ในส่วนของการผลิตนอกภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ	3.7	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 •	สาขาอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ	0.3	จากที่ขยายตัวร้อยละ	0.8	ในไตรมาสก่อนหน้า	จากกลุ่มอุตสาหกรรมเบา
ที่หดตัว	อาทิ	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	และอุตสาหกรรมยาสูบ	ขณะที่อุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยีขยายตัวชะลอลง	จากการผลิต
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ชะลอตัวจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่

	 	 •	สาขาก่อสร้างขยายตวัสงูทีร้่อยละ	11.2	ต่อเนือ่งจากไตรมาสก่อนหน้า	จากผลของมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่
ระดบัต�าบลของรฐับาลเป็นอานสิงส์ต่อการก่อสร้างของภาคเอกชนปรบัตวัดขีึน้	กอปรกบัการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศัยประเภทคอนโดมเินยีม
ตามแนวรถไฟฟ้าในเขต	กทม.	และปริมณฑลเพิ่มขึ้นเช่นกัน

	 	 •	สาขาขนส่งและคมนาคมขยายตัวร้อยละ	5.6	ขยายตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ	5.2	ในไตรมาสก่อนหน้า	ตามจ�านวน
นกัท่องเทีย่วทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้	โดยขยายตวัเร่งขึน้ในทกุรปูแบบการขนส่ง	ได้แก่	การขนส่งทางบก	(ร้อยละ	5.4)	การขนส่งทางอากาศ	
(ร้อยละ	11.5)	และการขนส่งทางน�้า	(ร้อยละ	0.8)

	 	 •	สาขาการค้าส่งค้าปลีกและการซ่อมแซมขยายตัวร้อยละ	 5.1	 เป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 สะท้อนอุปสงค์
ภายในประเทศไม่ซบเซา	พร้อมทั้งการใช้จ่ายในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

	 	 •	สาขาตัวกลางทางการเงินขยายตัวร้อยละ	4.5	ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ	6.8	 เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

	 	 •	สาขาบรกิารด้านอสงัหารมิทรพัย์ขยายตวัร้อยละ	3.0	ชะลอลงในหมวดการให้เช่าทีอ่ยูอ่าศยัและนายหน้าซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพัย์	กจิกรรมการให้ค�าปรกึษาทางธรุกจิ	การให้เช่าเครือ่งจกัรและของใช้ในครวัเรอืน	และหมวดกจิกรรมด้านคอมพิวเตอร์	
ขณะที่หมวดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาขยายตัวสูงขึ้น

	 	 •	สาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ	15.8	เร่งขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าทีข่ยายตวั	ร้อยละ	5.0	ตามจ�านวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ขยายตัวได้ดีในไตรมาสแรก	โดยมีจ�านวน	9.0	ล้านคน	หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ	15.5

 
  ด้านการใช้จ่าย
	 	 อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน	 การบริโภคภาครัฐ	 และการ 

ลงทุนรวม	 รวมทั้งการส่งออกสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นมากจากการขยายตัวของปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ	 ขณะที่ปริมาณการน�าเข้า
สินค้าและบริการหดตัว

	 	 •	การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ	2.3	ชะลอลงจากร้อยละ	2.6	ในไตรมาสก่อนหน้า	ขยายตัวได้ตามราคา
น�้ามัน	และภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่า	ขณะที่รายได้ภาคเกษตรและการบริโภคสินค้าคงทนหดตัว

	 	 •	 ในขณะท่ีการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ	 8.0	 ตามค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนแรงงานที่ปรับขึ้นจากการ
ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ	และการใช้จ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล
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ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

ภาพที่ 15 ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ 

	 	 •	การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	4.7	ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า	ที่ขยายตัวร้อยละ	9.4	 โดยภาครัฐขยายตัว
ร้อยละ	 12.4	 จากโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่งทางถนน	และมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับต�าบลของรัฐบาล	 กอปรกับโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ	 อาทิ	 โครงการทางด่วนขั้นที่	 3	 ของการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย	และการก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 	 •	ภาคต่างประเทศด้านการส่งออกสินค้าและบริการกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ	 5.1	 หลังจากที่หดตัวต่อเน่ือง	
4	 ไตรมาสก่อนหน้า	 ขยายตัวได้ทั้งการส่งออกสินค้าร้อยละ	 1.0	 และการส่งออกบริการร้อยละ	 18.8	 ตามจ�านวนนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศที่ขยายตัวในระดับสูงร้อยละ	 15.5	 ส�าหรับการส่งออกสินค้าขยายตัวได้ในสินค้าเกษตรและสินค้าประมง	 ขณะที่สินค้า
อุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย

	 	 •	การน�าเข้าสินค้าและบริการหดตัวร้อยละ	4.8	เป็นการหดตัวของการน�าเข้าสินค้าร้อยละ	7.1	โดยเฉพาะในการ 
น�าเข้าน�้ามันดิบจากการปิดซ่อมโรงกลั่นน�้ามันบางแห่ง	ขณะที่การน�าเข้าบริการขยายตัวร้อยละ	3.6	เป็นไปตามภาคการท่องเที่ยวที่
ขยายตัวท�าให้การบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตาม

 ➥ ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 สศค. คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
3.0-3.6) เป็นการขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ	2.8	โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออกบริการ	โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	กอปรกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปี	2559	จะส่งผลให้การ
ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นแรงสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	 อาทิ	 โครงการลงทุนยกระดับโครงสร้าง 
พืน้ฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง	และโครงการบรหิารจดัการน�า้และพฒันาระบบขนส่งทางถนน	นอกจากนี	้มาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจจากภาครัฐ	 อาทิ	 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ	 ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของการใช้จ่ายภายในประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 การส่งออกสินค้าของไทยในปีน้ีจะยังคงมีข้อจ�ากัดจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก	ที่คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�่าลงจากที่คาดการณ์ครั้งก่อน
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 1.1.2 การบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
 ➥ การบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัวถึงร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน และเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลออก	 (q-o-q	 SA)	พบว่า	 ขยายตัวร้อยละ	1.2	 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า	 โดย
ปัจจยัทีส่นบัสนนุการบรโิภคภาครฐัมปัีจจยัหลกัจากค่าตอบแทนแรงงานทีข่ยายตวัร้อยละ	3.3	ค่าเส่ือมราคาทรพัย์สนิขยายตวัร้อยละ	
2.0	รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการขยายตัว	ร้อยละ	10.0	และการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินส�าหรับสินค้าและบริการ
ในระบบตลาดขยายตัว	ร้อยละ	40.7	ทั้งนี้	 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล	ณ	ราคาประจ�าปี	มีมูลค่า	585.6	 
พันล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	10.4	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนแรงงานขยายตัวร้อยละ	8.0	จาก
การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	4	ในเดือนธันวาคม	2557	และได้รับการตกเบิกในเดือนกรกฎาคม	2558	ค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สินขยายตัวร้อยละ	 2.8	 รายจ่ายค่าซ้ือสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ	 8.9	 จากการใช้จ่ายจากมาตรการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจที่ลงไปในระดับพื้นท่ีของรัฐบาล	 โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล	 การโอนเพื่อสวัสดิการสังคมท่ีไม่
เป็นตัวเงินส�าหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดขยายตัวร้อยละ	41.6	จากการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
ไตรมาสที่	1	ปี	2559	ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(30	บาท	รักษาทุกโรค)	และรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ให้ครัวเรือนและผู้ประกอบการขยายตัวร้อยละ	13.0	ตามล�าดับ

ภาพที่ 16 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

1.1 การบริโภคภาคเอกชนและการบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

 1.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
 ➥ การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน ชะลอลงเลก็น้อยจากไตรมาสก่อนหน้าทีข่ยายตวัร้อยละ 2.6 คดิเป็นการขยายตวัร้อยละ	0.8	เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า	
หลงัจากขจดัผลทางฤดกูาล	ขยายตวัได้จากราคาน�้ามนัเชือ้เพลงิ	และภาวะเงนิเฟ้อทีอ่ยูใ่นระดบัต�่า	โดยการใช้จ่ายขยายตวัได้ในเกอืบ
ทุกหมวด	อาทิ	หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	หมวดสุขภาพ	หมวดโรงแรมและ
ภัตตาคาร	และหมวดการสื่อสาร	ขณะที่หมวดการขนส่งขยายตัวชะลอลงจากการใช้จ่ายด้านยานพาหนะที่ติดลบจากการเร่งบริโภค
ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์

 ➥ ส�าหรับในปี 2559 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับ
ปี 2558 ที่ร้อยละ 2.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.8-2.4)	โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเข้าสู่เศรษฐกิจจริงได้มากขึ้นในปี	2559	อาทิ	มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย	
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร	และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ	อย่างไรก็ตาม	ก�าลังซื้อของครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ครัวเรือน	และราคา
สินค้าเกษตรที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่า	แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก	และแนวโน้มราคาน�้ามัน
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 ➥ ในปี 2559 การบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9-3.5)	 ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 2559	 ท่ี 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายจ�านวน	2,720,000	ล้านบาท	โดยในจ�านวนนี้เป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าจ�านวน	2,100,836	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	77.2	ของวงเงนิงบประมาณรวม	และเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ	3.6	เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัปีก่อน	โดยได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากการเร่งรดัการใช้จ่ายภาครฐั	และการด�าเนนิมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล	ทัง้นี	้ 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	2559	ในช่วงไตรมาสแรก	(ตุลาคม	2558-ธันวาคม	2558)	ในส่วนของรายจ่ายประจ�า
สามารถเบิกจ่ายได้	 739.6	 พันล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.0	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 และคิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย 
ร้อยละ	33.9	ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าหลังโอนเปลี่ยนแปลง

1.2 การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐที่แท้จริง 

 1.2.1 การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่
 ➥ การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า	
การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรในไตรมาสที่	1	ของปี	2559	ขยายตัวร้อยละ	0.9	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน	ชะลอลงจาก
ไตรมาสที่	4	ของปี	2558	ที่ขยายตัวร้อยละ	2.7	โดยหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่งหดตัวร้อยละ	11.4	ขณะที่หมวดเครื่องจักร
เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานขยายตัวร้อยละ	 5.9	 โดยเป็นการขยายตัวในหมวดเครื่องจักรส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	
มอเตอร์ไฟฟ้า	และเครื่องจักรกลอื่นๆ	ส�าหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้างภาคเอกชนในไตรมาสที่	1	ของปี	2559	กลับมาขยาย
ตัวที่ร้อยละ	7.0	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน	ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่	4	ของปี	2558	ที่หดตัวร้อยละ	1.3	โดยอาคารที่อยู่อาศัย
ขยายตัวร้อยละ	3.3	อันเป็นผลจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าในพื้นที่	กทม.	และปริมณฑล

ภาพที่ 17 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการบริโภคภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ
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ภาพที่ 18 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

 ➥ ส�าหรับในปี 2559 การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7-3.3) โดยได้รับอานิสงส์จาก	(1)	โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความชัดเจน	ซึ่งจะช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้	(2)	มาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ภาคเอกชนอืน่ๆ	เช่น	การให้สทิธปิระโยชน์เร่งรดัการลงทนุในปี	2559	สิทธปิระโยชน์ส�าหรบัการลงทนุในอตุสาหกรรมอนาคตของไทย	
(New	Growth	Engine)	เป็นต้น	(3)	มาตรการสนบัสนนุของภาครฐั	อาท	ิโครงการเพิม่ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทาง 
ประชารัฐที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 เป็นต้น	และ	 (4)	 แนวโน้มราคาน�้ามันที่ลดลงและนโยบาย
การเงินที่ผ่อนปรนอย่างต่อเนื่อง	ยังมีส่วนช่วยให้ต้นทุนการด�าเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน

 
 1.2.2 การลงทุนภาครัฐที่แท้จริง

 ➥ การลงทุนภาครัฐท่ีแท้จริงในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 12.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ	41.2	และเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลออก	(q-o-q-	SA)	พบว่า	ขยายตัว 
ถึงร้อยละ	 2.4	 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า	 โดยการลงทุนภาครัฐที่แท้จริงสามารถแบ่งออกเป็น	 1)	 การลงทุนในหมวดก่อสร้าง	 
ในไตรมาสที	่1	ปี	2559	ขยายตวัร้อยละ	14.9	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	ขยายตวัชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า	เนือ่งจากการ 
เบกิจ่ายงบลงทนุทีช่ะลอลง	โดยการก่อสร้างรฐับาลขยายตวัร้อยละ	15.3	จากโครงการเงนิกูเ้พือ่การพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากร
น�้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	 และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล	 ในส่วนของการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ 
ขยายตัวร้อยละ	13.9	จากโครงการต่อเนื่อง	ได้แก่	โครงการทางด่วนขั้นที่	3	สายเหนือตอน	N2	ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
และการก่อสร้างระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เป็นต้น	 และ	 2)	 การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร	 
ในไตรมาสที่	 1	ปี	 2559	ขยายตัวร้อยละ	5.7	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	มาจากรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวร้อยละ	5.5	ซึ่งใน
ไตรมาสที่	1	ปี	2559	รัฐวิสาหกิจไม่มีการน�าเข้าเครื่องบิน	ส�าหรับรัฐบาลขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ	22.3

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ
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 ➥ ในปี 2559 การลงทุนภาครัฐที่แท้จริงคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  
(ช่วงคาดการณ์ทีร้่อยละ 8.6-9.2)	เนือ่งจากกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุในปี	2559	ทีเ่พิม่ขึน้จากปี	2558	และได้รบัปัจจยั
สนบัสนนุจากการมาตรการกระตุน้การใช้จ่ายของรฐับาล	และการใช้จ่ายจากเงนินอกงบประมาณทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะ
จากโครงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่ง	 โครงการบริหารจัดการน�้าและพัฒนาระบบขนส่งทาง
ถนน	ซึง่คาดว่าจะมโีครงการลงทนุทีส่�าคญัทีจ่ะเริม่ลงทนุได้	เช่น	โครงการพฒันาระบบรถไฟทางคูข่นาด	1	เมตร	(Meter	Gauge)	และ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	(Motorway)	ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้ภาคธรุกจิและกระตุน้ให้เกดิการลงทนุภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้	ทั้งนี้	ในปีงบประมาณ	2559	รัฐบาลได้ตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ�านวน	543,636	ล้าน
บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	20.0	ของกรอบวงเงินงบประมาณ	ขยายตัวร้อยละ	20.9	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน	และตั้งเป้าอัตรา
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไว้ที่ร้อยละ	87.0	ทั้งนี้	การเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	2559	ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ	
(ตุลาคม	2558-มีนาคม	2559)	ในส่วนของรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้	163.2	พันล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	38.3	เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน	และคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ	31.9	ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าหลังโอนเปลี่ยนแปลง

1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

 ➥ การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ 
ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ที่หดตัวที่ร้อยละ 3.3 และเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้าหลังหักผลทางฤดูกาลแล้วพบว่า	 ขยายตัวที่ร้อยละ	 4.9	 หากพิจารณาในด้านมิติสินค้าพบว่าในไตรมาสที่	 1	 ปี	 2559	 
การส่งออกสินค้าที่แท้จริงกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้งเช่นกันที่ร้อยละ	 1.0	 หลังจากหดตัวต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา	 4	 ไตรมาส	 
อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของปริมาณการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ร้อยละ	 3.8	 จากไตรมาสก่อนหน้า	 ที่หดตัวร้อยละ	 5.3	 
ตามการขยายตัวของปริมาณการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเป็นส�าคัญ	 ประกอบกับปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม	
และสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวดีเช่นกันที่ร้อยละ	3.2	และ	9.5	ตามล�าดับ	ขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 
เครื่องใช้ไฟฟ้า	ยานยนต์	และ	สินค้าแร่และเชื้อเพลิงยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ	3.4	6.6	0.2	และ	26.5	ตามล�าดับ	ส�าหรับการ 
ส่งออกบริการที่แท้จริงในไตรมาสที่	1	ปี	2559	ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ	18.8	เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า	ที่ขยายตัวร้อยละ	
4.9	จากการขยายตัวดีของภาคการท่องเที่ยว	โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ	15.5	เป็นการขยายตัวได้ดีเกือบ
ทุกกลุ่มภูมิภาค	 โดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออกเป็นหลัก	 จากมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้น 
การท่องเทีย่วให้ขยายตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ภาคการท่องเทีย่วเป็นปัจจยัสนบัสนนุหลักในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิไทยในปี	2559

ภาพที่ 19 ประมาณการอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ
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 ➥ ในปี 2559 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 (โดยมีช่วง 
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 ถึง 3.5) ฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า	 โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออกบริการที่คาดว่าจะขยายตัว 
ตามจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แม้ว่าการส่งออกสินค้าของไทยในปีนี้จะยังคงมีข้อจ�ากัดจากความ 
ไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการส่งออก

1.4 การน�าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

 ➥ การน�าเข้าสนิค้าและบรกิารทีแ่ท้จรงิแบบปรมิาณลกูโซ่ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 หดตวัทีร้่อยละ 4.8 เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 1.2 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหลังหัก 
ผลทางฤดูกาลออกแล้วพบว่า	หดตัวที่ร้อยละ	3.2	โดยในด้านมิติสินค้าพบว่า	ในไตรมาสที่	1	ปี	2559	การน�าเข้าสินค้าที่แท้จริงหดตัว 
ต่อเนื่องที่ร้อยละ	7.1	จากไตรมาสก่อนหน้า	ที่หดตัวร้อยละ	2.3	ตามการหดตัวของปริมาณการน�าเข้าสินค้าทุนที่ร้อยละ	1.0	ลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ	0.2	รวมถึงปริมาณการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าเชื้อเพลิงที่หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ	12.5	
และ	 8.1	 ตามล�าดับ	 ขณะที่ปริมาณการน�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้งที่ร้อยละ	 3.6	 หลังจากหดตัวใน
ไตรมาสก่อนหน้า	ที่ร้อยละ	4.4	และปริมาณการน�าเข้าสินค้ายานยนต์ยังขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ	3.5	ส�าหรับการน�าเข้าบริการ
ที่แท้จริงในไตรมาสที่	1	ปี	2559	ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ	3.6	จากไตรมาสก่อนหน้า	ที่ขยายตัวร้อยละ	3.4

ภาพที่ 20 อัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

ภาพที่ 21 อัตราการขยายตัวของการน�าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริง

ที่มา : สศค.
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ
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ภาพที่ 22 ประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ

1 มูลค่าการส่งออกตามระบบดุลการช�าระเงิน (รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)
2 อาเซียน 5 ประกอบด้วยประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
3 CLMV หมายถึงประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

 ➥ ในปี 2559 การน�าเข้าสนิค้าและบรกิารทีแ่ท้จรงิแบบปรมิาณลกูโซ่คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 0.4 (โดยมช่ีวงคาดการณ์ 
ที่ร้อยละ 0.1 ถึง 0.7) คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้า	 สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้จ่ายภาคเอกชนที่คาดว่า 
จะเร่งขึ้นและการฟื้นตัวของภาคการส่งออก	นอกจากนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย	

2.	ด้านการค้าระหว่างประเทศ

2.1 มูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ

 ➥  มูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ1  ของไตรมาสแรกของปี 2559 อยู่ที่ 52.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
คดิเป็นการหดตวัร้อยละ 1.4 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	ซึง่มสีาเหตหุลกัจากเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัอย่างเชือ่งช้า	รวมถงึราคา 
สินค้าเกษตรและราคาน�้ามันที่ตกต�่าทั่วโลกในปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้	เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกตามระบบกรมศุลกากร	พบว่า	ทองค�า	
อัญมณีและเครื่องประดับ	สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร	และยานพาหนะ	เป็นสินค้าหลักที่สามารถขยายตัวได้ดีในไตรมาสแรกของ
ปีนี้	ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ	234.8	72.3	7.0	และ	0.5	ตามล�าดับ	ขณะที่สินค้าในหมวดอื่น	ได้แก่	สินค้าเกษตร	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และ
เชื้อเพลิงต่างหดตัวในไตรมาสแรกของปีทั้งสิ้น	โดยเฉพาะการส่งออกยางพาราและน�้ามันส�าเร็จรูปที่มีการหดตัวถึงร้อยละ	22.2	และ	
43.7	ตามล�าดับ	จากความล้นเกินของอุปทานในตลาดโลก	(oversupply)	ท�าให้ราคาตกต�่า	และปริมาณการส่งออกลดลง

 ส่วนการส่งออกรายประเทศ	พบว่า	ตลาดหลกัทีช่่วยพยงุการส่งออกของไทยในไตรมาสแรกของปี	2559	คอื	ญีปุ่น่	ฮ่องกง	
ทวีปออสเตรเลีย	อาเซียน-52		และเวียดนาม	ที่มีการขยายตัวร้อยละ	5.7	0.6	5.5	9.1	และ	3.1	ตามล�าดับ	สินค้าที่ส่งออกได้ดีไปยัง
ตลาดดังกล่าว	คือ	ทองค�า	เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ	เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ	และยานยนต์	อย่างไรก็ดี	
การส่งออกไปยังประเทศจีนในไตรแรกของปี	2559	มีการหดตัวถึงร้อยละ	6.4	จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน	รวมถึงการหดตัว 
ของการส่งออกยางพาราที่มีปัญหาความล้นเกินของอุปทานโลก	 ขณะที่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีน-43	 หรือ	 CLMV	 
ซึง่เป็นตลาดทีม่สีดัส่วนการส่งออกไทยถงึร้อยละ	10.4	ของมลูค่าการส่งออกของไทยทัง้หมด	มกีารหดตวัร้อยละ	4.0	ซึง่หากพจิารณา 
ลงรายละเอียด	พบว่า	การส่งออกไปยังกัมพูชา	ลาว	และเมียนมา	มีการหดตัวร้อยละ	17.8	0.5	และ	2.9	ตามล�าดับ	แต่เวียดนาม 
ขยายตวัร้อยละ	3.1	สนิค้าทีส่่งออกได้ดไีปยงัตลาด	CLMV	คอื	ยานยนต์	เครือ่งปรบัอากาศ	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	น�า้ตาลทราย	และเครือ่งดืม่

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ
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4 มูลค่าการน�าเข้าตามระบบดุลการช�าระเงิน (รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

 ➥ ในปี 2559 สศค. คาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐจะหดตัวร้อยละ 0.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 
ร้อยละ -1.0 ถงึ 0.4) ดขีึน้กว่าปี 2558	จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ	และการส่งออกไปยงัตลาดอาเซยีน-5	เป็นส�าคญั	อย่างไรกด็ี 
คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและจีน	 ซึ่งเป็นตลาดหลักส�าคัญของไทย	 จะยังคงเป็นไปอย่างเปราะบาง	 จึงเป็น 
แรงกดดันต่อการส่งออกสินค้าของไทยให้ไม่สามารถขยายตัวได้ดีมากนัก	 นอกจากน้ี	 แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 และราคา 
น�้ามันดิบที่คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต�่า	จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี	2559	นี้

2.2 มูลค่าน�าเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ

 ➥ มูลค่าน�าเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ4 ของไตรมาสแรกของปี 2559 อยู่ที่ 39.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
คดิเป็นการหดตวัร้อยละ 14.4 ทัง้นี	้หากพจิารณามลูค่าการน�าเข้าตามระบบกรมศลุกากร	พบว่า	การน�าเข้ารวมหดตวัทีร้่อยละ	12.0	
เช่นเดียวกัน	โดยมีสาเหตุหลักจากการหดตัวของการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ	สินค้าทุน	และสินค้าเชื้อเพลิง	ซึ่งมีการหดตัวร้อยละ	15.7	
2.3	และ	37	ขณะที่การน�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมีการขยายตัวที่ร้อยละ	2.3	อย่างไรก็ดี	หากพิจารณาลงรายละเอียด	จะพบว่าการ
น�าเข้าทองค�ากลับหดตัวในไตรมาสแรกปี	 2559	 โดยมูลค่าการน�าเข้าทองค�าหดตัวร้อยละ	 51.3	 ส่งผลให้การน�าเข้าวัตถุดิบหักทอง 
หดตัวลดลงร้อยละ	11.5	และการน�าเข้ารวมหักทองค�าหดตัวร้อยละ	10.2

	 	 การหดตวัของการน�าเข้าในไตรมาสแรกของปี	2559	ทีผ่่านมานัน้	เกดิจากการหดตวัด้านการส่งออกของไทย	ท�าให้
การน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบมีการหดตัว	 ส่วนการลงทุนในประเทศก็มีการชะลอตัว	 ส่งผลให้การน�าเข้าสินค้าทุนมีการหดตัวเช่นเดียวกัน	
ขณะที่การหดตัวของสินค้าเชื้อเพลิง	เกิดจากการลดลงของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกเป็นหลัก

ภาพที่ 23 ประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าน�าเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
* หมายเหตุ f หมายถึงประมาณการ

 ➥ ในปี 2559 สศค. คาดว่ามูลค่าน�าเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐจะหดตัวที่ร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ -4.8 ถึง -4.2) หดตัวในอัตราชะลอลงจากปี 2558	โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวของการน�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค	
เนื่องจากในปี	 2559	 คาดว่า	 ภาวะอุปสงค์ในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า	 จะส่งผลให้มีการขยายตัวด้าน 
การน�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค	 ประกอบกับการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนจะเป็นปัจจัยช่วย 
ในการน�าเข้าสินค้าทุน	 ขณะที่การน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบคาดว่าจะมีการหดตัวเล็กน้อยตามภาคการส่งออก	ส่วนการน�าเข้าสินค้า 
เชื้อเพลิงนั้น	อาจมีการหดตัวจากแนวโน้มราคาน�้ามันดิบเฉลี่ยทั้งปีที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต�่ากว่าปีก่อนหน้า
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3.	ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

3.1 ดุลบัญชีเดินสะพัด

 ➥ ดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เกินดุลทั้งสิ้น 16.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนที่เกินดุล 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลจากทั้ง	 (1)	 ดุลการค้าและ	 (2)	 ดุลบริการ	 รายได้	 และเงินโอนท่ี 
เกินดุล	13.3	และ	3.1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตามล�าดับ	โดยดุลการค้าที่เกินดุลเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการส่งออกทองค�าที่มีมูลค่า
สูงตามราคาทองค�าในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น	 ประกอบกับการน�าเข้าที่ลดลงจากราคาน�้ามันที่ยังคงอยู่ในระดับต�่า	 ขณะที่ดุลบริการ	 
รายได้	และเงินโอนตามระบบดุลการช�าระเงินเกินดุลจากรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน	ท�าให้มี
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีนเข้ามาเป็นจ�านวนมาก

ภาพที่ 24 ประมาณการดุลการค้า

ที่มา : สศค.

5 ดุลการค้าตามระบบดุลการช�าระเงิน (รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

2.3 ดุลการค้า5

 ➥ ดุลการค้าของปี 2559 คาดว่าจะเกินดุล 41.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 40.8-41.4 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่เกินดุล 34.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	อันเนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่า
การน�าเข้า
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ภาพที่ 25 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัด

ภาพที่ 26 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ที่มา : ธปท. รวบรวมและคาดการณ์โดย สศค.

ที่มา : สศค.

 ➥ ในปี 2559 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 38.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 38.2  
ถึง 38.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 9.4 ถึง 10.0 ของ GDP) เกินดุลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เกินดุล 31.6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าดุลการค้าตามระบบดุลการช�าระเงินจะเกินดุลทั้งส้ิน	 41.1	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เนื่องจากมูลค่าการ 
น�าเข้าที่คาดว่าจะยังได้รับผลกระทบจากราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต�่า	 ตามอุปทานจากประเทศผู้ส่งออกน�้ามันที่ยัง
คงสูงกว่าอุปสงค์	ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าน�าเข้า	ขณะที่มูลค่าส่งออกคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน	ขณะที่ดุลบริการ	รายได้	
และเงินโอนคาดว่าจะขาดดุลลดลงที่	2.6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	จากปีก่อนที่ขาดดุล	3.0	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	โดยคาดว่าจะมีเงิน
โอนไปยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้จากการส่งกลบัก�าไรและเงนิปันผลกลับไปยงัต่างประเทศตามเศรษฐกจิไทยทีป่รบัตวัดขีึน้	ขณะทีค่าดว่า
รายได้สุทธิจากการท่องเที่ยวของต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

3.2  อัตราเงินเฟ้อ

 ➥ จากสถานการณ์ล่าสุดในช่วง	 4	 เดือนแรกของปี	 2559	 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ	 -0.4	 โดยการติดลบของ
อัตราเงินเฟ้อเกิดจากการลดลงของราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศเป็นหลัก	 รวมถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงตามราคาน�้ามันดิบ
ในตลาดโลก	ขณะที่ราคาอาหารส�าเร็จรูปทั้งที่บริโภคในบ้านและนอกบ้าน	พบว่ายังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ทั้งนี้	หาก
ขจัดผลของราคาอาหารสดและราคาพลังงานออก	พบว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเป็นบวกที่ร้อยละ	0.7	ในช่วง	4	เดือนแรกของปี

 ➥ ส�าหรับปี 2559 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป จะอยู่ที่ร้อยละ 0.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 ถึง 0.6)  
ซึง่นบัเป็นการเพิม่ข้ึนจากปีก่อนทีอ่ตัราเงนิเฟ้อตดิลบ	โดยคาดว่าสินค้าในหมวดทีไ่ม่ใช่พลงังานจะมกีารปรบัราคาเพิม่ขึน้ตามแนวโน้ม 
การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอุปสงค์ในประเทศ	 อย่างไรก็ดี	 ราคาสินค้าในหมวดพลังงานคาดว่าจะมีการปรับตัวลดลง 
ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า	 จากสมมติฐานการลดลงของราคาน�้ามันดิบ	 ซึ่งจะส่งผลท�าให้ราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศมีการปรับตัว 
ลดลง	นอกจากนี้	การลดลงของราคาน�้ามนัยงัอาจส่งผลทางอ้อมต่อราคาสนิค้าอืน่ๆ	ให้มกีารปรบัลดลงได้อกีด้วย	อาทิ	ราคาค่าไฟฟ้า	
และราคาค่าโดยสาร	เป็นต้น
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ภาคการคลัง

บทสรุปผู้บริหาร

 ❍ ปีงบประมาณ 2559 รฐับาลจดัท�างบประมาณแบบขาดดลุ (Expansionary Fiscal Policy) โดยจดัท�างบประมาณ

แบบขาดดลุจ�านวน 390,000 ล้านบาท และได้มกีารจดัท�างบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ 2559 อกีจ�านวน 56,000 

ล้านบาท รวมเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,776,000.0 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ด�าเนินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทย 

เข้มแข็ง (TKK) ที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2553 และการเบิกจ่ายเงินกู ้เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

(Development Policy Loan : DPL) และโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่งทางถนน

ระยะเร่งด่วน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

      การจัดท�างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�าปีงบประมาณ 2559

 ❍ ในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิหลังหัก 

การจดัสรร อปท. ได้ 1,077,034 ล้านบาท สงูกว่าประมาณการ 64,478 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.4 และสงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ร้อยละ 10.2 ต่อปี ส�าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรวมในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 1,570,876 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยรายจ่ายปีปัจจุบันเบิกจ่ายได้จ�านวน 1,411,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตรา

เบิกจ่ายร้อยละ 50.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณ (2,776,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจ�านวน 511,701 ล้านบาท

 ❍ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจ�านวน 6,013,649.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.03 

ของ GDPและเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,862.6 ล้านบาท โดยเป็น (1) หนี้ของรัฐบาลจ�านวน 

4,431,683.97 ล้านบาท (2) หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินจ�านวน 1,039,910.82 ล้านบาท (3) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน

การเงิน (รัฐบาลค�้าประกัน) จ�านวน 525,523.70 ล้านบาท และ (4) หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐจ�านวน 16,531.37 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้างยังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ไม่เกินร้อยละ 60.0 ของ GDP

รายงานสรุปสถานการณ์ด้านการคลังในช่วงครึ่งปีแรก

ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559)

ผลการด�าเนินนโยบายการคลังในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 

(ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559)

1. ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล

   ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้
สุทธิหลังหักการจัดสรร อปท. ได้ 1,077,034 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 64,478 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 และสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.2 ต่อปี โดยเป็นผลของการน�าส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 
1,800 MHz (4G) จ�านวน 48,242 ล้านบาท ประกอบกับการน�าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเบียร์ และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ท่ีสูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 4.1 14.1 และ 6.4 ตามล�าดับทั้งนี้ ผลการจัดเก็บรายได้ 
ตามหน่วยงานจัดเก็บสรุปได้ ดังนี้
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 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวมท้ังสิ้น 723,200 ล้านบาท ต�่ากว่าประมาณการ 34,116 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 

และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8 ต่อปี โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ 
25,056 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนหรือร้อยละ 0.0 ต่อปี และจัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการ 25,056 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ -6.6 เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน�าเข้าต�่ากว่าประมาณการ 19,583 ล้านบาท หรือ 
คดิเป็นร้อยละ -12.7 เนือ่งจากมลูค่าการน�าเข้าทีล่ดลงจากราคาน�้ามนัดบิทีล่ดลงในช่วงทีผ่่านมา ขณะทีภ่าษมีลูค่าเพิม่จากการบรโิภค
ในประเทศจัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการ 5,473 ล้านบาท หรือร้อยละ -2.4 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ต่อปี (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
จดัเกบ็ได้ 159,937 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี แต่จดัเกบ็ได้ต�่ากว่าประมาณการ 12,605 ล้านบาท หรอืร้อยละ -7.3 เนือ่งจาก
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด. 53) และภาษีจากประมาณการก�าไรสุทธิ (ภ.ง.ด. 51) จัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการเป็นส�าคัญ 
อย่างไรก็ดี ยังมีภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้ 6,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 
ต่อปี จากภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1) และอสังหาริมทรัพย์ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ เนื่องจากการขยายตัวของ
ฐานเงินเดือนที่สูงกว่าประมาณการ และผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ผ่านมา

 กรมสรรพสามิต
 กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 258,356 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการ 8,932 ล้านบาท หรือร้อยละ 

3.6 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 15.5 ต่อปี โดยเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเบียร์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 6,051 
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.1 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 ต่อปี และภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2,988  
ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.4 และเพิม่ขึน้ร้อยละ 21.2 ต่อปี เนือ่งจากการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนทีจ่ะมกีารปรบัโครงสร้างอตัราภาษสีรรพสามติ 
รถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีภาษีที่จัดเก็บได้ต�่ากว่าประมาณการที่ส�าคัญได้แก่ ภาษีน�้ามันจัดเก็บ
ได้ต�่ากว่าประมาณ 1,031 ล้านบาท หรือร้อยละ -1.3 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.5 ต่อปี

 กรมศุลกากร
 กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 58,061 ล้านบาทต�่ากว่าประมาณการ 2,239 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 และ 

ต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -1.6 ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบของการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมูลค่าการน�าเข้าที่ยังคงหดตัว

 รัฐวิสาหกิจ
 รัฐวิสาหกิจน�าส่งรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 63,924 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 11,130 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.1  

แต่ต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -5.0 ต่อปี โดยมีรัฐวิสาหกิจที่น�าส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน  
การประปานครหลวง และกองทุนรวมวายุภักษ์ เป็นส�าคัญ

 หน่วยงานอื่น
 หน่วยงานอื่นจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 155,621 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 73,503 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.5 

และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 65.0 ต่อปี เนื่องจากการน�าส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 
และ 1,800 MHz (4G) จ�านวน 48,242 ล้านบาท การน�าส่งเงินสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน และการน�าส่งเงินจาก 
การยกเลกิโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของข้าราชการคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดนิบางส่วนส�าหรบักรมธนารกัษ์จดัเกบ็รายได้ 
รวมทั้งสิ้น 3,960 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 102 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.6 ต่อปี
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ตารางที่ 1 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559)

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

                              6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559            ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
      

(หน่วย : ล้านบาท)

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559)

 การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 1,570,876 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนหน้า 109,157 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยรายจ่ายปีปัจจุบันเบิกจ่ายได้จ�านวน 1,411,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.6 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 50.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณ (2,776,000 ล้านบาท)

 ทั้งนี้ รายจ่ายปีปัจจุบันจ�านวน 1,411,849 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายจ่ายประจ�า 1,248,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.5 ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 55.1 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

(2,265,111 ล้านบาท) และ (2) รายจ่ายลงทนุ 163,190 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 38.3 ต่อปี หรอืคดิเป็นอตัราการเบกิจ่ายร้อยละ 31.9 

ของกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุหลงัโอนเปลีย่นแปลง (510,889 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2559 มรีายจ่ายทีส่�าคญั ได้แก่  

เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 136,218 ล้านบาท เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 108,694 ล้านบาท และ

รายจ่ายช�าระหนี้ของกระทรวงการคลัง 83,536 ล้านบาท เป็นต้น ส�าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีเบิกจ่ายได้ 159,027 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ต่อปี

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มกราคม 2559)

ที่มา : กรมบัญชีกลาง และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

                  
                                     ปีงบประมาณ                  

 ประเภทรายจ่าย                     วงเงิน

 
                  

 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 2,776,000 1,411,849 6.6 50.9 

 1.1 รายจ่ายประจ�า 2,265,111 1,248,659 3.5 55.1 

 1.2 รายจ่ายลงทุน 510,889 163,190 38.3 31.9 

2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 307,456 159,027 15.5 51.7 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 3,083,848 1,570,876 7.5 50.9

(หน่วย : ล้านบาท)

 จ�านวน
เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละต่อปี

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละต่อปี

1. กรมสรรพากร 723,200 1.8 757,316 -4.5
2. กรมสรรพสามิต 258,356 15.5 249,424 3.6
3. กรมศุลกากร 58,061 -1.6 60,300 -3.7
รวมรายได้ 3 กรมจัดเก็บ 1,039,617 4.7 1,067,040 -2.6
4. รัฐวิสาหกิจ 63,924 -5.0 52,794 21.1
5. หน่วยงานอื่น 155,621 65.0 82,118 89.5
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 1,259,162 9.0 1,201,952 4.8
หัก  156,149 1.7 165,376 -5.6
รวมรายได้สุทธิ (Net) 1,103,013 10.2 1,036,576 6.4
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท.
ตาม พรบ.ก�าหนดแผนฯ 

25,979 9.2 24,020 8.2

รวมรายได้สุทธิหลังหักการจัดสรร อปท. 1,077,034 10.2 1,012,556 6.4

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละต่อปี

2559 
(ต.ค. 58-มี.ค. 59)

อัตราการเบิกจ่าย

(ต.ค. 58-มี.ค. 59
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ที่มา : กรมบัญชีกลาง และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ ได้แก่ (1) การเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 ตั้งแต่เริ่มโครงการ (ตุลาคม 2552) จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559 มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 346,694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
99.4 ของวงเงิน 348,940 ล้านบาท (2) การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ตั้งแต่เริ่มโครงการ 
(เดือนเมษายน 2554) จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559 มีจ�านวน 34,886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของวงเงิน 39,285 ล้านบาท  
(3) การเบกิจ่ายเงนิกูภ้ายใต้พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่วางระบบบรหิารจดัการน�า้และสร้างอนาคตประเทศ 
พ.ศ.2555 ตัง้แต่เริม่โครงการ (กมุภาพนัธ์ 2555) จนถึงส้ินเดอืนมนีาคม 2559 มกีารเบกิจ่ายรวมทัง้ส้ิน 24,118 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6.9 ของกรอบวงเงิน 350,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ พรก. บริหารจัดการน�้าวงเงินจ�านวน 350.0 พันล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ยกเลิกการด�าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) และ (4) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 49,649 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.4 ของวงเงิน 78,295 ล้านบาท

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ

1. โครงการภายใต้แผน 
 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

2. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 และพัฒนาโครงสร้าง 
 พื้นฐาน (DPL)

3. เงนิกูภ้ายใต้ พรก. บรหิาร 
 จัดการน�้าฯ

4. โครงการเงินกู้เพื่อการ 
 พัฒนาระบบบริหาร 
 จัดการทรัพยากรน�้า 
 และระบบขนส่งทาง 
 ถนนระยะเร่งด่วน

348,940 234,369 61,391 24,420 7,509 4,597 13,232 346,694 99.4

  39,285 - 286 7,382 14,998 6,646 4,184 34,886 88.8

350,000 - - 1,762 13,740 6,793 1,588 24,118 6.9

  
 78,295 - - - - - 13,297 49,649 63.4

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ 
วงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติ

ตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึงสิ้นเดือน 

มี.ค. 59

ร้อยละของ
วงเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
25542553 2555 2556 2557 2558

กล่าวโดยสรุปในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น 2,002,105  

ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2559 จ�านวน 1,411,849 ล้านบาท (2) รายจ่ายจาก 

งบประมาณปีก่อนจ�านวน 159,027 ล้านบาท (3) การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ จ�านวน 455,348 ล้านบาท

3. ฐานะการคลังในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559)

 ฐานะการคลังในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลมีรายได้น�าส่งคลังทั้งส้ินจ�านวน 1,059,175 ล้านบาท และ

มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,570,876 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจ�านวน 511,701 ล้านบาท และเมื่อ

รวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 24,286 ล้านบาท ท�าให้ดุลเงินสดก่อนกู้ขาดดุลจ�านวน 535,987 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้

บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินโดยชดเชยการขาดดุลด้วยการกู้เงินจ�านวน 313,023 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด 

(หลังการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลจ�านวน 222,964 ล้านบาท และส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มีจ�านวน 

203,218 ล้านบาท
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ตารางที่ 4 ฐานะการคลังในช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มกราคม 2559)

ที่มา : กรมบัญชีกลาง และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

(หน่วย : ล้านบาท)

                            

  

1. รายได้ 1,059,175 975,489 83,686 8.6
2. รายจ่าย 1,570,876 1,461,719 109,157 7.5
3. ดุลเงินงบประมาณ -511,701 -486,230 -25,471 -5.2
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ -24,286 -3,782 -20,504 -542.1
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4) -535,987 -490,012 -45,975 -9.4
6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 313,023 115,362 197,661 171.3
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6) -222,964 -374,650 151,686 40.5
8. เงินคงคลังปลายงวด 203,218 121,097 82,121 67.8

4. หนี้สาธารณะ

 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจ�านวน 6,013,649.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.03 ของ GDP 

และเมือ่เปรียบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า หนีส้าธารณะเพิม่ขึน้สทุธ ิ7,862.6 ล้านบาท โดยเป็น (1) หนีข้องรฐับาลจ�านวน 4,431,683.97 

ล้านบาท (2) หนีร้ฐัวสิาหกจิทีไ่ม่เป็นสถาบนัการเงนิจ�านวน 1,039,910.82 ล้านบาท (3) หนีร้ฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ (รฐับาล

ค�้าประกัน) จ�านวน 525,523.70 ล้านบาท และ (4) หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐจ�านวน 16,531.37 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ ระดับหนี้

สาธารณะคงค้างยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ สะท้อนได้จาก (1) หนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ในประเทศถึงร้อยละ 94.12 ของหนี้

สาธารณะคงค้าง (2) หนี้สาธารณะคงค้างเป็นหนี้ระยะยาวถึงร้อยละ 86.56 ของหนี้สาธารณะคงค้าง และ(3) สัดส่วนหนี้สาธารณะ

คงค้างต่อ GDP ยังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ไม่เกินร้อยละ 60.0 ของ GDP

ตารางที่ 5 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่มา : ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

(หน่วย : ล้านบาท)

1.หนี้ของรัฐบาล 4,431,683.97 32.45

2.หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,039,910.82 7.61

3.หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค�้าประกัน) 525,523.70 3.85

4.หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 16,531.37 0.12

หนี้สาธารณะรวม 6,013,649.86 44.03

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน มี.ค. 59 % of GDP

          ปีงบประมาณ                                     เปรียบเทียบ 

6 เดือนแรก 
ปีงปม. 2559

6 เดือนแรกปี 
งปม. 2558

จ�านวน เปลี่ยนแปลงร้อย
ละต่อปี
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บทวิเคราะห์
เรื่อง การลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

1

1	ผู้เขียน	 ดร.กุสุมา	 คงฤทธิ์	 เศรษฐกรปฏิบัติการ	 ขอขอบคุณ	ดร.สมคิด	บุญล้นเหลือ	 ผู้อ�านวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค	ดร.พิสิทธิ์	 พัวพันธ์	 ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค	 และ	 ดร.กุลยา	 ตันติเตมิท	 ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	 ส�าหรับข้อแนะน�าและขอขอบคุณภาพประกอบจาก 
ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ

บทสรุปผู้บริหาร
 ❍ การลงทุนรวมของไทยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 ของ GDP และหากแยกเป็นการลงทุนภาครัฐกับการ

ลงทุนภาคเอกชนจะพบว่าการลงทุนภาครัฐมีสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 6 ของ GDP และการลงทุนภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 19 
ของ GDP

 ❍ ที่ผ่านมาการลงทุนของไทยโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจต่างๆ มาเป็นระยะ กอปรกับปัญหาสะสมที่เป็นข้อจ�ากัดต่อการเติบโตของการลงทุน เช่น ความสามารถในการ 
ยกระดับเทคโนโลยีของไทยที่มีอยู่จ�ากัด ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นต้น

 ❍ เพื่อให้การลงทุนของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน บทความนี้มุ ่งศึกษารูปแบบการลงทุนที่จะเป็นตัว
ก�าหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในอนาคต และมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ซึ่งสรุปออกมาได้เป็น  
4 รูปแบบ คือ 1. การลงทุนและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน (AEC logistics hub) 
และศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค 2. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP)  
3. การส่งเสริมให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตของไทย และ 4. การลงทุนใน “Soft” 
infrastructure เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital economy)

 ❍ ในระยะยาวการลงทุนของไทยจะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น เมื่อไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต้ังแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา และเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ภาคการลงทุนจะต้องเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามา 
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นการลงทุนที่ยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศ ส่งเสรมิให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทนุของภมูภิาคโดยการลงทนุเพือ่การเตบิโต
อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ ทั้งการพัฒนาระบบขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต และการสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวสู่การแข่งขันที่เน้นคุณภาพ

Macroeconomic Analysis Briefing

บทน�า

การลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์ตัวหน่ึงท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นตัวก�าหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย

ในอนาคต และมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นอกจากนี้ 

การลงทนุยงัช่วยสร้างการจ้างงานให้เพิม่ขึน้ ซึง่จะช่วยเพิม่ศกัยภาพการสร้างรายได้ (Income generating potential) ของประชาชน

ได้อย่างต่อเนือ่งในท้ายทีส่ดุ เมือ่พจิารณาสถานการณ์การลงทนุภาคจากอดตีจนถงึปัจจบุนั พบว่าในอดตีการลงทนุโดยเฉพาะการลงทุน

ภาคเอกชนมีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย สะท้อนจากสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

โดยในช่วงปี 2537-2539 (ก่อนวิกฤตต้มย�ากุ้ง) การลงทุนภาคเอกชนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40 ของ GDP อย่างไรก็ดี เหตุการณ์วิกฤต

ต้มย�ากุ้งในปี 2540 ส่งผลให้บทบาทการลงทุนภาคเอกชนลดลงไปมากโดยมีสัดส่วนเหลือเพียงร้อยละ 28 ของ GDP และนับจาก 

ปี 2541 เป็นต้นมา การลงทุนภาคเอกชนมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 18 ของเศรษฐกิจโดยรวม (ภาพที่ 1)
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เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด พบว่าการลงทนุภาคเอกชนของไทยประสบวกิฤตต่างๆ ทัง้วกิฤตการเงนิโลก และปัญหาการเมอืง 
สามารถแบ่งเป็นช่วงต่างๆ ได้ดังนี้ ช่วงก่อนปี 2540 หรือช่วงก่อนเกิดวิกฤตต้มย�ากุ้ง และมีการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.5  
ต่อปี2 ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2540 การลงทุนภาคเอกชนได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตต้มย�ากุ้ง เศรษฐกิจขาดสภาพคล่อง และภาระหนี้ของ
ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนปี 2540 และ 2541 หดตัวถึงร้อยละ -31.9 และ -52.5 ตามล�าดับ และหลังวิกฤต
เศรษฐกจิปี 2540 การฟ้ืนตวัของการลงทนุภาคเอกชนเป็นไปอย่างช้าๆ จนกระทัง่ในช่วงปี 2544-2548 การลงทนุภาคเอกชนขยายตวั 
เร่งขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14 โดยได้รับอานิสงส์จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวในระดับดี อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชน
ในช่วงปี 2549-2552 กลับมาชะลอตัวอีกครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วหดตัวร้อยละ -1.9 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการ
เมืองภายในประเทศในช่วงปี 2549-2550 ที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของภาคธุรกิจและบรรยากาศการลงทุน จากน้ันในช่วง 
ปี 2551-2552 ได้เกิดปัญหาในภาคสถาบันการเงินของสหรัฐฯ และได้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกที่เรียกว่า “วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์” ท�าให้อุปสงค์จากต่างประเทศลดลง ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริงของไทย ทั้งภาคการส่งออก การใช้จ่ายในประเทศ 
รวมถึงภาคการลงทุน ภายหลังสถานการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจโลกเริ่มคล่ีคลายชัดเจน กอปรกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียรวมถึง
ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 12.7

ข้อมลูในช่วง 3 ปีล่าสดุ ปี 2556-2558 การลงทนุภาคเอกชนกลบัมาหดตวัอกีครัง้เฉลีย่ทีร้่อยละ -1.5 เนือ่งจากได้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท�าให้การลงทุนใหม่
ชะลอตัวออกไป (Wait and see) (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 สัดส่วนการลงทุนต่อ GDP

ภาพที่ 2 อัตราการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ค�านวณโดย	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	วิเคราะห์โดย	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

2	เป็นการค�านวณโดยเฉลี่ยย้อนหลังเพียง	3	ปี	(2537-2539)	ภายใต้ข้อมูลที่มีจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)
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จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ว่า ภาวะการลงทนุภาคเอกชนของไทยได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิต่างๆ มาเป็นระยะ 
แต่นอกเหนอืจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิแล้ว ปัญหาสะสมทีเ่ป็นข้อจ�ากดัต่อการเตบิโตของการลงทนุภาคเอกชนยงัเป็นเรือ่งส�าคญั
ทีม่อิาจมองข้าม เช่น ความสามารถในการยกระดบัเทคโนโลยขีองไทยทีม่อียูจ่�ากดั ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ในเชงิคุณภาพและ
ปริมาณเป็นต้นท�าให้เกิดค�าถามว่า “ทิศทางการลงทุนของไทยในอนาคตควรเป็นไปเช่นไร เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็น
แรงขบัเคลือ่นส�าคญัให้กบัเศรษฐกจิไทย” ดงันัน้ บทความนีจ้งึได้ศกึษาลกัษณะการลงทนุทีจ่ะเป็นตวัก�าหนดโครงสร้างเศรษฐกจิ
ไทยในอนาคต รวมถึงการลงทุนที่จะช่วยสร้างการจ้างงานเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ (Income generating 
potential) ของประชาชนในระยะยาวได้ โดยสามารถสรุปออกมาได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

1.	การลงทุนและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน	 

	 (AEC	logistics	hub)	และศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค

ปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยเปิดศักราชด้วยการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ โดยหลังจากวันที่  
1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ประเทศสมาชกิทัง้ 10 ประเทศจะต้องเตรยีมจดัท�า “แผน AEC Blueprint 2025” ระหว่างปี 2559-2563 
เพือ่ต่อยอดแผนงานการเปิดเสรใีนปัจจบุนั และเดนิหน้ารวมตวัทางเศรษฐกจิทัง้ในเชิงกว้างและเชงิลึกมากยิง่ขึน้ ซึง่ถือเป็นทัง้โอกาส
และประเด็นท้าทายส�าหรับการด�าเนินนโยบายด้านการค้าการลงทุน รวมถึงการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยด้วย

ส�าหรบัประเทศไทยในฐานะหนึง่ในสมาชกิอาเซยีน และมคีวามได้เปรยีบจากทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์เป็นศนูย์กลางของประชาคม
อาเซยีน ประเทศไทยจงึจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการพฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพือ่เช่ือมโยงประเทศสมาชกิอาเซียนเข้าด้วยกนั 
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งด�าเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2559-2566) 
มูลค่าประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท (ภาพที่ 3) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ที่จะเป็นโอกาสส�าคัญ 
ในการลงทนุของปีนี ้จากการลงทนุในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านโลจสิตกิส์ รถไฟรางคู ่การขนส่งมวลชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
และการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ

ภาพที่ 3 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่

ที่มา	:	กระทรวงคมนาคม	วิเคราะห์โดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

งานวิจัย ADBI (2009) ระบุว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านคมนาคมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 
จะส่งผลดต่ีอการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืในระยะยาว โดยการขยายตวัทางเศรษฐกจิจะได้รบัอานสิงส์จากการขยายตวัทางการค้า 
และ ADB ยังประเมินว่า เพื่อสนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในภูมิภาคอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุ่ม ASEAN 
ควรจะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมกันทั้งสิ้น 596 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2006-2015

ทั้งนี้ การลงทุนขนาดใหญ่จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะช่วย
(1) กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ จากชายแดน

หรือสินค้าผ่านแดน และผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ส่งผลต่อรายได้ของประเทศ 
(2) ลดต้นทุนการขนส่งจากการมีระบบการขนส่งที่ดีขึ้น 
(3) ก่อให้เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ของประชากร เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
(4) เชือ่มโยงเครอืข่ายคมนาคมระหว่างภมูภิาคต่างๆ ของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ด้านการคมนาคมขนส่ง ซึง่จะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
โอกาสเข้าสู่ตลาดประเทศกลุ่ม CLMV โดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางผ่านการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ส�าหรับโครงการน�าร่องที่จะมีการน�ามาใช้กับโครงการ PPP Fast Track ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงหัวล�าโพง-
ท่าพระ และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 4) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา และ 5) โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) เพื่อเป็น
ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ส�าหรับการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นของภาครัฐ ซึ่งจะเป็น 
การลดภาระทางการคลังของภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนให้แก่
นักลงทนุและผูม้เีงนิออมให้สามารถลงทนุในทรพัย์สนิของภาครฐัทีม่คีณุภาพ รวมทัง้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพจิารณาคดัเลอืก
โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในระยะแรกมีเป้าหมาย
การระดมทุนภายในและภายนอกประเทศที่ประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต

ทั้งนี้ภาครัฐจะจัดให้มีกลไกการประกันผลตอบแทนขั้นต�่าให้แก่นักลงทุนของกองทุนฯ ผ่านการจัดต้ังกองทุนหมุนเวียน  
(ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558) ในกรณีที่จ�าเป็นต้องน�าเงินมาจ่ายผลตอบแทนให้ได้ตามที่กองทุนฯ  
รบัประกนัไว้ ซึง่กลไกดงักล่าวจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้นกัลงทนุเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเริม่ต้นทีโ่ครงการโครงสร้างพืน้ฐาน
ใหม่ (Greenfield Project) ภายใต้กองทนุ TFF ยงัไม่มรีายได้เข้ามา พร้อมกนันีจ้ะได้มกีารยกร่างกฎหมายเฉพาะ (ชัน้พระราชบญัญตั)ิ 
เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของกองทนุฯ ควบคูก่นัต่อไป

การจัดตั้งกองทุนฯ จะแบ่งการด�าเนินการเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ลงทุนในกองทุนฯ  
เพียงรายเดียวในวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท และในระยะต่อไป จะเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจุบัน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดตั้งกองทุนฯ ในระยะแรก โดยคาดว่าเมื่อสามารถจัดตั้งกองทุน TFF 
ได้แล้วเสร็จจะสามารถระดมทุนผ่านกองทุน TFF ได้ภายในปลายปี 2559 นี้ และจะมีการประสานหารือและเดินสาย Roadshow 
เพื่อพบปะกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศในเรื่องการร่วมลงทุนในกองทุนฯ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวง 

ตารางที่ 1 ระยะเวลาโครงการ PPP ใน Fast Track เทียบกับ โครงการ PPP ทั่วไป

หมายเหตุ	:	*เป็นโครงการที่มีการจัดท�าการศึกษาความเหมาะสมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	แล้ว

การจัดเตรียมโครงการ 2.5 เดือน* 6-8 เดือน

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นชอบ 1 เดือน 2 เดือน

การน�าเสนอคณะกรรมการ PPP พิจารณา 3 เดือน 5-7 เดือน

การน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 1 เดือน 1 เดือน

การจัดท�าร่างเอกสารเชิญชวนเอกชน (เตรียมการก่อน) - 3-5 เดือน

คณะกรรมการคัดเลือกเห็นชอบเอกสารเชิญชวนเอกชน 1.5 เดือน 2 เดือน

                                        รวม 9 เดือน 19-25 เดือน

ขั้นตอนโครงการ PPP PPP Fast Track PPP ทั่วไป

2.	การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	(Public-Private	Partnership	:	PPP)

งานวิจัยของ World Bank ระบุว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สามารถท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในระยะยาว อย่างไรก็ดี ผลของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ทัง้นี ้รัฐบาลชุดปัจจบุนัเลง็เหน็ความส�าคญัของการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเช่นกนัและมนีโยบายทีจ่ะเร่งลงทนุในโครงสร้าง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ โดยมุง่เน้นไปทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพือ่รองรบัการเป็นศนูย์กลาง AEC ซึง่รฐับาลจะเปิดโอกาส
ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบรัฐและเอกชนลงทุนร่วมกัน (Public Private Partnership : PPP) ซึ่งจะท�าให้เริ่มการลงทุนได้
เร็วขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การลงทุนเกิดประสิทธิภาพโดยเมื่อ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP Fast Track  
ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะท�าให้การจัดเตรียมและการน�าเสนอโครงการ PPP ในเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็วมากขึ้น  
จากเดิมที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 2 ปี จะเหลือเพียงประมาณ 9 เดือน (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 4 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การคลังได้เดินสาย Roadshow เรื่องการจัดตั้งกองทุน TFF ดังกล่าวไปบ้างแล้ว พบว่า นักลงทุนสถาบันต่างประเทศหลายราย  
แสดงความสนใจอย่างยิง่ในการเข้าร่วมลงทนุในกองทนุฯ เนือ่งจากกองทนุ TFF มนีโยบายการลงทนุทีมุ่ง่เน้นในทรพัย์สินของประเทศ
ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว

3.	การส่งเสริมให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตของไทย

รายงานของ IMF (2004, 2016) ได้ระบวุ่า การวจิยัและพฒันา รวมถงึนวตักรรมเป็นกญุแจส�าคญัของการเตบิโตและเพ่ิมผลติ
ภาพในระยะยาวส�าหรบักลุม่ประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหม่ (Emerging countires) และประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง (Middle-income 
countries) การปรับเปลี่ยนจากการผลิตที่เน้นใช้แรงงานสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรมจะเป็นบนัไดส�าคญัทีท่�าให้ประเทศก้าวผ่านกบัดกัรายได้ปานกลาง ดงันัน้ ทศิทางการลงทนุทีส่�าคัญของไทยปี 2559 และ
ต่อไปในอนาคตคือการกระตุ้นให้เอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตหรือ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยเพื่อผลักดันการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ First S-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่
แล้วในประเทศ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ปัจจยัผลติโดยการลงทนุชนดินีจ้ะส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะสัน้และ
ระยะกลาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอที่จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 
จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา S-curve ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรม
ใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่ส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ (ภาพที่ 4)

ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งส้ิน 10 อุตสาหกรรม ได้แก่การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม  
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ 
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (4) การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ และ (5) อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร ซึง่เข้าใจดกีนัอยูแ่ล้วว่าประเทศไทย
มีฐานที่แข็งแรง อย่างไรก็ดี ต้องต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกอุตสาหกรรมดังกล่าว 
สูร่ะดบันานาชาตแิละจ�าเป็นต้องเตมิ 5 อตุสาหกรรมอนาคต ซึง่เป็นอตุสาหกรรมใหม่ทีป่ระเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั และ
มีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย

(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งทั่วโลกยังมีความต้องการใช้งานหุ่นยนต์เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อีกด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมจึงนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีศักยภาพและเหมาะสมที่จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
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(2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
ประเทศไทยมคีวามพร้อมในอตุสาหกรรมการบนิเนือ่งจากมคีวามพร้อมด้านอปุทานโดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น สนามบนิ 

อูต่ะเภา และสนามบนิอืน่ๆ ทีพ่ร้อมส�าหรบัการน�ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างอตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์ได้ ขณะเดยีวกนัเมือ่
พจิารณาด้านอปุสงค์จะพบว่า ประเทศไทยมเีครือ่งบนิจ�านวนมากทีต้่องการการซ่อมแซม และอตุสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของ
ไทยมีการเติบโตขึ้นตามการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ดังนั้น หากประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เป็นของตัว
เองจะช่วยลดต้นทุนในการส่งเครื่องบินไปซ่อมบ�ารุงยังต่างประเทศได้มาก

(3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
วกิฤตการณ์ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมเป็นปัญหาส�าคัญทีท่ัว่โลกก�าลังประสบ อตุสาหกรรมเคมชีวีภาพซึง่เป็นอตุสาหกรรม

เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีท่ีมีมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอย่างย่ิงส�าหรับประเทศไทยท่ีมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ ทั่วโลก
ก�าลังก�าหนดมาตรฐานด้านชีวภาพเข้ากับการค้า ซ่ึงถ้าการผลิตไม่หันมาใช้เคมีชีวภาพ อาทิ ไบโอพลาสติกในการหีบห่อ อาจม ี
ผลกระทบต่อการส่งออกได้ ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

(4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
อุตสาหกรรมดิจิตัลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปี่ยมศักยภาพที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างเป็นระบบเต็ม 

รูปแบบภายใต้แผนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น อุตสาหกรรมดิจิทัลจึงเป็นอีกอุตสาหกรรม
ที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่า
ของธุรกิจ สินค้า และการบริการ 

(5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
Medical Hub คือการท่ีไทยจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ของภูมิภาค ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการ 

ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ การให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานโลกในราคาที่เหมาะสม นอกจากน้ีไทย 
ยงัเป็นศนูย์กลางของการแพทย์เชงิท่องเทีย่วหรอื Medical Tourism ซึง่ปัจจบุนัมผีูม้ารบับรกิารทางการแพทย์ในไทยปีละ 2 ล้านคน 
ในอนาคตจ�าเป็นต้องมีการเพิ่มการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ และระบบการรักษาพยาบาลระยะไกล เน่ืองจาก 
มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วเอเชีย ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาระบบการแพทย์ที่ครบวงจร

เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็น New Engine of Growth กระทรวงการคลังได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษ 
ด้านภาษีและด้านอื่นๆ ส�าหรับ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังนี้

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10-15 ปี
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมส�าหรับผู้เชี่ยวชาญที่ท�างานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- แรงจงูใจทางการเงนิส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายผ่านกองทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัส�าหรบัอตุสาหกรรม

เป้าหมาย (Competitiveness Enhancement Fund)

การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินอุดหนุน
ส�าหรับการด�าเนินการในอุตสาหกรรมเป้าหมายส�าหรับ (1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (2) ค่าใช้จ่ายในการท�าวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
(3) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากรเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย (4) ค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิกจิการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ก�าหนด และ (5) ดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ขนาดของเงินกองทุนมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท

4.	การลงทุนใน	“Soft”	infrastructure	เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตัล	(Digital	economy)

McKinsey (2015) ระบวุ่า การใช้เทคโนโลยเีพือ่ช่วยให้ตลาดการเงนิหรอืบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการเงนิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
หรือที่เรียกว่า “FinTech” สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวได้ เนื่องจาก FinTech จะมีท�าให้เกิดการพลิกโฉมด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานทางการเงนิท�าให้เกดิผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิใหม่ๆ ซึง่จะช่วยให้ผูบ้รโิภคเข้าถงึการบรกิารได้อย่างรวดเรว็
และลดค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรมอย่างมาก กระแส FinTech ถูกน�ามาใช้พัฒนาบริการทางการเงินให้ทันสมัยและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอังกฤษ สหรัฐฯ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ที่เริ่มมีบริษัทที่ท�าเกี่ยวกับธุรกิจ FinTech 
มากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าของกระแส FinTech รัฐบาลจึงเร่งพัฒนา Soft infrastructure ควบคู่ไปกับ 
การลงทุนใน Hard infrastructure โดยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงการคลังเป็นเรื่องของ Financial Infrastructure  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้เร่งผลักดันในสองเรื่องส�าคัญ
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เรื่องแรก คือ ระบบการช�าระเงิน e-Payment ที่จะเปล่ียนสังคมไทยจากสังคมเงินสด (Cash Society) เป็นสังคมเงิน
อเิลก็ทรอนกิส์ (Electronics Society) ปัจจบุนันวตักรรม เทคโนโลย ีและดจิติอลกม็บีทบาทในเชงิเศรษฐกจิและการเงนิเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง การตดิต่อสือ่สารผ่านทางโทรศพัท์มอืถอืเป็นไปอย่างแพร่หลาย การซือ้ขายสินค้าผ่านอนิเทอร์เนต็กลายเป็นเรือ่งปกตใินชวีติ
ประจ�าวันของหลายคน และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้น 
รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการเงิน (FinTech) ในการท�าธุรกรรมภาคการเงินมีการเติบโตมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง
การคลงัได้เดนิหน้าโครงการพฒันาระบบ e-Paymentเพือ่บรูณาการระบบช�าระเงนิให้สามารถหกัภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) จากธรุกรรม
การเงินที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของประเทศ ทั้งนี้ โครงการ National e-Payment จะช่วย 
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย และเป็นการอ�านวยความสะดวกให้การด�าเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยรวม ลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด

ทั้งนี้ โครงการ National e-Payment จะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย และเป็นการอ�านวยความ
สะดวกให้การด�าเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนการ
บริหารจัดการเงินสด โดยการใช้ e-payment จะช่วยประหยัดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมประมาณ 7.5 หมื่นล้านบาท
ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของ GDP ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ผ่านระบบการรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นเครื่องมือน�าพา
ให้เศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบ ในส่วนของประชาชนทั่วไป National e-Payment จะขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินท่ีมี 
ค่าใช้จ่ายเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และง่าย

เรื่องที่สองคือ การท�าให้ทุกบริษัทมีบัญชีเดียว (One Account) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการท�าบัญชีของผู้ประกอบการสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ และเพื่อให้รัฐบาล
สามารถวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและ
การค้า รวมถึงเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นอกจากนี ้การจดัท�าบญัชแีละงบการเงนิให้สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิของกจิการ ยงัสอดรบักบันโยบายของรฐับาลใน
การน�าระบบ e-Payment มาใช้ ซึง่มส่ีวนในการส่งเสรมิให้การท�าธรุกรรมและการบรหิารเงนิของผูป้ระกอบการเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส�าเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ในระยะยาว การลงทนุของไทยจะเผชญิกบัความท้าทายมากขึน้เมือ่ไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนตัง้แต่ต้นปี 2559 เป็นต้น
มา และในปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาคการลงทุนจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกจิไทยเพิม่เตมิ นอกจากนีย้งัเป็นการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศผ่านการดงึดดูอตุสาหกรรมใหม่
ที่เป็นอนาคตของไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะหลังจากการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยในอนาคต การลงทุนของไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จากภาครัฐ ทั้งการพัฒนาระบบขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวสู ่
การแข่งขันที่เน้นคุณภาพ
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บทวิเคราะห์
เรื่อง การติดตามและการวิเคราะห์ผล

การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
1

1	ผู้เขียน	 นายวรพล	 คหัฏฐา	 เศรษฐกรช�านาญการ	 ขอขอบคุณ	 ดร.สมคิด	 บุญล้นเหลือ	 ผู้อ�านวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค	 ดร.พิสิทธิ์	 พัวพันธ์	 ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค	และ	ดร.กุลยา	ตันติเตมิท	ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	ส�าหรับข้อแนะน�า

บทสรุปผู้บริหาร

 ❍ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลถือเป็นมาตรการทางการคลังด้านการใช้จ่ายในการสร้าง 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยรายจ่ายภาคสาธารณะ 

มสีดัส่วนถงึร้อยละ 23.6 ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Nominal GDP) (ณ ปี 2558) ทัง้น้ี บทบาทในการส่งเสรมิ 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จากการค�านวณจากแบบจ�าลองเศรษฐกิจ

มหภาค พบว่า การเบิกจ่ายรายจ่ายรัฐบาลทุกๆ 100,000 ล้านบาท จะน�าไปสู่การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ที่ระดับประมาณร้อยละ 0.3-0.4

 ❍ “อัตราการเบิกจ่าย” ถือเป็นการวัดสัดส่วนของเงินที่รัฐบาลเบิกจ่ายออกไปเมื่อเทียบกับกรอบวงเงิน

งบประมาณประจ�าปีงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2553-2559) พบว่า เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณเฉลี่ย 

อยู่ที่ร้อยละ 92.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 ❍ การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงเม่ือเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดเม่ือช่วงต้นปีงบประมาณ 

จากสถติกิารเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 6 ปีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2553-2558) พบว่า การเบิกจ่ายจรงิโดยเฉลีย่จะต�า่กว่า

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้เลก็น้อย โดยสามารถเบกิจ่ายได้เฉลีย่ร้อยละ 91.8 จากเป้าหมายร้อยละ 92.9 ของกรอบวงเงนิงบประมาณ

 ❍ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายที่ดี และให้บรรลุเป้าหมาย 

การเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปีงบประมาณนั้น รัฐบาลควรมีการนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใช้จ่ายงบประมาณ

บทน�า

การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลถือเป็นมาตรการทางการคลังด้านการใช้จ่าย ซึ่งมาตรการการใช้จ่ายของรัฐบาลมี

วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการอัดฉีด

เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มอุปสงค์ในประเทศทั้งการใช้จ่ายภายในประเทศ และการลงทุนภายในประเทศ  

รวมทัง้การสร้างเสถยีรภาพเศรษฐกจิภายในประเทศ พจิารณาได้จากโครงสร้างทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยรายจ่ายภาคสาธารณะ 

(Public Sector) ประกอบด้วย (1) รัฐบาล (2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การลงทุนรัฐวิสาหกิจ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 

23.6 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Nominal GDP) (ณ ปี 2558) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บทบาทและ

ความส�าคัญของการใช้จ่ายภาครัฐอาจแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) บทบาทในการส่งเสริมความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิ โดยการอดัฉดีเมด็เงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิ เพิม่การจ้างงาน เพิม่อปุสงค์ในประเทศทัง้การใช้จ่าย และการลงทนุภายใน

ประเทศ ซึ่งจากการค�านวณจากแบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาคของส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค พบว่าการเบิกจ่ายรายจ่ายรัฐบาล

ทุกๆ 100,000 ล้านบาท จะน�าไปสู่การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ที่ระดับประมาณร้อยละ 

0.3-0.4 และ 2) บทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการด�าเนินนโยบายการคลังที่ดีควรเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม

กับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Counter-cyclical fiscal policies) คือ รัฐบาลด�าเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว (Consolidation) ในช่วง

ที่เศรษฐกิจขยายตัวดี และด�าเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary) ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่า นอกจากนี้ในบทความนี้ 
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จะเป็นการน�าเสนอรายงานและการวเิคราะห์ผลการเบกิจ่ายงบประมาณของรฐับาล และผลเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุทีส่�าคญั 

โดยได้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายลงทนุเกนิ 1,000 ล้านบาท เพือ่เป็นการประเมนิประสทิธภิาพการเบกิจ่ายของแต่ละหน่วยงาน โดยในทีน่ีจ้ะจดัท�ากรณศีกึษา

ของ 5 กรมหลักที่มีรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระบบงบประมาณ 

กระบวนการจัดท�างบประมาณ ถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจาก

เกี่ยวข้องกับการประมาณการระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ 

ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐเป็นจ�านวนมาก โดยมีค�านิยามของ 

งบประมาณ ดังนี้

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค�าว่า “งบประมาณแผ่นดนิ” หมายถงึ จ�านวนเงนิทีก่�าหนดไว้ 

เป็นรายรับรายจ่ายประจ�าของรัฐบาล ส่วนพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ความหมาย “งบประมาณรายจ่าย”  

หมายถงึ จ�านวนเงนิอย่างสงูทีอ่นญุาตให้จ่ายหรอืให้ก่อหนีผู้กพนัได้ตามวตัถปุระสงค์และภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตั ิ

งบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีระยะเวลานับตั้งแต่ 1 ตุลาคมของปีก่อนหน้า ถึง 30 กันยายนของปีปัจจุบัน

โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ก�าหนดวงเงนิงบประมาณ จ�านวน 2,720,000 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 20.4 ของผลติภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยก�าหนดรายได้สุทธิ

จ�านวน 2,330,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 ของ GDP และก�าหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจ�านวน 

390,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของ GDP ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจ�านวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อวนิยัและฐานะการคลงัของประเทศในระยะยาว นอกจากนีร้ฐับาลได้มกีารจดัท�างบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ 

2559 อีกจ�านวน 56,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,776,000 ล้านบาท ส�าหรับในปีงบประมาณ 2560 ได้ก�าหนด

วงเงินงบประมาณจ�านวน 2,733,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี และรายได้สุทธิจ�านวน 2,343,000 ล้านบาท และขาดดุล

งบประมาณจ�านวน 390,000 ล้านบาท

2. นิยาม และขอบเขตของ “อัตราการเบิกจ่าย”

รายจ่ายของรัฐบาลถือเป็นเครื่องมือส�าคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณในแต่ละ

ปีงบประมาณจะมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของแต่ละช่วงเวลานั้น โดยในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะท�าการ

ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้แต่ละหน่วยราชการท�าได้ตามเป้าหมาย และน�าเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้

ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดที่ใช้ตั้งเป้าหมายและประเมินความสามารถของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คือ “อัตราการเบิกจ่าย”

“อัตราการเบิกจ่าย” ถือเป็นการวัดสัดส่วนของเงินที่รัฐบาลเบิกจ่ายออกไปเมื่อเทียบกับกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าป ี

งบประมาณนั้นๆ โดยรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณปัจจุบัน (Currentfiscal year) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) รายจ่าย

ประจ�า (Current expenditures) และ (2) รายจ่ายลงทุน (Capital expenditures) ทั้งนี้ รายจ่ายทั้ง 2 ประเภทมีการใช้จ่ายเพื่อ

วตัถปุระสงค์ทีห่ลากหลายประการ ซึง่จ�าแนกตามลกัษณะเศรษฐกจิ ได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน การใช้สนิค้าและบรกิาร รายจ่ายเพือ่

ซือ้สนิทรพัย์ทนุถาวร รายจ่ายเพือ่สนิทรพัย์ทางการเงนิ และเงนิอดุหนนุให้กบัหน่วยงานของรฐับาลและรฐัวสิาหกจิ นอกจากนีย้งัรวมถงึ 

เงินที่ใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานของรัฐบาลในด้านอื่นๆ ที่อาจไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มอุปสงค์โดยตรง อาทิ รายจ่ายเพื่อช�าระคืนต้นเงิน

กู้ รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง เงินช่วยเหลือแก่องค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายบางส่วนที่จัดเป็นรายจ่ายภาคสาธารณะ

แต่ไม่นับรวมอยู่ในการวัดผลของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ รายจ่ายจากปีก่อน รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่นอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และรายจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่นอกเหนือจากเงินอุดหนุน
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 ปีงบประมาณ อัตราการเบิกจ่ายรวม อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ�า อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

 2553 94.0 97.0 75.0

 2554 94.5 98.0 72.0

 2555 90.3 98.0 72.0

 2556 90.5 97.0 80.0

 2557 89.0 98.0 82.0

 2558 96.0 98.0 87.0

 2559 96.0 98.0 87.0

 เฉลี่ย 7 ปี 92.9 97.6 79.3

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2553-2559

ที่มา	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)	กระทรวงการคลัง

3. ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ส�าหรับการประเมนิผลการเบกิจ่ายงบประมาณจรงิเมือ่เทยีบกบัเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้เมือ่ช่วงต้นปีงบประมาณ และจากสถติิ

การเบกิจ่ายงบประมาณในช่วง 6 ปีงบประมาณทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ 2553-2558) พบว่า การเบกิจ่ายจรงิโดยเฉล่ียจะต�า่กว่าเป้าหมาย 

ทีต่ัง้ไว้เลก็น้อย โดยสามารถเบกิจ่ายได้ร้อยละ 91.8 จากเป้าหมายของค่าเฉลีย่ที ่94.8 ของกรอบวงเงนิงบประมาณ ทัง้นีเ้มือ่พจิารณา 

ผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณจ�าแนกตามลกัษณะเศรษฐกจิ พบว่างบประมาณรายจ่ายทีม่ผีลการเบกิจ่ายได้ใกล้เคยีงกบัเป้าหมาย คอื 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าทีส่ามารถเบกิจ่ายได้เฉลีย่ร้อยละ 96.3 ของวงเงนิงบประมาณ ซึง่เป้าหมายของงบรายจ่ายประจ�าอยูท่ีร้่อยละ  

97.7 ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้เฉลี่ยร้อยละ 70.6 ของวงเงินงบประมาณ จากเป้าหมายการเบิกจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายลงทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 78.5 ซึ่งถือว่าต�่ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ส�าหรับสาเหตุที่ท�าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากกฎระเบียบราชการ หลังจากงบประมาณมีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการต้อง 

ออกประกาศเชิญชวนจัดประกวดราคากว่าจะได้ผู ้ชนะการประมูลงานลงนามในสัญญาก่อหน้ีผูกพันได้ก็ช่วงไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ ซึง่ส่วนใหญ่จะเบกิจ่ายได้แต่ค่าจ้างทีป่รกึษาประมาณร้อยละ 20 และปัจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหา

การเมืองที่ยืดเยื้อตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ท�าให้การด�าเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 ปีงบประมาณ อัตราการเบิกจ่ายรวม อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ�า อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

 2553 94.0 98.1 80.6

 2554 94.5 98.8 73.1

 2555 90.3 96.6 62.8

 2556 90.5 95.1 67.7

 2557 89.0 93.8 65.9

 2558 92.4 95.5 73.7

 เฉลี่ย 6 ปี 91.8 96.3 70.6

ตารางที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง	ค�านวณโดย	สศค.

ทัง้นี ้เมือ่พิจารณาข้อมลูเป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณในช่วง 6 ปีงบประมาณทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ 

2553-2559) พบว่าเป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 92.9 ของเป้าหมายการเบกิจ่ายรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ แบ่งออกเป็นเป้าหมายการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ�าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.6 ของกรอบวงเงินรายจ่าย

ประจ�า และรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 79.3 ของกรอบวงเงินรายจ่ายลงทุน
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ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณเป็นรายไตรมาสเฉลีย่ 6 ปีงบประมาณ ผ่านมา (ปีงบประมาณ 

2553-2558) พบว่าในช่วงไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณมีอัตราเบิกจ่ายเฉล่ียร้อยละ 25.9 และ 23.7 ของ 

กรอบวงเงินงบประมาณ ตามล�าดับ ในขณะที่ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณมีอัตราเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 20.4 

และ 21.9 ของกรอบวงเงนิงบประมาณ ตามล�าดบั สะท้อนถงึในช่วงครึง่ปีแรกของปีงบประมาณได้มกีารเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ

 อัตราการเบิกจ่าย ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 เฉลี่ย 
 (รายจ่ายงบประมาณ)       6 ปี งปม.

เป้าหมายการเบิกจ่าย 94.0 94.0 94.0 94.0 95.0 98.0 94.8

 Q1/FY 23.0 25.0 18.0 29.2 30.1 29.8 25.9

 Q2/FY 25.0 24.0 31.0 21.4 19.1 21.7 23.7

 Q3/FY 22.0 24.0 18.0 18.8 18.9 20.6 20.4

 Q4/FY 25.0 21.0 23.0 21.1 20.8 20.4 21.9

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 95.0 94.5 90.3 90.5 89.0 92.5 91.8 
 (จริง)

ตารางที่ 3 อัตราเบิกจ่ายรายจ่ายงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง	ค�านวณโดย	สศค.

ส�าหรับการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ�าจากผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ�าในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 

2553-2558) พบว่าอัตราเบิกจ่ายงบประจ�าเฉลี่ย 6 ปี อยู่ที่ร้อยละ 96.3 ของกรอบวงเงินงบประจ�า จากเป้าหมายเฉลี่ย 6 ปีของ 

งบประจ�าที่ร้อยละ 96.8 ซึ่งถือว่าการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ�าใกล้เคียงกับเป้าหมาย

 อัตราการเบิกจ่าย ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 เฉลี่ย 
 (รายจ่ายประจ�า)       6 ปี งปม.

เป้าหมายการเบิกจ่าย 97.0 98.0 98.0 97.0 98.0 98.0 97.7

 Q1/FY 23.9 28.8 20.7 32.2 30.8 32.9 28.2

 Q2/FY 24.9 22.7 33.5 21.2 21.4 21.8 24.3

 Q3/FY 23.6 26.0 19.4 20.1 20.0 20.5 21.6

 Q4/FY 25.7 21.3 23 21.6 21.6 20.3 22.3

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 98.1 98.8 96.6 95.1 93.8 95.5 96.3 
 (จริง)

ตารางที่ 4 อัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง	ค�านวณโดย	สศค.
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 อัตราการเบิกจ่าย ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 เฉลี่ย 
 (รายจ่ายลงทุน)       6 ปี งปม.

เป้าหมายการเบิกจ่าย 75.0 72.0 78.0 80.0 82.0 84.0 78.5

 Q1/FY 19.2 9.2 8.7 14.3 27.0 11.2 14.9

 Q2/FY 29.4 29.6 18.6 22.2 8.0 20.8 21.4

 Q3/FY 13.3 14.0 13.6 12.3 13.5 20.9 14.6

 Q4/FY 18.7 20.3 21.9 18.9 17.4 20.8 19.7

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 80.6 73.1 62.8 67.7 65.9 73.7 70.6 
 (จริง)

ตารางที่ 5 อัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง	ค�านวณโดย	สศค.

ในขณะที่การเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายลงทุนจากผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 

2553-2558) พบว่าอัตราเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนเฉลี่ย 6 ปี อยู่ที่ร้อยละ 70.6 ของกรอบวงเงินงบลงทุน จากเป้าหมายเฉลี่ย 6 ปี

ของงบรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ 78.5 ซึ่งถือว่าการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบลงทุน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างของส่วนราชการที่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระดับสูงมากกว่า 1,000 ล้านบาท ของส่วนราชการ 

หลักๆ ได้แก่ (1) กรมทางหลวง (2) กรมทางหลวงชนบท (3) กรมชลประทาน (4) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) (5) กรมทรัพยากรน�้า และ (6) กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น โดยพฤติกรรมการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ 

หลักดังกล่าว จะท�าให้ทราบถึงประสิทธิภาพโดยรวมของส่วนราชการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายหรือไม่ ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละส่วนราชการรายไตรมาสในช่วง

ปีงบประมาณ 2553-2558 ของส่วนราชการ พบว่า

1) กรมทางหลวง

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนของกรมทางหลวงในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 

2553-2558) พบว่า กรมทางหลวงมอีตัราการเบกิจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทนุเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 71.5 ของกรอบวงเงนิงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง และเมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  

ของปีงบประมาณ มีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 5.6 และ 13.7 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอน

เปลี่ยนแปลง และจะเริ่มมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ย

อยู่ที่ร้อยละ 22.2 และ 29.9 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ สะท้อนถึงพฤติกรรม 

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของกรมทางหลวงในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณผูกพัน

ข้ามปี และจะเริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวงนั้น เกิดจากปัญหาหลักส�าคัญ ได้แก่ การส�ารวจพ้ืนท่ี 

การจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบพื้นที่ และการท�าสัญญา ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3.5 เดือน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปัญหาที่ส�าคัญ

ได้เป็น (1) กระบวนการประมูลด้วยวิธี e-Auction บางรายการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากมีการปรับ TOR และ 

ปรับวงเงินค่าก่อสร้าง ซ่ึงต้องเริ่มด�าเนินการใหม่ และใช้ระยะเวลาด�าเนินการมาก ท�าให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผน 

ที่ก�าหนด และ (2) การก่อสร้างทางหลวงเส้นใหม่ มีขั้นตอนการเวนคืนและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขยายเขตทางหลวง ซึ่งจะต้อง

มีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา โทรศัพท์ ท�าให้ต้องเพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาด�าเนินการ ส่งผลท�าให้

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด
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 อัตราการเบิกจ่าย ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 เฉลี่ย 
 (กรมทางหลวง)       6 ปี งปม.

 Q1/FY 4.3 7.4 3.2 4.8 4.6 9.3 5.6

 Q2/FY 15.9 14.0 7.7 9.1 12.9 22.9 13.7

 Q3/FY 20.2 23.5 11.4 22.4 24.6 31.4 22.2

 Q4/FY 36.9 29.5 23.6 30.7 32.8 25.8 29.9

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 77.3 74.4 45.9 67.1 74.9 89.3 71.5

ตารางที่ 6 อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวงรายไตรมาสในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	GFMIS	รวบรวมโดยส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	(สศม.)	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

2) กรมทางหลวงชนบท

การวเิคราะห์พฤตกิรรมการเบกิจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทนุของกรมทางหลวงชนบทในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 

2553-2558) พบว่ากรมทางหลวงชนบทมีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 75.9 ของกรอบวงเงิน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง และเม่ือพิจารณาการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พบว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 และ

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ มีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.2 และ 17.2 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

หลงัโอนเปลีย่นแปลง ตามล�าดบั และจะเริม่มกีารเร่งรดัการเบกิจ่ายในช่วงไตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4 ของปีงบประมาณ โดยมอัีตรา

การเบกิจ่ายเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 23.9 และ 31.7 ของกรอบวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรหลงัโอนเปลีย่นแปลง สะท้อนถงึพฤตกิรรม

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของกรมทางหลวงชนบทในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณ

ผูกพันข้ามปี และจะเริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากงบลงทุนที่เป็นการก่อสร้างใหม่จะต้องใช้เวลา 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา ซ่ึงท�าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ส�าหรับโครงการก่อสร้างใหม่ 

จะเบิกจ่ายได้เฉพาะโครงการที่มีการก่อสร้างผูกพันจากปีก่อนในภาพรวม

 อัตราการเบิกจ่าย ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 เฉลี่ย 
 (กรมทางหลวงชนบท)       6 ปี งปม.

 Q1/FY 2.6 4.4 1.6 2.8 2.2 5.5 3.2

 Q2/FY 22.9 15.0 3.6 7.8 6.5 47.1 17.2

 Q3/FY 32.5 38.4 10.4 18.5 15.7 27.8 23.9

 Q4/FY 32.5 30.2 35.5 34.6 40.4 16.7 31.7

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 90.6 88.1 51.1 63.6 64.9 97.1 75.9

ตารางที่ 7 อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวงชนบทรายไตรมาสในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	GFMIS	รวบรวมโดย	สศม.
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 อัตราการเบิกจ่าย ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 เฉลี่ย 
 (กรมชลประทาน)       6 ปี งปม.

 Q1/FY 6.1 4.8 3.2 6.4 3.3 14.7 6.4

 Q2/FY 14.9 21.1 9.2 16.2 19.8 34.8 19.3

 Q3/FY 21.5 23.5 30.4 27.4 26.1 21.8 25.1

 Q4/FY 43.5 35.1 53.2 35.9 27.5 21.9 36.2

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 86.1 84.5 95.9 85.9 76.6 93.3 87.0

ตารางที่ 8 อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมชลประทานรายไตรมาสในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	GFMIS	รวบรวมโดย	สศม.

3) กรมชลประทาน

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนของกรมชลประทานในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 

2553-2558) พบว่า กรมชลประทานมีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 87.0 ของกรอบวงเงิน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง และเม่ือพิจารณาการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พบว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 และ

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ มีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.4 และ 19.3 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หลังโอนเปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ และจะเริ่มมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ โดยมี

อัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25.1 และ 36.2 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ 

สะท้อนถงึพฤตกิรรมการเบกิจ่ายรายจ่ายลงทนุของกรมชลประทานในช่วงไตรมาสที ่1 และไตรมาสที ่2 มกีารเบกิจ่ายงบประมาณจาก

งบประมาณผูกพันข้ามปี และจะเริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมชลประทาน เนื่องจากหน่วยงานย่อยของกรมชลประทานต้องมี

การเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม เช่น การพิจารณาโครงการ การศึกษา ส�ารวจ และออกแบบโครงการก่อน หรือบางโครงการ 

มกีารออกแบบก่อสร้างไว้นานไม่สอดคล้องกับสภาพพืน้ทีปั่จจบุนั สภาพภมูปิระเทศ สภาพภมูสิงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ส่งผลให้ 

ต้องมกีารแก้ไขแบบก่อสร้าง และราคาก่อสร้างเปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีไ่ด้ประเมนิราคาไว้ รวมทัง้บางโครงการมกีารเตรยีมความพร้อม 

ของโครงการไม่แล้วเสร็จตามก�าหนดระยะเวลา หรือไม่ครบถ้วนตามประเด็นที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ล่าช้า

4) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2553-2558) พบว่า สพฐ. มีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ  

47.2 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง และเมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พบว่า  

ในช่วงไตรมาสที ่1 และไตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ มอีตัราการเบกิจ่ายเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 0.9 และ 3.7 ของกรอบวงเงนิงบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ และจะเริ่มมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของ

ปีงบประมาณ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 13.8 และ 28.8 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง สะท้อนถึงพฤติกรรมการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของ สพฐ. ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่าย 

งบประมาณจากงบประมาณผูกพันข้ามปี และจะเริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 

ของปีงบประมาณ เป็นต้นไป แต่ยังคงเบิกจ่ายได้ล่าช้า

ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของ สพฐ. ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของการอนุมัติการเบิกจ่ายงบทางด้าน 

ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างที่ล่าช้า ประกอบกับความล่าช้าของการอนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
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 อัตราการเบิกจ่าย       เฉลี่ย 
 (สนง.คณะกรรมการ ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 6 ปี งปม. 
 การศึกษาขึ้นพื้นฐาน)

 Q1/FY 1.3 1.2 0.2 0.3 0.7 2.0 0.9

 Q2/FY 2.7 1.2 1.1 2.3 2.5 12.6 3.7

 Q3/FY 24.0 9.0 6.1 15.5 9.7 18.6 13.8

 Q4/FY 26.0 44.0 21.6 35.9 17.3 27.7 28.8

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 54.0 55.4 29.1 54.0 30.1 60.9 47.2

ตารางที่ 9 อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของ สพฐ. รายไตรมาสในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	GFMIS	รวบรวมโดย	สศม.

5) กรมทรัพยากรน�้า

การวเิคราะห์พฤตกิรรมการเบกิจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทนุของกรมทรพัยากรน�า้ในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 

2553-2558) พบว่ากรมทรัพยากรน�้ามีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 44.4 ของกรอบวงเงิน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง และเม่ือพิจารณาการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พบว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 และ

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ มีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 และ 8.1 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หลังโอนเปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ และจะเริ่มมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ โดยมี 

อัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 13.8 และ 28.8 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ  

สะท้อนถงึพฤตกิรรมการเบกิจ่ายรายจ่ายลงทนุของกรมทรพัยากรน�า้ในช่วงไตรมาสที ่1 และไตรมาสที ่2 มกีารเบกิจ่ายงบประมาณจาก

งบประมาณผูกพันข้ามปี และจะเริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 

เป็นต้นไป

ทัง้นีปั้จจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเบกิจ่ายงบลงทนุของกรมทรพัยากรน�า้ เนือ่งจากงานก่อสร้าง เช่น ท่าเรอื เขือ่น ต้องท�ารายงาน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามระเบียบของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�าให้ล่าช้า นอกจากนี้การด�าเนินงาน

ก่อสร้างบรเิวณชายฝ่ังทะเล เช่น การก่อสร้างเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล เขือ่นกนัทรายและกนัคลืน่และการขดุลอกร่องน�า้ 

ชายฝั่งทะเล มีการด�าเนินการล่าช้า จากความไม่พร้อมของสภาพพื้นที่ ปัญหาสภาพภูมิอากาศ เช่น คลื่นลม เป็นต้น ส่งผลท�าให้ 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้

 อัตราการเบิกจ่าย ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 เฉลี่ย 
 (กรมทรัพยากรน�้า)       6 ปี งปม.

 Q1/FY 0.3 2.0 0.2 2.2 1.1 14.0 3.3

 Q2/FY 6.4 14.4 0.4 3.0 0.8 23.8 8.1

 Q3/FY 12.7 14.8 19.5 5.2 2.9 28.1 13.9

 Q4/FY 23.6 24.7 36.5 8.2 6.0 15.1 19.0

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 43.0 55.9 56.6 18.7 10.8 81.1 44.4

ตารางที่ 10 อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทรัพยากรน�้ารายไตรมาสในช่วงปีงบประมาณ 2553-2558

ที่มา	:	GFMIS	รวบรวมโดย	สศม.
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6) กรมโยธาธิการและผังเมือง

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนของกรมโยธาธิการและผังเมืองในช่วง 6 ปีงบประมาณ 

(ปีงบประมาณ 2553-2558) พบว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ  

59.7 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง และเมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พบว่า 

ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ มีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.5 และ 11.1 ของกรอบวงเงิน 

งบประมาณทีไ่ด้รับการจดัสรรหลงัโอนเปลีย่นแปลง ตามล�าดบั และจะเริม่มกีารเร่งรดัการเบกิจ่ายในช่วงไตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4  

ของปีงบประมาณ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 17.6 และ 25.6 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังโอน 

เปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ สะท้อนถึงพฤติกรรมการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของกรมโยธาธิการและผังเมืองในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 

ไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณผูกพันข้ามปี และจะเริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณใหม่ในช่วง 

ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการประสานงานกับ

ส่วนราชการต่างๆ ที่มีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ (Specifications) ต่างๆ 

ของโครงการ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ล่าช้า

ทัง้นี ้การเบกิจ่ายงบประมาณของรฐับาลถือว่าเป็นบทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยการอดัฉดี

เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มอุปสงค์ในประเทศทั้งการใช้จ่าย และการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

4. สรุป

รายจ่ายรฐับาลถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในระบบเศรษฐกจิ และถอืเป็นเครือ่งยนต์ส�าคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิภายในประเทศ

ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสม 

กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของแต่ละช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 6 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2553-2558) พบว่า 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 92.9 ของวงเงินงบประมาณ และเมื่อมีการเบิกจ่าย 

งบประมาณจรงิแล้ว สามารถเบกิจ่ายงบประมาณได้เฉลีย่เพยีงร้อยละ 91.8 ของวงเงนิงบประมาณ ซึง่ในภาพรวมถอืว่าประสทิธภิาพ

การเบกิจ่ายต�า่กว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ และเมือ่พจิารณาผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณจ�าแนกตามลักษณะเศรษฐกจิ พบว่างบประมาณ

รายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ การเบิกจ่ายในส่วนของงบรายจ่ายประจ�า ที่สามารถเบิกจ่ายได้เฉลี่ยที่

 อัตราการเบิกจ่าย       เฉลี่ย 
 (กรมโยธาธิการและ ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 ปี งปม.2556 ปี งปม.2557 ปี งปม.2558 6 ปี งปม. 
 ผังเมือง)

 Q1/FY 5.8 5.4 2.2 2.6 5.8 10.8 5.5

 Q2/FY 9.4 9.9 9.4 10.9 11.9 15.1 11.1

 Q3/FY 14.0 13.0 13.5 16.8 15.9 32.0 17.6

 Q4/FY 34.8 17.7 25.1 29.2 25.0 21.5 25.6

 อัตราเบิกจ่ายสะสม 64.1 46.0 50.3 59.5 58.7 79.3 59.7

ตารางที่ 11 อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมโยธาธิการและผังเมืองรายไตรมาสในช่วงปีงบประมาณ 2553-2556

ที่มา	:	GFMIS	รวบรวมโดย	สศม.
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 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (%) 2553 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 6 ปี บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ	 94.0	 93.0	 93.0	 94.0	 95.0	 96.0	 94.2

รายจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) 94.0 94.5 90.3 90.5 89 92.4 91.8

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประจ�า	 97.0	 97.0	 98.0	 97.0	 98.0	 98.0	 97.5

รายจ่ายประจ�า (เบิกจ่ายจริง) 98.4 99.0 95.3 95.1 93.7 95.5 96.2

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน	 75.0	 72.0	 72.0	 80.0	 82.0	 87.0	 78.0

รายจ่ายลงทุน (เบิกจ่ายจริง) 79.2 72.2 66.3 67.8 65.8 73.7 70.8

ตารางที่ 12 สรุปอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมในช่วง 6 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2553-2558)

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง	ค�านวณโดย	สศค.

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาของการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนเป็นรายไตรมาสของส่วนราชการ พบว่าส่วนราชการไม่สามารถ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนราชการที่ได้รับ 

งบประมาณรายจ่ายลงทนุมากกว่า 1,000 ล้านบาทซึง่ได้รบัการจดัสรรงบลงทนุทีเ่ป็นงบลงทนุในหมวดค่าครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง  

ทัง้นีส่้วนราชการเหล่านีจ้ะต้องมกีารเบกิจ่ายงบประมาณทีเ่ป็นงบผกูพนัข้ามปีทีก่นัเหลือ่มไว้ก่อน และจะเริม่เบกิจ่ายเงนิงบประมาณ

ใหม่ได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 หรือต้นไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป ส�าหรับกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนต�่ากว่า 1,000 

ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าจากเรื่องของการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ไม่ชัดเจน หรือ 

บางครั้งการประกวดราคาแล้ววงเงินสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้องมาด�าเนินการหาเงินงบประมาณเพิ่มเติมจึงท�าให้เกิด 

ความล่าช้าออกไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด�าเนินการในกรณีงบจังหวัด เป็นต้น ส่งผลให้การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายได้

5. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายที่ดี และให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ในช่วง 

ต้นปีงบประมาณนั้นเห็นควรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

1) ให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของรฐั จดัท�าแผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมข้ีอผกูมดั

เป็นตัวชี้วัดผลผลิต (KPI) อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

ร้อยละ 96.2 ของวงเงนิงบประมาณ จากเป้าหมายเฉลีย่ทีร้่อยละ 97.5 ซึง่การเบกิจ่ายได้ค่อนข้างดนีัน้ เมือ่พจิารณาถงึการจ�าแนกตาม

การจดัสรรงบประมาณตามงบรายจ่ายทีส่�าคญัในส่วนของงบรายจ่ายประจ�า พบว่าการเบกิจ่ายงบรายจ่ายประจ�าในส่วนของรายจ่าย 

ประจ�าส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ 

มาจากการเบิกจ่ายในส่วนของงบบุคลากร งบอุดหนุน และงบอื่นๆ เป็นหลัก ในขณะที่การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นรายการ

ปีเดียว พบว่าการเบิกจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 70.8 ของวงเงินงบประมาณจากเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเฉลี่ย 

ทีร้่อยละ 78.0 ซึง่ถือว่าต�า่กว่าเป้าหมาย และเมือ่พจิารณาถงึการจ�าแนกตามหมวดรายการรายจ่ายในงบลงทนุ พบว่าการเบกิจ่ายในส่วน 

ของงบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบอุดหนุน และงบอื่นๆ สามารถเบิกจ่ายได้ค่อนข้างดี แต่ในรายการที่เป็นส่วนส�าคัญของงบลงทุน 

กลบัพบว่าการเบกิจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายและค่อนข้างล้าช้า โดยเฉพาะงบลงทนุในส่วนของหมวดรายจ่ายค่าครภุณัฑ์ ทีด่นิ และ

สิ่งก่อสร้าง ซึ่งกระบวนการใช้จ่ายเงินจะต้องมีการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่ควรต้องมีการทบทวน

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง อันจะส่งผลให้บทบาทการด�าเนินนโยบายการคลังในด้านการใช้จ่ายในส่วนของการลงทุน

สามารถสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจได้
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2) การจัดท�าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องด�าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 2.1) รายจ่ายประจ�า ก�าหนดให้ความส�าคญักับการจดัท�าแผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกบั 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยต้องเร่งรัดให้เริ่มด�าเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 โดยก�าหนดให้ั 

จัดท�าแผนการเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 2.2) รายจ่ายลงทุน ก�าหนดให้ความส�าคัญกับความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ในกรณีจัดหาครุภัณฑ์จะต้องมี 

ความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และกรณีสิ่งก่อสร้างจะต้องพิจารณาให้มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อก�าหนดและขอบเขตของงาน 

(TOR) แบบรูปแบบรายการประมาณราคา สถานท่ี/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

 2.3) ให้ส่วนราชการ เตรียมการจัดซ้ือจัดจ้างให้พร้อม เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ

นั้นๆ ผ่านการพิจารณา โดยให้ด�าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ 

กต่็อเมือ่ได้รับการจดัสรรงบประมาณจากส�านกังบประมาณแล้ว และจะต้องเร่งรดัก่อหนีผู้กพนัให้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที ่1 ส�าหรบั

รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศหรือจัดหาในลักษณะพิเศษจะต้อง

เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว

3) ให้ส่วนราชการเร่งด�าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ด�าเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังส�านักเบิกส่วนภูมิภาคนั้นๆ  

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก�าหนดไว้โดยเร็ว

4) ให้ส่วนราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวช้ีวัดผลผลิต (KPI) และตามขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยการจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นรายเดือนและ 

รายไตรมาส เพื่อให้ส�านักงบประมาณได้ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้น และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

5) เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หากส่วนราชการตรวจสอบแล้ว พบว่าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

ตามแผน ให้ส่วนราชการพจิารณาทบทวนแผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณทีส่นองตอบต่อแผนพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดและส่งส�านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ 

ดังนี้

 5.1) กรณีที่ยืนยันการด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้เดิม ให้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็น และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มี

ความพร้อมและเร่งรัดการด�าเนินงาน

 5.2) กรณทีีไ่ม่ด�าเนนิการต่อเนือ่งจากหมดความจ�าเป็น ไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ให้เปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุเพือ่

ด�าเนินรายการที่มีความพร้อมสามารถด�าเนินการได้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เดิม และต้องสนองตอบต่อแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล และเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามแนวทางทีก่�าหนด หวัหน้าส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องติดตามและก�ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 

ใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปี โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจ�าที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

ทัง้นี ้จากนโยบาย/มาตรการทีเ่กีย่วข้อง และการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณ จะส่งผลให้การเบกิจ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด�าเนินนโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป



ประมาณการเศรษฐกิจไทย 59

1	ผู้เขียน	 นายพนาทิตย์	 เลิศประเสริฐกุล	 เศรษฐกรปฏิบัติการ	 ส่วนแบบจ�าลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลัง	 ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	 ขอขอบคุณ	 
นางวภิารตัน์	ป้ันเป่ียมรษัฎ์	ผูอ้�านวยการส่วนแบบจ�าลองและประมาณการเศรษฐกจิ	ดร.พสิทิธิ	์พวัพนั	ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านเศรษฐกจิมหภาค	และ	ดร.กลุยา	ตนัติเตมิท	 
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	ส�าหรับค�าแนะน�า

1. ดัชนีความทุกข์ (Misery Index) คือ อะไร

ดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) เป็นดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ อาร์เธอร์ โอคุน (Arthur Okun)  

นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ซึ่งในขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) ในช่วง

ทศวรรษที่ 1960 เป็นผู้คิดค้นขึ้นมา โดยดัชนีนี้จะช่วยก�าหนดวิธีการวัดค่าเฉลี่ยความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ จาก

การน�าเอาอตัราการว่างงานทีม่กีารปรบัผลทางฤดกูาลแล้ว และอตัราเงนิเฟ้อประจ�าปี มาเป็นส่วนหนึง่ในการพจิารณาภายใต้สมมตฐิาน

ที่ว่า อัตราการว่างงานที่สูงและอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการสร้างต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ

ส�าหรับดัชนีความทุกข์ยากหาได้จากผลรวมของอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ (ซึ่งประกอบไปด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค 

ณ สิ้นปี) ของประเทศ หากดัชนีมีค่าสูงแสดงว่าประเทศนั้นมีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจมาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากดัชนีมีค่าต�่า

แสดงว่าประเทศนั้นมีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจน้อย

บทวิเคราะห์
เรื่อง ดัชนีความทุกข์กับการพัฒนาอย่างมีความสุข

1

บทสรุปผู้บริหาร

 ❍ ตามข้อมูลดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ของประเทศต่างๆ ประเทศไทยถือเป็นประเทศ 

ที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดหรือมีความสุขทางเศรษฐกิจที่สุดในโลกอันดับที่ 1 สะท้อนจากค่าดัชนีในปี พ.ศ. 2558 และ  

พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 1.6 และ 2.2 ตามล�าดับ

 ❍ ดัชนีดังกล่าวหาได้จากการน�าเอาอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศมารวมกัน  

นั่นคือ ถ้าดัชนีย่ิงมีค่าสูงมากเท่าใด แสดงว่า ประเทศน้ันจะมีความทุกข์จากเศรษฐกิจมากขึ้น ในทางกลับกันถ้าดัชนี 

มีค่าน้อย แสดงว่า ประเทศนั้นจะยิ่งมีความสุขมากขึ้น

 ❍ อัตราการว่างงานของไทยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.7-1.7 ต่อปี ซึ่งนับว่า 

อยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากเช่นเดียวกันอีกด้วย

 ❍ ดชันคีวามทกุข์ยากไม่ควรจะพจิารณาเฉพาะอตัราเงนิเฟ้อและอตัราการว่างงาน ซึง่เป็นการพจิารณา

แต่เฉพาะแง่มมุด้านเศรษฐกจิเท่านัน้ ควรจะพจิารณาไปถงึเรือ่ง ความเป็นธรรมและความไม่เท่าเทยีมกนัของการกระจาย

รายได้ (inequality) ด้วย

 ❍ ทางเลอืกในการประเมนิความสขุทีน่อกเหนอืจากดชันคีวามทกุข์ยาก ได้แก่ ดชัน ีWorld Happiness  

Index ดชันคีวามสขุมวลรวมประชาชาต ิ(Gross National Happiness : GNH) ดชัน ีHuman Development Index ดชันี

ความก้าวหน้าทางสงัคม (Social Progress Index) ส่วนดชันทีีม่กีารจดัท�าในประเทศไทย ได้แก่ ดชันชีีว้ดัความเป็นธรรม 

ทางสังคม

 ❍ ส�าหรับกรณีของประเทศไทย ควรค�านึงถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ความสงบเรียบร้อยทางสังคม ความมี 

สุขภาพที่ดี การมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ หลักประกันทางด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงสวัสดิการทางสังคมจาก

ภาครัฐ ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งสิ้น

ดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) คือ เครื่องมือชนิดหนึ่ง

ในการวัดความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเกิดจาก

การรวมอัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อเข้าด้วยกัน
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ส�าหรับสูตรในการค�านวณหาดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) เริ่มตั้งแต่ยุคของ Arthur Okun จนถึงยุคของ Gary 

Hufbauer มีดังต่อไปนี้2

1. อาร์เธอร์ โอกุน (Arthur Okun)

2. โรเบิร์ต แบร์โรว์ (Robert Barro)

3. คาร์สเท่น ฮอร์ก (Carsten Hoegh) ได้ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาบ้าน หักออกจากดัชนีของโอกุน เรียกว่า 

Enhanced Misery Index

4. แกรี่ ฮัฟเบาวเออร์ (Gary Hufbauer) ได้เพิ่มราคาหลักทรัพย์เข้าไปในสูตรด้วย เรียกว่า Augmented Misery Index

อย่างไรก็ตาม ดัชนีทั้งหลายที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นดัชนีในระยะสั้น (short term) มิได้สนใจความทุกข์-สุข ในระยะยาว (long 

term) แต่อย่างใด

จากงานวิจัยของ Di Tella, MacCulloch and Oswald (2001) ซึ่งศึกษาเรื่อง Preferences Over Inflation and  

Unemployment : Evidence from Survey of Happiness พบว่า การว่างงานท�าให้เกิดความทุกข์มากกว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูง และ

คนเราจะยอมแลกได้แลกเสยี (Trade-off) ให้มอีตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.7 ถ้าหากว่าอตัราการว่างงานจะลดลงร้อยละ 1 กล่าวคอื  

คนเรายอมที่จะประสบกับภาวะค่าครองชีพท่ีสูงแต่ยังมีงานท�า มากกว่าที่จะประสบกับการไม่มีงานท�าถึงแม้ราคาสินค้าและบริการ

จะไม่สูงมากนัก เพราะอย่างน้อยถ้ายังมีงานท�า ตนก็ยังมีรายได้ที่จะซื้อหาสินค้าและบริการมาสนองความต้องการของตนได้ ขณะที่

งานวิจัยของ Nordhaus (1989) พบว่า สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานร้อยละ 1 ท�าให้เกิดความทุกข์มากกว่าการเพิ่มขึ้น

ของราคาในอัตราเดียวกันถึง 4 เท่า3

จุดอ่อนของดัชนีนี้ ตามงานวิจัยของ Asher, Defina and Thanawala (1993) ได้เสนอว่า ดัชนีความทุกข์ยากไม่ควรจะ

พิจารณาเฉพาะอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาแต่เฉพาะแง่มุมด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ควรจะพิจารณาไปถึง

เรื่องความเป็นธรรม และเราควรพิจารณาดัชนีที่สร้างจากสัดส่วนความยากจน (poverty) และความไม่เท่าเทียมกันของการกระจาย

รายได้ (inequality) ด้วย

2. ดัชนีความทุกข์ของประเทศไทยเป็นอย่างไร

ตามข้อมูลดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในช่วงระยะเวลา 2 ปีหลัง จากบทความเร่ือง  

The 15 Happiest Economies in the World ของส�านักข่าว Bloomberg ปรากฏว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยาก

น้อยที่สุดหรือมีความสุขทางเศรษฐกิจที่สุดในโลกอันดับที่ 1 สะท้อนจากค่าดัชนีในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 1.6 และ 

2.2 ตามล�าดับ ซึ่งนับว่าต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ของโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา (อันดับที่ 8) จีน (อันดับที่ 7) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 3) 

เกาหลีใต้ (อันดับที่ 4)

ดัชนีความทุกข์ยาก = อัตราเงินเฟ้อ + อัตราการว่างงาน

ดัชนีความทุกข์ยาก = อัตราเงินเฟ้อ + อัตราการว่างงาน + อัตราดอกเบี้ย

                       - อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2	ตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์.	นโยบายความสุข จิต วัตถุนิยม และความต้องการที่ไม่สิ้นสุด Happiness Policy mind, Matters and Unlimited Wants.	พิมพ์ครั้งที่	1,	 
2553,	กรุงเทพฯ:	สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	หน้า	95-97.

3	ศ.ดร.ปราณี	 ทินกร.	 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์.	 ปาฐกถากีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สาขาสังคมศาสตร์	 ประจ�าปี	 2550.	 คณะเศรษฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	26	มิถุนายน	2551.
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ภาพที่ 1 ดัชนีความทุกข์ยากของ 15 ประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2558

ภาพที่ 2 อัตราการว่างงานเฉลี่ยต่อปีของไทย

ดชันคีวามทกุข์ยากของไทยตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาอยูใ่นระดบัทีค่่อนข้างต�า่ แสดงถงึระดบัความทกุข์ทางเศรษฐกจิ

ที่ค่อนข้างน้อย โดยอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก (น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี) ขณะที่อัตราการว่างงาน 

ก็ไม่สูงมาก (ไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าลังแรงงานรวมทั้งหมด)

ส�าหรับสาเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด นอกเหนือจากการที่เศรษฐกิจไทยมีอัตรา 

การว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่ต�่าแล้ว ส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก 1) สภาพสังคมของไทยที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เครือญาติ  

มีการอุปถัมภ์ค�้าชูซ่ึงกันและกัน ทุกคนต่างร่วมทุกข์ร่วมสุข 2) ด้วยความที่ไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งศาสนาสอนให ้

คนเป็นคนดี รู้จักรักตนเองและผู้อื่น มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น รวมถึงได้รับการสั่งสอนให้รู้จักมองโลกในแง่ดี ถึงแม้ว่าจะประสบ

กับความทุกข์ยาก แต่ก็ยังมีความสุขได้ และ 3) คนไทยรักสงบและสันติ ด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย พอใจในสิ่งที่ตนเองมี ถึงแม้ว่าจะมี 

ค่าครองชพีทีส่งู แต่กร็ูจ้กัทีจ่ะบรโิภคตามความจ�าเป็น นอกจากนีด้้วยลักษณะทางภูมศิาสตร์ของไทยทีเ่ตม็ไปด้วยทรพัยากรธรรรมชาติ 

อันอุดมสมบูรณ์ กอปรกับมีธรรมชาติที่สวยงาม4

2.1) สภาวะการว่างงานของไทยในรอบ 9 ปี

4	Retrived	from	http://myblogbenchawan.blogspot.com/2015/03/misery-index-ranks-thailand-least.html	“Future	of	Thailand	Fact	and	Opinion	
by	Benchawan	Prasunnakarn”
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   2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

 จ�านวนคนว่างงาน (พันคน) 501.24 521.43 625.59 358.41 254.44 260.48 281.89 323.45 340.81

 ก�าลังแรงงานรวม (พันคน) 36,954.8 37,646.9 38,365.4 38,615.1 38,900.4 39,415.8 39,202.2 38,575.3 38,547.8

 ปี  2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 1.0 -2.8 0.0 0.9 2.4 2.1 1.0 1.6 1.1

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.2 -9.9 -0.8 3.3 3.8 3.0 2.2 1.9 -0.9

ตารางที่ 1 จ�านวนคนว่างงานและก�าลังแรงงานรวมทั้งหมดของประเทศไทย

ตารางที่ 2 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2558

จากข้อมูลในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา พบว่า อัตราการว่างงานของไทยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 0.7-1.7 ต่อปี ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยก�าลังแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 36-38 ล้านคน  

จ�านวนคนว่างงานโดยเฉลี่ยรายปีจะอยู่ระหว่าง 2.54 แสนคน ถึง 6.25 แสนคน โดยปีที่มีก�าลังแรงงานสูงสุด คือ ในช่วงปี พ.ศ.  

2555-2556 และเริม่ลดลงในปี พ.ศ. 2557 ขณะทีจ่�านวนคนว่างงานสงูสดุในปี พ.ศ. 2552 และตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา จ�านวน

คนว่างงานกเ็ริม่ลดลงจนอยูใ่นระดบัทีต่�่ากว่า 4 แสนคนต่อปี โดยมสี�านกังานสถติแิห่งชาตเิป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีเ่กบ็ข้อมลูเกีย่วกบั

การจ้างงาน และการว่างงานในประเทศไทย

2.2) สภาวะเงินเฟ้อของไทยในรอบ 9 ปี

อัตราเงินเฟ้อของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ยังอยู่ในระดับ

ที่ต�่ากว่าร้อยละ 5 โดยเป็นดัชนีที่มีราคาสินค้าที่มีความผันผวนค่อนข้างมากรวมไว้ด้วย เช่น อาหาร พลังงาน เป็นต้น ส่วนใหญ่จะอยู่

ในระดับร้อยละ 3.0 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2551 ที่ไทยต้องประสบกับภาวะเงินฝืด จึงแสดงให้เห็นว่า ระดับค่าครองชีพอยู่ในระดับ

ที่ไม่สูงมากนัก

ดังนั้น ถ้าประเทศใดมีอัตราเงินเฟ้อท่ีไม่สูงมากนัก เช่น 2-5% เป็นต้น จะเป็นการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ  

ค่าครองชีพก็จะไม่สูงนัก ประชาชนในประเทศนั้นก็จะมีความสุข ในทางกลับกัน หากประเทศใดมีอัตราเงินเฟ้อที่สูง เช่น เกินกว่า 

5% ขึ้นไป เป็นต้น จะเป็นการสร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชนในประเทศนั้น มีค่าครองชีพ 

ที่สูง ประชาชนก็จะมีความทุกข์มากขึ้นด้วย

2.3) การว่างงานกับผลสะท้อนความทุกข์สุขของประชาชน

ตามทีไ่ด้เกร่ินมาแล้วว่า ดชันคีวามทกุข์ยากนีว้ดัจากอตัราการว่างงานและอตัราเงนิเฟ้อมาประกอบการพจิารณา โดยมแีนวคดิ

ที่ว่า หากประเทศใดมีอัตราการว่างงานต�่า ความทุกข์จะน้อย และถ้าอัตราการว่างงานสูง ความทุกข์ก็จะสูง ทั้งนี้ เพราะว่าความสุข

หรือทุกข์ตามแนวคิดน้ีถูกก�าหนดโดยระดับรายได้ หมายความว่าถ้ามีโอกาสหารายได้ได้มากเท่าใด ความสุขก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น  

ในทางกลับกัน ถ้าคนว่างงานก็หมดโอกาสที่จะมีรายได้ ความสุขก็จะน้อยลง และมีความทุกข์เข้ามาแทนที่

ส�าหรับประเทศไทย มอีตัราการว่างงานทีต่�า่มาโดยตลอดนัน้ ส่วนหนึง่มสีาเหตเุนือ่งมาจากโครงสร้างการมงีานท�าของแรงงาน

ไทยที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 33.2 ของก�าลังแรงงานทั้งหมด อยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งหากเมื่อประเทศประสบกับภาวะถดถอย 

ทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงานลดลงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ จะท�าให้แรงงานส่วนหนึ่งมีการโยกย้ายกลับไปยัง 

ภาคเกษตรกรรม แต่อย่างไรกต็าม แรงงานทีย้่ายกลบันัน้อาจจะกลายเป็นแรงงานทีม่กีารท�างานทีต่�า่กว่าระดบั (under-employment) 

จ�านวน
ปี

อัตราการว่างงาน = จ�านวนคนว่างงาน / ก�าลังแรงงานทั้งหมด
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ภาพที่ 3 อัตราการว่างงานของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU 28) ในรอบ 10 ปี5

กล่าวคอื แรงงานจะไม่สามารถใช้ความรูค้วามสามารถของตนได้อย่างเตม็ทีแ่ละอย่างมปีระสิทธภิาพเท่าทีค่วร เช่น การกลับไปช่วยท�า 

การเกษตรภายในครอบครวัซึง่ไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืได้รับแต่ไม่เท่ากบัระดบัเดมิทีเ่คยได้รบัตอนทีย่งัมงีานท�า เป็นต้น โดยถอืว่าภาคเกษตร 

ยังเป็นแหล่งรองรับก�าลังแรงงานบางส่วนท่ีตกงานหรือถูกให้ออกจากงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ จึงเป็นเหตุให้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต�่าเสมอมาด้วย

นอกจากนี ้ในบางประเทศ เช่น นอร์เวย์ เป็นต้น แม้จะมอีตัราการว่างงานสงู แต่ประชาชนในประเทศกลบัไม่ค่อยรูส้กึว่าตนเอง

มีความทุกข์เท่าใดนัก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า นอร์เวย์ เป็นประเทศหนึ่งที่มีคุณภาพชีวิตสูง เป็นรัฐสวัสดิการ รัฐมีสวัสดิการคอยดูแล

คนว่างงานได้ โดยถ้าว่างงานจะได้รับเงินสวัสดิการที่มีค่าประมาณ 86.7% ของรายได้ก่อนตกงานเป็นเวลา 500 วัน หรือคิดประมาณ 

1 ปีกับอีก 4 เดือนครึ่ง ประชากรมีรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการท�างาน ซึ่งต่างกันกับประเทศไทย แม้จะมีอัตรา

การว่างงานทีต่�า่ แต่ประชากรทีว่่างงานกไ็ม่ได้มมีาตรฐานการครองชพีสงูทีส่ามารถดแูลตนเองได้ อกีทัง้ยงัมภีาระหนีค้รวัเรอืนทีส่งูจาก

การกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของ GDP (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558) ภาระทางครอบครัวที่

ยงัต้องเลีย้งด ูหรอืแม้กระทัง่คนทีม่งีานท�ากย็งัต้องประสบกบัภาวะเดยีวกบัคนว่างงาน เกดิอาการชกัหน้าไม่ถงึหลงั รายได้ไม่พอยงัชพี

2.4) อัตราเงินเฟ้อกับผลสะท้อนความทุกข์สุขของประชาชน

ในส่วนของการค�านวณดัชนีความทุกข์ยากนอกจากจะพิจารณาอัตราการว่างงานแล้ว ยังต้องค�านึงถึงอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย 

ซึ่งอัตราเงินเฟ้อก็คือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเงินเฟ้อแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

เงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) และเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็นปกติ ก็จะสร้างผลดี 

ต่อระบบเศรษฐกิจ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและผันผวน ก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 

ท�าให้รายได้ที่แท้จริงลดลง เงินจ�านวนเท่าเดิมสามารถซื้อของได้น้อยลง อัตราเงินเฟ้อหาได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา

ผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) ซึ่งค�านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของราคาสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผู้บริโภคซื้อหา 

เป็นประจ�า เช่น อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน น�้ามัน ฯลฯ

นอกจากนี ้ยงัมข้ีอสงัเกตทีส่�าคญัประการหนึง่ คอื หากในกรณทีีร่ะบบเศรษฐกจิเกดิภาวะเงนิฝืด คอื ภาวะทีร่ะดบัราคาสนิค้า

และบริการโดยทั่วไปลดลงอย่างต่อเนื่อง จนท�าให้ผู้ขายขายสินค้าไม่ออก หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ดัชนีความทุกข์ยากจะยิ่งมี

ค่าน้อยลง หมายความว่าประชาชนโดยเฉพาะทีเ่ป็นผูข้ายมคีวามทกุข์ยากน้อยจรงิหรอืไม่ ซึง่ผลทีอ่อกมาจะไม่สะท้อนความทกุข์ยาก

ที่แท้จริงของประชาชนเท่าใดนัก โดยมีกรณีศึกษาตัวอย่าง “กรณีเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ (Great Depression)”

5	สืบค้นจาก	http://cdn.tradingeconomics.com/charts/euro-area-unemployment-rate.png?s=umrtemu&v=201605052009n&d1=20060101&d2=2
0161231&type=area

เงินเฟ้อ = CPI ปีปัจจุบัน - CPI ปีก่อนหน้า * 100

        CPI ปีก่อนหน้า
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3. ทางเลือกอื่นๆ ในการประเมินความสุข

3.1) ดัชนีที่จัดท�าในต่างประเทศ

ตามที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วในตอนต้นว่า ดัชนีความทุกข์ยากนี้ยังมีข้อบกพร่อง คือ ดัชนีนี้ค�านึงถึงแต่เฉพาะอัตราการว่างงาน

และอตัราเงนิเฟ้อ ซึง่เป็นการพจิารณาเฉพาะด้านเศรษฐกจิเท่านัน้ โดยมไิด้ค�านงึถงึความเป็นธรรมในด้านอืน่ๆ ด้วย แต่อย่างไรกต็าม 

ในระยะหลังเริ่มปรากฏว่ามีคิดค้นหรือสร้างดัชนีท่ีมีความครอบคลุมประเด็นทางด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจด้วย เช่น  

ด้านสังคม ความเป็นอยู่ สาธารณสุข การทุจริตคอร์รัปชัน หลักนิติรัฐ/นิติธรรม ฯลฯ โดยตัวอย่างดัชนีของต่างประเทศที่มีการจัดท�า

เพื่อประเมินความสุข มีดังต่อไปนี้

 ดัชนี World Happiness Index

ดัชนีนี้เริ่มต้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตามเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นดัชนีที่ชี้วัดความสุข

โดยรวมทั้งโลก ซึ่งแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) GDP ที่แท้จริงต่อหัว (Real GDP per Capita) 2) การสนับสนุนทางสังคม 

(Social Support) 3) ด้านสาธารณสุข (Healthy Life Expectancy) 4) เสรีภาพในการเลือกหนทางชีวิต(Freedom to make life 

choice) 5) ความเอื้ออาทร (Generosity) และ 6) ความน่าเชื่อถือ (Trust) ค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0-10 ถ้าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 10 แสดงว่า 

มีระดับความสุขมวลรวมที่สูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับต�่า 

โดยล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 33 จากทั้งหมด 157 ประเทศที่มีการส�ารวจโดยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 6.474 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 0.631 ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดประเทศไทยจะอยู่ในระดับกลางๆ เช่น GDP ที่แท้จริงต่อหัว การสนับสนุนทางสังคม 

เสรีภาพในการเลือกหนทางชีวิต ส่วนที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านสาธารณสุข และความเอื้ออาทร ขณะที่ด้านความน่าเชื่อถือยังอยู่ 

ในระดับที่ต�่ามาก

 ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH)

ดัชนีนี้เริ่มคิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) โดยกษัตริย์แห่งภูฏานนามว่า “Jigme Dorji Wangchuck” โดยเน้นมิติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคม วัฒนธรรม และการปกครองที่ดี โดยมีหลักที่ส�าคัญ จะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืนและเสมอภาค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การรักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจนการค�านึงถึง

หลักธรรมาภิบาลด้วย ซึ่งดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า มีระดับความสุขมวลรวมที่สูง ในทางตรงกันข้าม 

ถ้าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับต�่า

 ดัชนี Human Development Index

ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดค้นข้ึนโดยแผนงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์สาขา

การพัฒนาผู้ซึ่งเคยท�างานร่วมกันกับอมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย โดยดัชนีจะประกอบด้วย การชี้วัด 

ในเรื่อง ความยืนยาวของอายุ (life expectancy) การศึกษา (education) และรายได้ต่อหัว (income per capita) ซึ่งมีจุดประสงค์

ในการชีว้ดัความไม่เท่าเทยีมกนั และเพือ่ทีจ่ะชีว้ดัความเป็นอยูข่องมนษุย์ โดยค่าดชันจีะอยูร่ะหว่าง 0-1 ถ้าดชันมีค่ีาเข้าใกล้ 1 แสดงว่า 

มีระดับการพัฒนาที่สูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับต�่า

โดยข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 93 จาก 188 ประเทศทั่วโลกมีค่าดัชนีอยู่ 0.726 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

คิดเป็น 0.002 แสดงว่าระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

 ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index)

เป็นดัชนีที่คิดค้นขึ้นมาโดยกลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันพัฒนาดัชนีที่ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ทางสังคม ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวยังแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย 1. ความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human  

Needs) 2. พื้นฐานความเป็นอยู่ (Foundation of Well-Being) และ 3. โอกาส (Opportunity) โดยข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 

ประเทศไทยอยู่ในล�าดับท่ี 57 จากท้ังหมด 133 ประเทศ ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 66.34 แสดงว่า ประเทศไทยมีระดับความก้าวหน้า 

ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง

 ดัชนีอื่นๆ 

เช่น ดัชนีคุณภาพชีวิต (Physical Quality of Life Index) ดัชนีชี้วัดความเป็นนิติรัฐ/นิติธรรม (Rule of Law Index) ฯลฯ
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3.2) ดัชนีที่มีการจัดท�าโดยหน่วยงานในประเทศไทย

ส�าหรบัประเทศไทยกไ็ด้มกีารจดัท�าดชันทีีเ่กีย่วกบัด้านสงัคมเป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่มดีชันทีีช่ีว้ดัด้านความสขุโดยเฉพาะ ปัจจบุนั

ยังคงอ้างอิงตามดัชนีที่จัดท�าขึ้นโดยหน่วยงานของต่างประเทศ ตัวอย่างดัชนีของประเทศไทย ได้แก่

 ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

เป็นดัชนีท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดท�าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็น 

ชองประชาชนต่อประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมผ่าน 4 มิติ ได้แก่ 1) การยอมรับและความเสมอภาคทางสังคมวัฒนธรรม 2) มิติ

การมีส่วนร่วมและสิทธิทางการเมือง 3) มิติทางเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร และ 4) มิติกฎเกณฑ์บรรทัดฐานและกระบวนการ

ยุติธรรม โดยค่าดัชนีจะอยู่ระหว่าง 0-100 ถ้าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่าสังคมมีระดับความเป็นธรรมที่สูง ในทางตรงกันข้าม  

ถ้าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าสังคมมีความเป็นธรรมอยู่ในระดับต�่า โดยผลค่าดัชนีรวมทั้ง 4 มิติ อยู่ในระดับ 55.27 สะท้อนว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่มีการส�ารวจเห็นว่า ความเป็นธรรมในสังคมไทยอยู่ในระดับปานกลาง6

3.3) ข้อเสนอแนะส�าหรับประเทศไทย

ในกรณีของประเทศไทย การประเมินความสุขไม่ควรประเมินแต่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งแต่เดิมการประเมินว่า  

คนไทยจะมคีวามสขุเพิม่ขึน้หรอืลดลง มกัจะใช้ข้อมลูทางด้านเศรษฐกจิเป็นหลัก เช่น GDP ต่อหวั ระดบัรายได้ต่อหวั ดชันรีาคาผูบ้รโิภค  

อตัราการว่างงาน เป็นต้น ซึง่ปัจจยัต่างๆ กส็ามารถทีจ่ะบอกความเป็นอยูห่รอืระดบัของความสขุของคนไทยได้ในระดบัหนึง่ แต่ความสขุ 

 ดัชนี สิ่งที่ชี้วัด อันดับของประเทศไทย / 
   จ�านวนประเทศที่มีการส�ารวจ

1. World Happiness Index
 - จัดท�าโดยสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ (UN General  
Assembly)

2. ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Happiness)

 - จัดท�าโดยอดีตกษัตริย์แห่งภูฏาน 
นามว่า Jigme Dorji Wangchuk

3. ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Development Index)
National Happiness)

 - คิดค้นโดยแผนงานพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP)

4. ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม  
(Social Progress Index)

 - จัดท�าโดยกลุ่มอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1) GDP ที่แท้จริงต่อหัว
2) การสนับสนุนทางสังคม
3) ด้านสาธารณสุข
4) เสรีภาพในการเลือกหนทางชีวิต
5) ความเอื้ออาทร
6) ความน่าเชื่อถือ

หลักการที่ส�าคัญ จะต้องประกอบด้วย
1) มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

และเสมอภาค
2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
3) การรักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม
4) การมีธรรมาภิบาลที่ดี

ประกอบด้วย
1) ความยืนยาวของอายุ
2) การศึกษา
3) รายได้ต่อหัว

แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์
2) พื้นฐานความเป็นอยู่
3) โอกาสทางสังคม

33 /157
(ปี พ.ศ. 2559)

n.a.

93/188
(ปี พ.ศ. 2558)

57/133
(ปี พ.ศ. 2558)

สรุปดัชนีชี้วัดความสุขที่จัดท�าโดยหน่วยงานของต่างประเทศ

6	สืบค้นจากเวปไซด์	Eduzone	http://forum.eduzones.com/topic/10958
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จริงๆ แล้ว อาจไม่ได้จ�ากัดแต่เฉพาะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเท่านั้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสงบเรียบร้อยทางสังคม ความมีสุขภาพ

ที่ดี การมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ หลักประกันทางด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงสวัสดิการทางสังคมจากภาครัฐ ฯลฯ ปัจจัย

ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งสิ้น

4. สรุปบทวิเคราะห์

ดชันคีวามทกุข์ยาก (Misery Index) ทีเ่ป็นเครือ่งชีว้ดัทางเศรษฐกจิในด้านความเป็นอยูท่างเศรษฐกจิอย่างหนึง่ โดยพจิารณา

จากอตัราการว่างงานและอตัราเงนิเฟ้อ ท�าให้สามารถก�าหนดวธิกีารวดัค่าเฉลีย่ความเป็นอยูข่องประชาชน ซึง่หากค่าดชันอียูใ่นระดบัสงู  

หมายความว่ามีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากค่าดัชนีอยู่ในระดับต�่า หมายความว่ามีความทุกข์ยาก 

ทางเศรษฐกิจน้อยหรือมีความสุขมากนั่นเอง

จากข้อมูลดัชนีความทุกข์ยากท่ีผ่านมา พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขทางเศรษฐกิจที่สุดของโลก โดยมีอัตรา 

การว่างงานและอัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต�่า ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาทางด้านสังคมวิทยา พบว่าโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทย 

เป็นไปในลกัษณะทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์ทีด่ใีนหมูเ่ครอืญาต ิมกีารเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ซึง่กนัและกนั ทกุคนต่างยนิดทีีจ่ะร่วมทกุข์ร่วมสขุกนั 

ความเป็นสงัคมพทุธทีส่อนให้รูจ้กัรกัตนเองและผูอ้ืน่ รวมถึงมกีารด�ารงชวีติแบบเรยีบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ก�าลังแรงงานส่วนใหญ่ของ

ประเทศอยูใ่นภาคเกษตรกรรม เมือ่มกีารว่างงานเกดิข้ึนในภาคอตุสาหกรรมกย็งัสามารถโยกย้ายกลบัไปท�างานในภาคเกษตรกรรมได้

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ กลับพบว่า ดัชนีนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ตรงที่ขาดการพิจารณาในแง่มุม 

อื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องความเป็นธรรม และควรพิจารณาดัชนีที่สร้างจากสัดส่วนความยากจน (poverty) และความไม่เท่าเทียมกัน

ของการกระจายรายได้ (inequality) ด้วย โดยไม่ควรจะพิจารณาเฉพาะอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นการพิจารณา 

แต่เฉพาะแง่มุมด้านเศรษฐกิจเท่านั้น

โดยดชันอีืน่ๆ ทีม่คีวามสนใจศกึษาดชันชีีว้ดัความสุข ได้แก่ ดชัน ีWorld Happiness Index ดชันคีวามสุขมวลรวมประชาชาติ 

(Gross National Happiness : GNH) ดชัน ีHuman Development Index ดชันคีวามก้าวหน้าทางสงัคม (Social Progress index) 

ส่วนดัชนีที่มีการจัดท�าในประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม
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1	ผู้เขียน	นางสาวพีรพรรณ	สุวรรณรัตน์	เศรษฐกรช�านาญการ	ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ	ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	ขอขอบคุณ	ดร.พิมพ์นารา	หิรัญกสิ	 
นางสาวคงขวัญ	ศิลา	ดร.ศรพล	ตุลยะเสถียร	และ	ดร.กุลยา	ตันติเตมิท	ส�าหรับข้อแนะน�า

2	สดัส่วนการท่องเทีย่วต่อ	GDP	หมายถงึ	มลูค่าเพิม่จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้องกบันกัท่องเทีย่วทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ทางตรง	อาท	ิโรงแรม	ทวัร์	ตัว๋เครือ่งบิน 
และการเดินทางอื่นๆ	ร้านอาหาร	เป็นต้น	ทางอ้อม	อาทิ	การลงทุนที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว	เป็นต้น

บทน�า

ในปัจจุบัน จีนมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ของโลกเป็นอย่างมาก โดยในปีหนึ่งๆ มีชาวจีนหลั่งไหลออกเที่ยว

นอกประเทศจ�านวนมหาศาล จากช่วงก่อนปี 2545 ทีม่ชีาวจนีเทีย่ว

ต่างประเทศเฉลี่ยปีละไม่ถึง 2 ล้านคน มาอยู่ที่ 120 ล้านคนในปี 

2558 ครองสถิติสูงสุด 3 ปีซ้อน สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจโลก

กว่า 230 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า 

จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าของจ�านวนปัจจุบัน

หรือประมาณ 234 ล้านคน (Burkitt, 2015) จึงไม่น่าแปลกใจที่

หลายๆ ประเทศจะเริ่มหวังหมายตานักท่องเที่ยวจีนเป็นเป้าหมาย

ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ส�าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากการส่งออกแล้ว 

ภาคการท่องเทีย่วเป็นเครือ่งยนต์อกีตวัหนึง่ทีม่บีทบาทต่อเศรษฐกจิ

ของอาเซียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาวและกัมพูชาที่มีสัดส่วน

ของภาคการท่องเทีย่วสงูถงึร้อยละ 17.1-29.0 ของขนาดเศรษฐกจิ 

(ภาพที่ 1) จ�านวนชาวจีนท่ีนิยมท่องเท่ียวต่างประเทศมากขึ้นจึง

เป็นเสมอืนขมุทรพัย์ทีอ่าเซยีนทกุประเทศต่างจบัตามอง ศึกช่วงชิง 

นักท่องเที่ยวจีนของอาเซียนจึงปะทุขึ้นและดุเดือดขึ้นโดยล�าดับ

บทวิเคราะห์
เรื่อง ศึกอาเซียนชิงนักท่องเที่ยวแดนมังกร

1

บทสรุปผู้บริหาร

 ❍ ในช่วงที่ภาคการส่งออกซบเซาจากเศรษฐกิจโลก ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างอาเซียนจึงหันมา

พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวจากจีน

 ❍ ทีผ่่านมา จีนมบีทบาทต่อภาคการท่องเทีย่วของอาเซยีนเป็นอย่างมาก โดยจนีเป็นนกัท่องเทีย่วกลุม่หลกั 

ของหลายประเทศในอาเซียน ขณะเดียวกัน จีนเองมีอาเซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นกัน

 ❍ จ�านวนนกัท่องเทีย่วจนีทีเ่ข้าอาเซยีนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากทัง้ปัจจยัด้านอปุสงค์จากองค์ประกอบของ

จีนที่ผลักดัน และด้านอุปทานที่อาเซียนตอบสนองความต้องการของจีนมากขึ้น

 ❍ ปัจจบุนั อาเซยีนก�าลงัท�าศกึแย่งชงินกัท่องเทีย่วจนีด้วยการออกมาตรการต่างๆ ทัง้อ�านวยความสะดวก

และเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวจีน

 ❍ ในสมรภมูนิี ้แม้ว่าไทยมสีถานะทีเ่หนือจากคูแ่ข่งอืน่ๆ อย่างมาก แต่กไ็ม่อาจน่ิงเฉย การเลอืกเดินเกมศกึ 

ของไทยจึงอาจเป็นการ “รักษาต�าแหน่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจีนในอาเซียนและเพิ่มพูนผลประโยชน์จากคนจีน 

ที่เข้ามาเที่ยวไทย” มากกว่า “เพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวจีน” เหมือนเช่นที่อาเซียนอื่นๆ ก�าลังด�าเนินการ

ภาพที่ 1 ขนาดการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของอาเซียน 
(ร้อยละต่อ GDP)2

ทีม่า	:	World	Travel	and	Tourism	Council	2015	ภาพจาก	knoema.com
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ภาพที่ 2 สัดส่วนชาวจีนต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าแต่ละประเทศในอาเซียน

ภาพที่ 3 จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในอาเซียน (ล้านคน)

ที่มา	:	ข้อมูลรวบรวมโดยผู้เขียน	ขอบคุณภาพจาก	Freepik

ที่มา	:	ข้อมูลรวบรวมโดยผู้เขียน	และภาพจาก	Freepik

1.	บทบาทของภาคการท่องเที่ยวจีนต่อเศรษฐกิจอาเซียน

จนีมบีทบาทส�าคญัต่อภาคการท่องเทีย่วของอาเซยีนเป็นอย่างมาก เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วชาวจนีนัน้คดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 

14 ของจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่อาเซียนทั้งหมดในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทย เวียดนาม และกัมพูชา ที่นักท่องเที่ยวชาวจีน

คิดเป็นถึงร้อยละ 27 ร้อยละ 22 และร้อยละ 15 ของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ตามล�าดับ (ภาพที่ 2)

หากมองจากฝั่งของจีน ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในดวงใจของชาวจีนเช่นกัน เพราะกว่าร้อยละ 14 ของ

ชาวจนีทัง้หมดทีท่่องเทีย่วต่างประเทศในปี 2558 (หรอืประมาณ 16.5 ล้านคน) เลือกทีจ่ะเข้ามาเทีย่วในภมูภิาคอาเซยีน อย่างไรกต็าม 

มากกว่าครึง่หนึง่ของนกัท่องเทีย่วกลุม่นีต้ดัสนิใจเข้ามาเทีย่วในประเทศไทย (ภาพที ่3) สอดคล้องกบัผลส�ารวจของ Credit Lyonnais 

Securities Asia (CLSA) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ไทยติดอันดับประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนอันดับที่ 4 รองจากฮ่องกง มาเก๊า และ

เกาหลีใต้ ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน อาทิ เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 8 10 และ 11 ตามล�าดับ ถือว่าไทย

มีแต้มต่อเมื่อเทียบกับอาเซียนในการครองใจชาวจีนอยู่หลายขุม
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ภาพที่ 4 ดัชนีค่าใช้จ่ายรายวันของนักท่องเที่ยวแบบประหยัด (อันดับเรียงจากค่าใช้จ่ายน้อยไปมาก)3

ที่มา	:	Price	of	Travel	(มกราคม	2559)

2.	ท�าไมจีนเลือกมาอาเซียน

สาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกเข้ามาเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน 5 ปัจจัย คือ ด้านอุปสงค์ของ

ชาวจีนที่เพิ่มขึ้น 2 ปัจจัยคือ ฐานะและรายได้ของชาวจีนที่ดีขึ้น และการสนับสนุนจากทางการจีน และด้านอุปทานของอาเซียนที่ 

ตอบโจทย์ความต้องการของชาวจนีมากขึน้ใน 3 ปัจจยั อนัได้แก่ การเดนิทางเข้าอาเซยีนทีห่ลากหลายมากขึน้ ค่าใช้จ่ายทีค่่อนข้างต�่า 

และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของชาวจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ฐานะและรายได้ของชาวจนีดขีึน้ สะท้อนจากอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของจนีเฉลีย่ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาทีส่งูถงึ 

ร้อยละ 9.7 ต่อปี และรายได้เฉลีย่ต่อหวัของจนีในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาเพิม่ขึน้เฉล่ียร้อยละ 17.4 ต่อปี ท�าให้ล่าสุดในปี 2557 รายได้เฉลีย่ต่อหวั 

ของจนีอยูท่ี ่7,400 ดอลลาร์สหรฐัต่อคนต่อปี ฐานะการเงนิทีด่ขีึน้ท�าให้ก�าลังซือ้ของชาวจนีมากขึน้และสามารถท่องเทีย่วต่างประเทศ 

ได้มากขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2558 จะชะลอลงที่ร้อยละ 6.9 แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อ

เทยีบกบัประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิอืน่ๆ หากแต่จ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวจนีนัน้ไม่ได้ลดลงเลย และกลบัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วย

 การสนับสนุนจากทางการจีน เดิมการเดินทางไปต่างประเทศของคนจีนเป็นเรื่องยาก โดยชาวจีนเพิ่งได้รับอนุญาตให้ 

เดนิทางไปต่างประเทศได้เมือ่ปี 2526 หรอืเมือ่ 30 ปีทีผ่่านมาเท่านัน้เอง โดยสมยันัน้ ชาวจนีมสีทิธิเ์ดนิทางไปยงัประเทศทีม่เีชือ้ชาตจินี 

ด้วยกันเท่านั้นอันได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า แต่หลังจากนั้น ทางการจีนเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น โดยได้ผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทาง 

ต่างประเทศของชาวจีนลงโดยล�าดับ โดยเริ่มจากอนุญาตให้ชาวจีนออกเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทน�าเที่ยวได้ แล้วจึงอนุญาตให้ 

เดินทางด้วยตนเองได้ในเวลาต่อมา

 ส�าหรับการเดินทางมาภูมิภาคอาเซียน ทางการจีนเริ่มอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางมาสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ตั้งแต่ปี 

2533 หรอืประมาณ 24 ปีทีผ่่านมาเท่านัน้ และในอกี 2 ปีหลงัจากนัน้ จงึอนญุาตให้เดนิทางไปฟิลปิปินส์ และอนญุาตให้เดนิทางไปยงั 

ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนได้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา จากการสนับสนุนของทางการจีนนี้ท�าให้ปัจจุบันชาวจีนสามารถเดินทางมา 

อาเซียนได้ทุกประเทศ และสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งกับบริษัทน�าเที่ยวและเดินทางด้วยตนเองแล้ว (ก้องภพ ภู่สุวรรณ, 2557)

 ช่องทางในการเดินทางเข้าอาเซียนท่ีหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบินแล้ว  

การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประหยัดและสะดวกสบาย อาทิ ทางหลวงหมายเลข 3 ของเอเชีย (Route 3 

Asian : R3A) ที่เชื่อมระหว่างเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนานของจีนผ่าน สปป.ลาว เพื่อมาเชื่อมโยงกับอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ซึง่เปิดใช้ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยเส้นทางนีช้าวจนีนยิมใช้เป็นอย่างมาก โดยมกัจะใช้รถบ้านหรอืรถ RV (Recreational Vehicle) 

บรรจสุิง่ของอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นมาท่องเทีย่วในภมูภิาค อกีทัง้ไม่ต้องจ่ายเงนิค่าทีพ่กัแรม ท�าให้สามารถท่องเทีย่วได้อย่างประหยดั

 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของอาเซียนค่อนข้างต�่า โดยเว็บไซต์ Priceoftravel.com ได้จัดอันดับค่าใช้จ่ายรายวันของ

เมอืงท่องเทีย่วทัว่โลกรวม 136 เมอืง โดยผลการจดัอนัดบัในปี 2558 พบว่าเมอืงท่องเทีย่วของอาเซยีนถงึ 13 เมอืงตดิอนัดบัค่าใช้จ่าย 

รายวันต�่าที่สุด 30 เมืองของโลก (ภาพที่ 4) บ่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของอาเซียนที่ต�่าเป็นจุดดึงดูดอีกประการหนึ่งที่ท�าให้ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ภูมิภาคมากขึ้น

3	ดัชนีค่าใช้จ่ายรายวันของนักท่องเที่ยวแบบประหยัด	 (Backpacker	 Index)	 ค�านวณค่าใช้จ่ายจากค่าที่พักแบบหอพักที่ถูกและดี	 1	 เตียงต่อ	 1	 คืน	 ค่าอาหาร	 3	 มื้อ	 
ค่าเดินทางรถสาธารณะ	2	เที่ยว	ค่าตั๋วเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1	แห่ง	และเบียร์ราคาถูก	3	แก้ว	(ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อนันทนาการ)
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 กิจกรรมทางท่องเที่ยวที่ตรงใจชาวจีน ตามผลการส�ารวจของ Hotels.com (ภาพที่ 5) พบว่า ในปี 2557 นักท่องเที่ยว 

ชาวจีนชื่นชอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 5 รูปแบบ คือ เยี่ยมชมสถานที่หรือทิวทัศน์ (Sightseeing) รับประทานอาหาร ซื้อของ  

เทีย่วชายหาด และเทีย่วพพิธิภณัฑ์ ซึง่เป็นกจิกรรมทีภ่มูภิาคอาเซยีนสามารถตอบโจทย์ได้ทัง้หมด แต่ทีน่่าสงัเกต คอื กจิกรรมทีช่าวจนี 

ใช้จ่ายเงินมากที่สุด คือ การจับจ่ายซื้อของ คิดเป็นการใช้จ่ายทั้งสิ้นถึงร้อยละ 52 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้น กิจกรรมการจับจ่าย

ซื้อของจึงเป็นทั้งกิจกรรมที่ชาวจีนโปรดปรานและเป็นเสมือนขุมทรัพย์สร้างรายได้ให้กับอาเซียนอีกด้วย

3.	ศึกชิงใจนักท่องเที่ยวแดนมังกร

ชาวจนีทีม่แีนวโน้มเดนิทางออกต่างประเทศมากขึน้นี ้ถอืเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศในกลุม่อาเซยีน โดยเฉพาะ

เมื่อแทบทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างต�่า ระยะเวลาเดินทาง 

ทีน้่อย มทีางเลอืกในการเดนิทางหลากหลาย และมกีจิกรรมทีต่รงใจชาวจนี ดงันัน้ ประเทศในกลุ่มอาเซยีนจงึต่างแข่งขนัช่วงชิงโอกาส

ในศึกครั้งนี้อย่างไม่มีใครยอมใครเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าประเทศตนเองมากที่สุด

หากมองผิวเผิน อาจเห็นว่ากลศึกที่อาเซียนแต่ละประเทศเลือกใช้มีความแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว 

พบว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก อาจแบ่งกลศึกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ “ลด แจก แถม” และ “ปลด เปลี่ยน เปิด”

 ลด แจก แถม

 “ลด แจก แถม” เป็นกลศกึทีเ่น้นอ�านวยความสะดวกให้ชาวจนีเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศตนเองได้ง่ายขึน้ ประเทศทีใ่ช้ 

กลศึกนี้มีหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา

 o เวียดนาม มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากไทยและสิงคโปร์ จึงถือเป็นคู่แข่ง 

ทีไ่ทยไม่อาจประมาทได้ ยทุธวธิทีีเ่วยีดนามเลอืกใช้ คอืการ “ลด” ค่าธรรมเนยีมในการขอวซ่ีาลงเกอืบครึง่หนึง่ โดยลดค่าธรรมเนยีม

การขอวีซ่าการเดินทางเข้าประเทศครั้งเดียว (Single-entry visa) จาก 45 ดอลลาร์สหรัฐเหลือเพียง 25 ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วันที่  

23 พฤศจกิายน 2558 ทีผ่่านมา นอกจากนี ้เวยีดนามยงัได้ “แจก” หรอืเพิม่จ�านวนเทีย่วบนิตรงระหว่างประเทศมายงัเมอืงท่องเทีย่ว 

ส�าคญั อาท ิเพิม่เทีย่วบนิปักกิง่-ญาจาง เมอืงชายทะเลของเวยีดนามเป็น 3 เทีย่วบนิต่อสปัดาห์ ท�าให้ปัจจบุนัมเีทีย่วบนิตรงจาก 5 เมอืง

ในประเทศจีนมาลงที่ญาจางรวมทั้งสิ้น 20 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เลยทีเดียว นอกจากนี้ เวียดนามยังมีแผน “แถม” ความสะดวกสบาย

ภาพที่ 5 พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีน

ที่มา	:	ข้อมูลจาก	Hotels.com	ภาพจาก	Freepik	รวบรวมโดยผู้เขียน
หมายเหตุ	:	ข้อมูลจากแบบสอบถาม	ซึ่งในแต่ละค�าถามสามารถตอบกิจกรรมยอดนิยมได้มากกว่า	1	ข้อ
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แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งใจเข้ามาเที่ยวอ่าวฮาลองโดยเฉพาะ ด้วยการเตรียมเปิดท่าอากาศยานนานาชาติกวงนิน (Quamg 

Ninh) บนหมู่เกาะเวินโด่น (Van Don) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2560

 o มาเลเซยี ซึง่เป็นคูแ่ข่งอนัดบัที ่4 นัน้ได้เปรยีบจากการมปีระชากรเชือ้ชาตจินีจ�านวนมากอาศยัอยูใ่นประเทศไม่ต่างจาก 

สิงคโปร์คู่แข่งอันดับสองของไทย ท�าให้มีฐานนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาท่องเที่ยวในมาเลเซียเป็นทุนเดิม แต่ข้อก�าหนด

ในการขอวซ่ีามาเลเซยีค่อนข้างเข้มงวด เป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการดงึดดูนกัท่องเทีย่วจนี ดงันัน้ ทางการมาเลเซยีเปิดโอกาสให้ชาวจนี 

สามารถขอวซ่ีาได้โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมในช่วงวนัที ่15 กมุภาพนัธ์-31 ธนัวาคม 2558 หรอืเรยีกได้ว่า “แจก” วซ่ีาให้ชาวจนีฟรี  

และในช่วงวันที่ 1 มีนาคม-31 ธันวาคม 2559 ทางการมาเลเซียยัง “แถม” ข้อผ่อนปรนเพิ่มเติมแก่ชาวจีนด้วยการยกเว้นวีซ่า 

ให้ชาวจีนที่มาพ�านักไม่เกิน 15 วัน และเดินทางกับบริษัทน�าเที่ยวด้วย

 o กัมพูชา ประกาศว่าจะเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกกว่า 2 เท่าตัว จาก 6.9 แสนคนในปี 2558 เป็น 2 ล้านคน

ต่อปีภายในปี 2563 โดยอ�านวยความสะดวกในการท�าวซ่ีาเช่นกนั และสนบัสนนุให้คนในชาตใิช้เงนิหยวนเป็นตวักลางการแลกเปลีย่น 

ร่วมกับเงินเรียลซึ่งเป็นเงินสกุลท้องถิ่นและดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้คนจีนสามารถใช้เงินหยวนใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงิน

ขณะเที่ยวในกัมพูชาอีกด้วย

 ปลด เปลี่ยน เปิด

 กลศึกการ “ปลด เปลี่ยน เปิด” อาจมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน แต่ใช้ยุทธวิธีการเพิ่มทางเลือก 

ในการท่องเที่ยวให้ชาวจีนเป็นหลัก ประเทศที่น�าวิธีนี้มาใช้ คือ อินโดนีเซีย

 o อินโดนีเซีย ตั้งเป้าหมายเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนจาก 1.1 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 1.7 ล้านคนในปี 2559 และ 

หวงัจะเพิม่เป็น 2 ล้านคนภายในปี 2562 นอกเหนอืจากการ “ปลด” ลอ็กให้ชาวจนีเข้าประเทศได้แบบไม่ต้องใช้วซ่ีา ตัง้แต่ 1 มกราคม  

2559 ทีผ่่านมาแล้ว ยงัมแีผน “เปิด” เส้นทางท่องเทีย่วทางทะเลและกฬีาทางน�า้ใหม่ๆ ซึง่เป็น 1 ใน 5 กจิกรรมยอดนยิมของชาวจนี 

และขณะเดียวกันก็เป็นจุดขายส�าคัญของอินโดนีเซีย เพื่อให้ชาวจีนเลือกเที่ยวในอินโดนีเซียได้หลากหลายมากขึ้น ไม่จ�ากัดเพียงแต่

บาหลีซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอยู่แล้ว และ “เปลี่ยน” รูปแบบกิจกรรมให้มีบริการเรือน�าเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และมีกิจกรรมพิเศษ

ในช่วงเทศกาลวันหยุดของคนจีน อาทิ ช่วงวันตรุษจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปบาหลี 6,000 คนแรกจะได้รับของที่ระลึกจาก

ทางการอินโดนีเซีย นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถในการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียที่จัดท�าโดย 

World Economic Forum ขึ้นจากอันดับที่ 70 เป็นอันดับที่ 30 ภายในปี 2562

กลยทุธ์การท�าศกึทีแ่ตกต่างกนันี ้ยากทีจ่ะคาดเดาได้ว่าประเทศใดจะคว้าชยัชนะไว้ได้ เนือ่งจากตอนนีย้งัเป็นเพยีงช่วงเริม่ต้น 

และส่วนใหญ่เป็นกลศึกที่หวังผลในระยะยาว จึงจ�าเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวและผลของการท�าศึกนี้ต่อไป

4.	รักษาและเพิ่มพูน	:	ยุทธวิธีของไทยในศึกนี้

หากมองจากมุมของจ�านวนนักท่องเท่ียวจีนที่เข้าสู่อาเซียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไทยถือว่าอยู่เหนือศึกการช่วงชิง 

นักท่องเที่ยวจีนนี้อยู่หลายขุม เพราะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยเป็นจ�านวนเกือบเท่ากับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง 

เข้าประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนรวมกนั ดงันัน้ การท�าศกึด้วยการเพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวจนีจงึอาจไม่ใช่กลยทุธ์ทีเ่หมาะสมนกัส�าหรบั

ไทยในเวลานี้ 

แล้วไทยเราควรเพกิเฉยกบัศกึครัง้นีห้รอืไม่ แน่นอนว่าค�าตอบคือ ไม่ เพราะหากเราชะล่าใจ วนัหนึง่อาจมปีระเทศใดประเทศหนึง่ 

น�าหน้าไทยไปได้ในทีส่ดุ ดงันัน้ บทบาทหรอืกลยทุธ์ของไทยในเวลานีจ้งึอาจเป็น “รกัษาและเพิม่พนู” กล่าวคอืรกัษาบลัลงัก์จดุหมาย

ปลายทางอันดับ 1 ในอาเซียนในใจชาวจีนไว้ให้ได้ และเพิ่มพูนผลประโยชน์จากคนจีนที่มาเที่ยวในไทยให้มากที่สุด

ในความเห็นของผู้เขียนนั้น การรักษาบัลลังก์ของไทยนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ยากนัก เพราะด้วยความชื่นชอบไทยเป็นการส่วนตัว

ของนกัท่องเทีย่วชาวจนี จากอทิธพิลของภาพยนตร์จนีเรือ่ง Lost in Thailand ทีฉ่ายเมือ่ปลายปี 2555 ทีไ่ด้รบัความนยิมสูงจนตดิอันดบั 

ภาพยนตร์ท�าเงนิสงูสดุในจนีตลอดกาลเป็นอนัดบั 2 และท�าให้ไทยกลายเป็นประเทศในฝันของชาวจนี สะท้อนจากจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

จีนที่เดินทางมายังไทยก้าวกระโดดจากเฉลี่ยที่ 1.4 ล้านคนในช่วงปี 2551-2555 มาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ล้านคนในช่วงปี 2556-2558 หรือ

เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ความคลั่งไคล้ประเทศไทยจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท�าให้รัฐบาลจีนตัดสินใจสร้าง “เมืองเชียงใหม่จ�าลอง” 

ไว้ที่แคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของจีน โดยจ�าลองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ และตลาดไนต์บาซา  

ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายท�าหลักของภาพยนตร์เรื่องน้ี เพื่อดึงดูดให้ชาวจีนกลับมาเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังเป็นแหล่งกิจกรรม 
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ที่ชาวจีนโปรดปรานอย่างครบครัน ท�าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเที่ยวไทยและท�ากิจกรรมทุกอย่างทั้งเที่ยว ชิม ช็อป ได้ครบจบ

ในประเทศเดียว

ปัญหาที่แท้จริงของการรักษาบัลลังก์จึงอาจไม่ได้อยู่ที่ความชื่นชอบของชาวจีน แต่อาจเป็นทัศนคติเชิงลบของชาวไทยที่มีต่อ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวจีน ท�าให้คนไทยรู้สึกไม่เต็มใจที่จะต้อนรับคนจีนมากนัก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทย

ได้ร่วมมือกับทางการจีนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของไทยกับคนจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อให้ชาวจีนปรับตัวและ 

ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ในด้านการเพิม่พนูผลประโยชน์จากคนจนี อาจมมีาตรการส่งเสรมิให้ชาวจนีอยูไ่ทยนานขึน้หรอืให้ชาวจนีใช้จ่ายในไทยต่อครัง้ 

ให้มากขึ้น อาทิ เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทน�าเที่ยวของจีนจัดโครงการ  

Honeymoon in Thailand ซึ่งจัดให้คู่รักชาวจีนผู้โชคดี 35 คู่มาดื่มน�้าผึ้งพระจันทร์ที่เกาะสมุยและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งโฆษณา

ให้ชาวจีนเข้ามาท่องเท่ียวทางน้ีมากข้ึน โครงการน้ีนอกจากจะช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนระดับคุณภาพเข้าสู่ประเทศแล้ว  

ยังท�าให้ไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

แม้ว่าชาวจีนบางส่วนมีรูปแบบการเท่ียวแบบ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” หรือการซื้อทัวร์จากบริษัทน�าเที่ยวในจีนซึ่งร่วมกับบริษัท 

น�าเทีย่วในไทยทีร่าคาสงูกว่าค่าตัว๋เครือ่งบนิเพยีงเลก็น้อย และเมือ่ชาวจนีกลุ่มนีเ้ข้ามาไทยกไ็ม่ได้ส่วนแบ่งจากบรษิทัจนี แต่ต้องอาศยั

เกบ็ส่วนแบ่งจากร้านค้าและโรงแรมทีบ่รษิทัน�าเทีย่วพาไปเท่านัน้ แต่ด้วยความโปรดปรานการชอ็ปป้ิงซือ้ของของชาวจนี ประกอบกบั

แหล่งชอ็ปป้ิงทีห่ลากหลายกระจายอยูม่ากมายในไทย การสนบัสนนุหรอืให้ข้อมลูแหล่งซือ้สินค้าแก่ชาวจนี จงึอาจช่วยให้ไทยมรีายได้

จากจีนมากขึ้น และด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวของชาวจีนที่รัฐบาลเปิดกว้างมากขึ้น จากเดิมที่อนุญาตเพียงการท่องเที่ยวกับบริษัท

น�าเที่ยวมาเป็นเที่ยวด้วยตนเองได้นั้น รวมถึงการส่งเสริมจากทางการไทยให้ชาวจีนเข้ามาเที่ยวไทยด้วยตนเอง จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง

ที่ท�าให้ผลกระทบของทัวร์ศูนย์เหรียญเบาบางลง เพราะการเที่ยวด้วยตนเองนั้นจะท�าให้เม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจับจ่ายใช้สอย

สามารถหมุนเวียนอยู่ในมือคนไทยได้มากขึ้น

ดงันัน้ การท�าศกึของไทยในเวลานีจ้งึไม่ใช่การแย่งชงิจ�านวนชาวจนีเข้าประเทศเช่นอาเซยีนอืน่ๆ หากแต่เป็นการรกัษาจ�านวน

นักท่องเที่ยวชาวจีน และเน้นการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพของที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยได้มากที่สุด เพื่อให้ไทยยังคง

ด�ารงต�าแหน่งผู้ชนะศึกช่วงชิงชาวจีนในอาเซียนนี้ได้ตลอดรอดฝั่ง

5.	บทสรุป

จ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวจนีทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา และยงัคงมแีนวโน้มปรบัตวั

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต สวนกระแสการค้าโลกที่ชะลอตัว ท�าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลายเป็นที่พึ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศทั่วโลก ภูมิภาคอาเซียนซ่ึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในดวงใจของชาวจีนจึงต่างแข่งขันออกมาตรการจูงใจ 

อย่างหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศตนเอง จนท�าให้ดูเหมือนว่าเป็นสงครามแย่งชิงนักท่องเที่ยว

ชาวจีน

ส�าหรบัไทยนัน้ถอืว่าได้เปรยีบอาเซยีนประเทศอืน่ๆ อย่างขาดลอยเพราะจนีชืน่ชอบประเทศไทยอยูเ่ป็นทนุเดมิ ท�าให้แต่ละปี

มชีาวจนีเข้ามาท่องเทีย่วไทยอย่างมหาศาล ดงันัน้สงครามของอาเซยีนครัง้นี ้ไทยไม่ได้เข้าร่วมเพือ่แย่งชงินกัท่องเทีย่วชาวจนีโดยตรง 

แต่เป็นการท�าศึกเพื่อรักษาต�าแหน่งผู้ชนะ และเพิ่มพูนผลประโยชน์จากชัยชนะให้มากที่สุดนั่นเอง
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บทวิเคราะห์
เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าประเทศเพื่อนบ้านใน AEC :

เคาะประตูบ้านใกล้เรือนเคียง CLM
1

1	ผู้เขียน	นายศุภภัทร	สังขะวัฒนะ	นักศึกษาฝึกงาน	ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ	ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	ขอขอบคุณ	นางสาวพีรพรรณ	สุวรรณรัตน์	
นางสาวภัทราพร	คุ้มสะอาด	ดร.พิมพ์นารา	หิรัญกสิ	ดร.ศรพล	ตุลยะเสถียร	และ	ดร.กุลยา	ตันติเตมิท	ส�าหรับค�าแนะน�า

บทสรุปผู้บริหาร

 ❍ ประเทศในกลุม่ CLM (กมัพชูา สปป.ลาว และเมยีนมา) มกีารเตบิโตของเศรษฐกจิในระดบัสงู ในฐานะ

ประเทศเพื่อนบ้าน ไทยจึงควรจับตามองประเทศเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาถึงโครงสร้างเศรษฐกิจ ปัจจัยสนับสนุน

การเติบโต ความสัมพันธ์กับไทย และข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ

 ❍ โครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ของทั้งสามประเทศมีความคล้ายคลึงกัน โดยพึ่งพาการบริโภค 

ภาคเอกชนเป็นหลัก รองลงมาด้วยการลงทุนรวม และเป็นผู้น�าเข้าสุทธิ มีอัตราการเปิดประเทศที่สูง (ยกเว้นเมียนมา) 

ส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทานนั้น ทั้งสามประเทศเน้นภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคการค้าส่งค้าปลีก  

โดยปัจจุบัน เศรษฐกิจของทั้งสามประเทศยังสามารถขยายตัวได้ในระดับสูง

 ❍ แต่ละประเทศมีจุดแข็งแตกต่างกัน โดยกัมพูชามีการส่งออกเครื่องนุ่งห่มเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจ 

เมียนมามีการลงทุนในภาคการผลิต และลาวมีการพัฒนาระบบพลังงานทางน�้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะซึ่งกลุ่ม CLM เป็น

เสมือนขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจในแง่ของการเป็นตลาดส่งออก เป็นแหล่งลงทุน และเป็นแหล่งแรงงานให้กับไทย 

 ❍ อย่างไรกต็าม กมัพชูาเป็นคูแ่ข่งการส่งออกเครือ่งนุง่ห่มของไทย และเมยีนมาอาจเป็นเหมอืนเวยีดนาม

ท่ีดงึดดูการลงทนุต่างชาตทิีเ่คยลงทนุในไทยไปได้ ขณะทีล่าวจะทวคีวามส�าคญัในการเป็นแหล่งอปุทานด้านพลงังานไฟฟ้า

ของไทยต่อไป

1. บทน�า

ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLM (Cambodia, Lao PDR, Myanmar : CLM) อันได้แก่ กัมพูชา 

สปป.ลาว และเมียนมาอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเปิดประเทศสูงขึ้น ท�าให้หลายฝ่ายเริ่มจับตามองว่าประเทศในกลุ่ม CLM อาจ 

ก้าวขึน้มาเป็นดาวรุง่ดวงใหม่ของอาเซยีน เป็นเหตใุห้เพือ่นบ้านโดยเฉพาะไทยซึง่มทีีต่ัง้อยูต่รงกลางระหว่างประเทศกลุ่ม CLM จ�าเป็น

ที่จะต้องจับตามองโอกาสในการเพิ่มระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศกลุ่มน้ีอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการค้าและการลงทุน 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจทั้งของไทยและประเทศ CLM แต่ในทางกลับกัน ประเทศเหล่าน้ีก็มีความเส่ียงที่จะก้าวขึ้นมา

เป็นคู่แข่งของไทยในหลายมิติได้เช่นเดียวกัน

บทความนี้จะวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสามประเทศ ทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน รวมถึงการเติบโตในปี  

2557-2558 ตลอดจนปัจจยัทีส่นบัสนนุการเตบิโตของแต่ละประเทศ ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิผ่านช่องทางต่างๆ ระหว่างไทยและ

ประเทศทั้งสาม และโอกาสและปัจจัยท้าทายของการเติบโตของเศรษฐกิจ CLM ที่มีต่อไทยอีกด้วย

2. ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ CLM

หากเปรยีบเทยีบภายในกลุม่ CLM เมยีนมาถอืว่ามขีนาดเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุ โดยจากการจดัอนัดบัของธนาคารโลก (World 

Bank : WB) เศรษฐกจิเมยีนมาอยูท่ีอ่นัดบั 75 ของโลก มขีนาดเศรษฐกจิหรอืผลผลติมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product 

: GDP) อยู่ที่ 64.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยกัมพูชาและ สปป.ลาวซึ่งอยู่ที่อันดับ 116 และ 134 ของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจ 

16.5 และ 12.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล�าดับ
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 ภาคส่วน  กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว

 เกษตร  22.6% 29.8% 24.8%

  เหมืองแร่ 1.1% 1.3% 6.9%

 อุตสาหกรรม การผลิต 22.5% 21.5% 10.0%

  รวม 23.6% 22.8% 16.9%

  สาธารณูปโภค 0.6% 1.2% 4.6%

  การก่อสร้าง 6.5% 5.6% 7.2%

  การค้าปลีกค้าส่ง 14.2% 18.2% 19.5%

 บริการ การขนส่งและการสื่อสาร 6.4% 17.0% 4.9%

  การเงิน 8.6% 0.3% 4.0%

  การบริหารรัฐกิจ 1.1% 2.7% 6.9%

  อื่นๆ 9.2% 2.4% 4.4%

  รวม 46.6% 47.4% 51.5%

 อื่นๆ  7.2% 0.0% 6.8%

 ปี 2557 กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว

  การบริโภคภาคเอกชน 77%  65%

 การบริโภครวม การบริโภคภาครัฐ 6% 70% 14%

  รวม 83%  79%

 การลงทุนรวม 21% 31% 30%

 การส่งออกสุทธิ -4% -3% -9%

 อัตราการเปิดประเทศ (ต่อ GDP) 129% 36% 90%

ตารางที่ 2 โครงสร้างเศรษฐกิจ CLM ด้านอุปทาน ปี 2557

ตารางที่ 1 โครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปสงค์

ที่มา	:	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(ADB)

ที่มา	:	World	Bank	Database	และ	Central	Statistical	Organization	of	Myanmar

เมือ่พจิารณาโครงสร้างของเศรษฐกจิด้านอปุสงค์ (ตารางที ่1) พบว่าประเทศในกลุม่ CLM มโีครงสร้างเศรษฐกจิทีค่ล้ายคลงึกนั  

กล่าวคือ เน้นการพึ่งพาอุปสงค์ภายในเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน รองลงมาคือ  

การลงทนุรวมทีม่สีดัส่วนอยูท่ีร้่อยละ 20-30 ของ GDP ส�าหรบัด้านการค้าระหว่างประเทศ ทัง้สามประเทศเป็นผูน้�าเข้าสทุธ ิกล่าวคือ  

มีปริมาณการน�าเข้ามากกว่าปริมาณการส่งออก โดย สปป.ลาวมีอัตราการน�าเข้าสุทธิสูงสุดที่ร้อยละ 9 รองลงมาด้วย กัมพูชา และ 

เมียนมาที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 3 ในปี 2557 ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาอัตราการเปิดประเทศ หรือสัดส่วนการค้าระหว่าง

ประเทศรวมต่อขนาดเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่ามีเพียงกัมพูชาเท่านั้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างเปิดเมื่อเทียบกับอีกสองประเทศ ด้วยอัตรา 

การเปิดประเทศถึงร้อยละ 129.0

เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านอุปทานของ CLM โดยคร่าว พบว่าภาคการบริการเป็นหัวใจส�าคัญด้านอุปทานของ

ทั้งสามประเทศ ตามด้วยภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมการผลิต

แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว จะพบว่าภาคการเกษตรมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ CLM ในระดับสูง (ตารางที่ 2) โดย

เมียนมามีสัดส่วนของภาคการเกษตรสูงถึงร้อยละ 29.8 ตามด้วย สปป.ลาวที่มีสัดส่วนร้อยละ 24.8 และกัมพูชาที่ร้อยละ 22.6 ต่อ 

GDP ปี 2557 นอกจากนั้น ภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน โดยในปี 2557 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ

กัมพูชา เมียนมา และ สปป.ลาว มีสัดส่วนถึงร้อยละ 22.5 ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 10.0 ของ GDP ตามล�าดับ อีกทั้งภาคการค้าส่ง
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  กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว
    2556 2557 2556 2557 2556 2557
               รวม  7.5% 7.1% 7.3% 8.4% 8.5% 7.5%
   การส่งออก 14.0% 11.3% 6.5% 12.9% 4.1% 16.6%
   การน�าเข้า 15.1% 10.1% 3.7% 22.3% 2.8% 15.8%
  

อุปสงค์
 การบริโภครวม 5.7% 4.3%   10.5% 6.8%

   การบริโภค ภาคเอกชน 5.8% 4.5% 8.1% 12.0% 6.1% 8.0%
    ภาครัฐ 5.2% 2.4%   35.3% 1.5%
   การลงทุนโดยรวม 15.3% 9.1% 10.0% 13.9% 0.2% 11.0%
   เกษตร 1.6% 0.3% 3.6% 3.3% 3.5% 3.6%
 
เศรษฐกิจโดยรวม

  เหมืองแร่ 18.2% 24.4% 26.3% 48.5% 8.7% 6.1%
   การผลิต 10.1% 6.6% 9.5% 9.7% 6.0% 8.0%
   สาธารณูปโภค 7.0% 9.7% 14.0% 14.7% 16.7% 1.2%
  

อุปทาน
 การก่อสร้าง 16.9% 20.0% 16.4% 15.9% 11.8% 11.9%

   การค้าส่งค้าปลีก 10.1% 7.7% 5.8% 5.1% 7.3% 7.1%
   การขนส่งและการสื่อสาร 8.9% 7.7% 14.5% 16.1% 6.1% 14.2%
   การเงิน 8.2% 13.7% 34.0% 18.7% 13.2% 12.6%
   การบริหารรัฐกิจ 4.2% 5.0% 12.5% 11.8% 64.4% 11.1%
   อื่นๆ 7.3% 7.1% 15.8% 10.8% -21.5% 9.0%

ตารางที่ 3 การเติบโตทางเศรษฐกิจของ CLM ในปี 2557

ที่มา	:	World	Bank	Database,	Central	Statistical	Organization	of	Myanmar	และ	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(ADB)

ค้าปลีกก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจด้านอุปทานของทั้งสามประเทศ โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 14.2 ร้อยละ 18.2 

และร้อยละ 19.5 ต่อ GDP ตามล�าดับ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่น่าสนใจของเมียนมาคือ ภาคการขนส่งและการสื่อสาร โดยมีสัดส่วนถึง

ร้อยละ 17.0 ของ GDP

3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ CLM ล่าสุด

 กัมพูชา

 เศรษฐกจิกมัพชูาในปี 2557 ขยายตวัร้อยละ 7.1 ซึง่นบัว่ายงัคงขยายตวัในระดบัสงู แต่ชะลอลงจากปีก่อน ทีข่ยายตวั 

ร้อยละ 7.5 เนือ่งจากการชะลอตวัของการบรโิภคและการลงทนุรวมทีข่ยายตวัร้อยละ 4.3 และร้อยละ 9.1 ตามล�าดบั รวมถงึการส่งออก 

และน�าเข้าที่ชะลอตัวในปี 2557 เช่นกัน โดยขยายตัวร้อยละ 11.3 และร้อยละ 10.1 ด้านเสถียรภาพในประเทศซึ่งสะท้อนจาก 

อัตราการว่างงานของกัมพูชายังคงอยู่ในระดับต�่าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.3 ของก�าลังแรงงานรวม ขณะที่

อัตราเงินเฟ้อของกัมพูชายังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 3.9 ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายส�าคัญของการบริโภคภาคเอกชน และเมื่อพิจารณา

ด้านอุปทานในปี 2557 พบว่า ภาคการเกษตรชะลอตัวลง โดยขยายตัวร้อยละ 0.3 ขณะที่ภาคก่อสร้างและภาคการเงินขยายตัว 

ในระดับสูงและเร่งขึ้นที่ร้อยละ 20.0 และร้อยละ 13.7 ตามล�าดับ อีกทั้งภาคสาธารณูปโภคยังคงขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.7

 ธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank : ADB) คาดว่าเศรษฐกจิกมัพชูาในปี 2558 จะขยายตวัร้อยละ  

7.0 ชะลอจากปี 2557 ทีข่ยายตวัร้อยละ 7.1 เนือ่งจาก (1) ความเสีย่งของอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่ม ทัง้จากการแข่งขนัด้านการค้ากบั

เมยีนมาทีเ่ข้มข้นข้ึนในอตุสาหกรรมดงักล่าว และการประท้วงของแรงงานในอตุสาหกรรมสิง่ทอ (2) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น  

และ (3) ความเสีย่งต่อการชะลอตวัของการส่งออกสนิค้าเกษตร เนือ่งจากอปุสงค์ต่อสนิค้าเกษตรของฟิลปิปินส์และอนิโดนเีซยีทีห่ดตวั  

และการกลบัเข้าสูต่ลาดการค้าข้าวของไทยและเมยีนมาท�าให้การแข่งขนัสูงขึน้ อย่างไรกต็าม ราคาน�า้มนัในตลาดโลกทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ 

เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งออกของกัมพูชา

 ทัง้นี ้ในปี 2559 ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิกมัพชูาจะขยายตวัในอตัราทรงตวัจากปี 2558 ทีร้่อยละ 7.0 เนือ่งจาก

ภาคค้าปลีกค้าส่ง บริการทางธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง  
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ขณะทีภ่าคก่อสร้างคาดว่าจะยงัคงชะลอตวั อนึง่ ความเสีย่งทีส่�าคญั คอื แนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีทีค่าดว่าส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างมีนัยส�าคัญ

 เมียนมา

 เศรษฐกิจเมียนมาในปี 2557 ยังคงขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 8.4 เร่งขึ้นจากปีก่อน จากการลงทุนที่ขยายตัวสูง 

ในอตัราเร่งถงึร้อยละ 13.9 เนือ่งจากแผนการปฏริปูเศรษฐกจิของเมยีนมาโดยเฉพาะมาตรการกระตุน้การลงทนุ อาท ิการเปิดประมลู

ใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม และการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษตลิาวา เป็นต้น ขณะทีก่ารบรโิภคในประเทศทีเ่ป็นเครือ่งยนต์

หลกันัน้กข็ยายตวัได้ดต่ีอเนือ่งเช่นกนัทีร้่อยละ 12.0 ด้านอปุทาน หลายภาคส่วนทีม่บีทบาทส�าคญัต่อเศรษฐกจิเมยีนมาขยายตวัเร่งขึน้ 

โดยเฉพาะภาคเหมอืงแร่ การขนส่งและสือ่สาร สาธารณปูโภค และอตุสาหกรรมการผลิต ทีข่ยายตวัร้อยละ 48.5 ร้อยละ 16.1 ร้อยละ  

14.7 และร้อยละ 9.7 ในปี 2557 ตามล�าดับ ในขณะที่ภาคการเกษตรขยายตัวในอัตราชะลอตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.3 ในส่วนของ

เสถยีรภาพเศรษฐกจิพบว่าอตัราเงนิเฟ้อในปี 2557 ทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูทีร้่อยละ 5.5 เป็นผลมาจากราคาอาหารทีท่รงตวัในระดบัสงู  

ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับค่อนข้างต�่าที่ร้อยละ 4.0 ของก�าลังแรงงานรวมมาเป็นระยะเวลา 5 ปี

 เศรษฐกิจเมียนมาในปี 2558 ADB คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.2 ชะลอตัวลงจากปี 2557 ซึ่งสาเหตุหลักคือ 

เหตุอุทกภัยในเดือนกรกฎาคม 2558 ท่ีผ่านมาสร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรและแหล่งชุมชนผู้มีรายได้น้อยเป็นวงกว้าง 

ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ซึ่งคาดว่าจะท�าให้เมียนมาต้องน�าเข้าอาหารเพิ่มขึ้นด้วย  

ภาคการส่งออกคาดว่าจะชะลอตวัเช่นกนัจากปัจจยัด้านอปุสงค์ โดยเฉพาะจากการชะลอการขยายตวัของจนีทีเ่ป็นตลาดส่งออกหลกั

อันดับ 1 ของเมียนมา และปัจจัยด้านราคาน�้ามันโลกที่ดิ่งลงส่งผลให้รายได้การส่งออกพลังงานของเมียนมาหดตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อ

คาดว่าจะอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินจ๊าดที่ท�าให้

สินค้าน�าเข้ามีราคาสูงขึ้น

 ถงึแม้ว่าจะมปัีจจยัเสีย่งในปี 2558 แนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกจิระยะกลางของเมยีนมายงัคงสดใส เนือ่งจาก

การฟ้ืนตวัของผลผลติภาคการเกษตรหลงัเหตอุทุกภยัในปี 2558 ตลอดจนการขยายตวัของภาคบรกิารโดยเฉพาะในภาคการส่ือสารทีม่ี

การลงทนุใหม่โดยบรษิทัต่างประเทศ และในภาคการเงนิทีม่กีารปฏริปูเพิม่ความเข้มแขง็ในระบบการเงนิและการกระตุน้ภาคการผลติ  

โดยมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa Special Economic Zone : TSEZ)

 ในปี 2559 ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะกลับมาขยายตัวในอัตราเร่ง โดยขยายตัวร้อยละ 8.4 เนื่องจาก

การฟื้นตัวต่อเนื่องภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2558 ท�าให้มีผลผลิตภาคเกษตรกรรมออกสู่ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้การเลือกตั้ง

ที่มีผลเป็นไปในทางที่ดี จะส่งผลให้สถานการณ์การเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ และคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะออกนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อ

กระตุน้และวางรากฐานเศรษฐกจิในระยะยาว ประกอบกบัการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษแหล่งใหม่จะช่วยดงึดดูการลงทนุโดยตรงจาก

ต่างประเทศมากขึ้น

 สปป.ลาว

 เศรษฐกิจของ สปป.ลาวในปี 2557 ยังคงขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 7.5 แต่ชะลอลงจากปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ  

8.5 เนื่องจากมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังที่ส่งผลกระทบแก่การบริโภคภาครัฐให้ขยายตัวชะลอลงจากร้อยละ 35.3 ในปี 2556  

มาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ในปี 2557 อย่างไรก็ดี อุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศยังคงขยายตัวได้ดี โดยการลงทุนรวม การส่งออกสุทธิ และ

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 11.0 ร้อยละ 7.6 และร้อยละ 8.0 ตามล�าดับ เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบพลังงานน�้าและ 

การส่งออกผลติภณัฑ์ไม้ขยายตวัด ีด้านอปุทานของ สปป.ลาวนัน้ ภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรมการผลิตขยายตวัเร่งขึน้ทีร้่อยละ  

3.6 และร้อยละ 8.0 ในปี 2557 ตามล�าดับ ขณะที่ภาคค้าปลีกค้าส่งชะลอตัว

 เศรษฐกิจ สปป.ลาวในปี 2558 คาดว่ายังสามารถโตได้ในระดับสูง แต่ในอัตราชะลอตัว ซึ่ง ADB คาดว่าเศรษฐกิจ

ลาวจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.7 โดยปัจจัยแง่บวกคือ การลงทุนในแผนพัฒนาระบบพลังงานทางน�้าที่ท�าหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลัก 

ในการขยายตัว แต่ก็ยังมีปัจจัยแง่ลบคือมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังที่จะเป็นตัวฉุดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลง อีกทั้ง

ปัจจยัภายนอกคอือปุสงค์จากไทยและจนีทีไ่ม่แน่นอน โดยทัง้สองประเทศเป็นคูค้่าส�าคญัทัง้ด้านการส่งออกและน�าเข้าของ สปป.ลาว 

อย่างไรก็ตาม ในระยะปานกลางถึงระยะยาวคาดว่าเศรษฐกิจลาวจะยังคงสดใส เนื่องจากความชัดเจนในการบริหารงบประมาณของ

รัฐบาลจะสร้างความมั่นคงทางการคลังในระยะยาว
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 ในปี 2559 ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิ สปป.ลาว จะขยายตวัเร่งขึน้เลก็น้อยจากปี 2558 มาขยายตวัทีร้่อยละ 6.8 

โดยมีปัจจัยจากผลผลิตไฟฟ้าพลังงานน�้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ที่จะเริ่มด�าเนินการได้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

การเป็น “แบตเตอรี่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยว การเงิน และโทรคมนาคมคาดว่าจะยังคง

ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนคาดว่า 

จะส่งผลกระทบต่อภาคการค้าและการลงทุน

โดยสรปุแล้ว เศรษฐกจิของทัง้สามประเทศยงัคงขยายตวัได้ในระดบัสงู โดยมภีาคส่วนทีเ่ป็นเครือ่งยนต์ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ทีแ่ตกต่างกนั โดยกมัพชูานัน้ส่วนใหญ่มาจากการบรโิภคภาคเอกชนทีม่อีตัราการว่างงานทีต่�า่มาเป็นปัจจยัสนบัสนนุ ตลอดจนภาคการผลติ 

ที่ขยายตัวในระดับสูง ส่วนหนึ่งจากการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ขณะที่เมียนมามีปัจจัยส่งเสริม 

การเติบโตคือการลงทุนรวมที่ขยายตัวดี สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต สาธารณูปโภค และการขนส่งและสื่อสารที่ขยายตัว

ได้ด ีนอกจากนี ้สปป.ลาวมกีารลงทนุพฒันาระบบน�า้ ส่งผลให้การลงทนุรวมนัน้ขยายตวัได้ด ีแต่มปัีจจยัท้าทายจากมาตรการรดัเขม็ขดั

ทางการคลังที่ท�าให้การบริโภคภาครัฐชะลอตัวอย่างรุนแรง ในขณะที่ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังคงขยายตัวดี

4. จุดแข็ง-จุดอ่อนของเศรษฐกิจ CLM

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุดของ CLM ในส่วนน้ีจะวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและปัจจัยเส่ียงในเชิงลึกของ

เศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ดังนี้

 กัมพูชา : อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อการส่งออกเป็นจุดขาย

 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อส่งออกมีบทบาทต่อเศรษฐกิจกัมพูชามากขึ้นตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 

กัมพูชาส่งออกเครื่องนุ่งห่มสูงถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของการส่งออกรวมปี 2558 (ภาพที่ 1) โดยมี

ปัจจัยส�าคัญจากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงการค้าเครื่องนุ่งห่มระหว่างสหรัฐฯ และกัมพูชา ในปี 2542 (The US- 

Cambodia Textile and Apparel Trade Agreement : TATA) ข้อตกลงการค้าเครื่องนุ่งห่มระหว่างสหภาพยุโรปและกัมพูชา 

ในปี 2552 (The “Everything But Arms” Arrangement : EBA) และการผ่อนปรนด้านภาษรีะหว่างญีปุ่น่และกมัพชูา (Relaxation 

of Rule of Origin) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AJCEP Agreement ท�าให้มีการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีน�าเข้าของวัตถุดิบ 

บางประการ และการช่วยแสวงหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ส่งออก เป็นต้น ข้อตกลงเหล่านี้ ท�าให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่จาก 

ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในกัมพูชาหลายราย เช่น Adidas Gap และ H&M

 นอกจากนี ้กมัพชูายงัได้เปรยีบในด้านต้นทนุค่าแรง กล่าวคอื ค่าแรงของแรงงานทีไ่ม่มทีกัษะของกมัพชูาอยูใ่นระดบัต�า่  

ถึงแม้จะมีการปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็น 128 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนแล้วก็ตาม แต่ยังถือว่าต�่ากว่าหลายๆ ประเทศ 

ในภูมิภาคและต�่ากว่าไทยเกือบครึ่งหนึ่ง (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชา ภาพที่ 2 อัตราค่าแรงต่อเดือน

ที่มา	:	International	Labor	Organization	(ILO) 	ที่มา	:	ILO
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อย่างไรกต็าม ประเดน็ทีน่่าจับตามองของกมัพชูาคอืการเพิม่ระดบัขดีความสามารถการแข่งขนัและการป้องกนัผลกระทบ 

จากเศรษฐกจิโลกของอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่มในระยะยาว โดยกมัพชูาจ�าเป็นต้องเพิม่ศกัยภาพการผลติ โดยเน้นการเพิม่การลงทุน

ในเครื่องจักร และการหาพลังงานทางเลือกที่ต้นทุนต�่าเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ด้านการป้องกันผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก 

รัฐบาลกัมพูชามีแผนลดสัดส่วนของการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มลงให้เหลือเพียงร้อยละ 50 ของการส่งออกทั้งหมด จากร้อยละ 79 

ในปี 2558 เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปสงค์ต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตของภาคการเกษตรแทน

 เมียนมา : เปิดประเทศมากขึ้น ขณะที่การเมืองยังน่าเป็นห่วง

 รัฐบาลเมียนมามีความพยายามในการเปิดประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ อาทิ 

การอนุญาตให้บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาลงทุน โดยมีบริษัท Ooredoo จากกาตาร์ และบริษัท Telenor จากนอร์เวย์

เข้ามาลงทุนในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 อีกทั้งผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหารายใหญ่สุดในโลกอย่าง Google ได้เพิ่มภาษาเมียนมาเป็น

หนึ่งในภาษาที่ใช้ในระบบอีเมล Gmail ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา หลังจากเปิดให้เมียนมาใช้บริการเครื่องมือค้นหาของ 

Google มาก่อนหน้านี้ ท�าให้ปัจจุบันชาวเมียนมาสามารถเข้าถึงการบริการอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 2.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 

ของประชากรในปี 2558 นอกจากนี้ อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการเปิดให้เข้ามาลงทุนคือกลุ่มสถาบันการเงิน โดยในปี 2558 มีสถาบัน

การเงินต่างประเทศเข้ามาเปิดให้บริการในเมียนมาแล้วทั้งหมด 9 แห่ง เช่น Australia and New Zealand Banking group (ANZ) 

และ Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบการเงินและการให้บริการทางการเงินให้แข็งแกร่งและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรองรับการลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นได้

 นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมายังเร่งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา โดยคาดว่าจะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนทั้งสิ้น 

44 แห่งจาก 12 ประเทศ เช่น ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์ เป็นต้น โดยเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก และอุตสาหกรรมการผลิตโดยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ยังช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญของเมียนมาคือปัญหาคอรัปชั่นและความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยโดยองค์การเพื่อ 

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) จัดให้เมียนมาอยู่อันดับที่ 147 จาก 175 ประเทศทั่วโลกในปี 2558 ในด้าน

ความโปร่งใส (Corruption Perception Index) สะท้อนว่าปัจจุบันเมียนมายังขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลอยู่มาก นอกจากนี้  

เมยีนมายงัมปัีญหาความขดัแย้งกบัชนกลุม่น้อย อาท ิเหตกุารณ์สู้รบในเมอืงเหล่ากาย เมอืงหลวงเขตปกครองพเิศษโกก้าง ทางตอนเหนอื 

ของเมียนมาที่ติดกับจีน ที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาซึ่งปัญหาดังกล่าวมีทีท่าว่าจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

 สปป.ลาว : การพัฒนาพลังงานน�้าเป็นจุดแข็ง ขณะที่มีความเสี่ยงจากเสถียรภาพการคลัง

 รฐับาล สปป.ลาวมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาประเทศไปสูก่ารเป็น “แบตเตอรีข่องภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” เพือ่

เป็นแหล่งรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแผนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 79 แห่ง อาทิ โครงการเขื่อน

น�้าเทิน 2 ที่แล้วเสร็จเมื่อปี 2548 โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างธนาคารโลกและรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งภาคส่วนดังกล่าวสร้างรายได้

ให้ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบภายนอกเชิงบวก (Positive Externality) ต่ออุตสาหกรรมอื่นด้วย โดยเฉพาะภาคค้าปลีก 

การเงนิ การขนส่ง การจดัเกบ็ และการสือ่สาร นอกจากนี ้รฐับาล สปป.ลาวยงัได้น�าเงนิไปชดเชยผูอ้พยพและพฒันาคณุภาพชวีติของ

ผู้มีรายได้น้อย สะท้อนจากการบริโภคของผู้อพยพเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวหลังจากย้ายถิ่นฐาน 

 อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนส�าคัญของ สปป.ลาว คือ การด�าเนินมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง เน่ืองจาก สปป.ลาว 

ขาดดุลการคลังมาโดยตลอด โดยขาดดุลสูงถึงร้อยละ 11.6 ของ GDP ในปี 2556 (ภาพที่ 3) ท�าให้รัฐบาล สปป.ลาวจ�าเป็นต้องใช้

มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังเพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการคลัง โดยเน้นเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี และตัดรายจ่าย 

โดยเฉพาะด้านการลงทุนภาครัฐ
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ภาพที่ 3 การขาดดุลงบประมาณของ สปป.ลาว

ที่มา	:	ADB

กล่าวโดยสรุป ทั้งสามประเทศนั้นมีจุดแข็งและปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยกัมพูชาเน้นการส่งออกเครื่องนุ่งห่มเป็นหลัก  

เมียนมาเน้นที่การลงทุนในภาคการผลิต และลาวน้ันพัฒนาระบบพลังงานทางน�้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ แต่ทั้งสามประเทศก็ยังมี

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง โดยปัจจัยเสี่ยงของกัมพูชาคือการรักษาระดับความสามารถในการแข่งขัน และการกระจายความเสี่ยง 

จากการพึ่งพิงการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในระดับสูง ปัจจัยเสี่ยงของเมียนมาคือความเสี่ยงการคอรัปชั่นและเหตุความรุนแรงด้าน 

ชนกลุ่มน้อย ส่วนปัจจัยเสี่ยงของ สปป.ลาวคือความเสี่ยงด้านภาคการคลัง

5. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศกลุ่ม CLM

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศกลุ่ม CLM แบ่งออกได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

 การส่งออกของไทยไปยังกลุ่ม CLM

 ไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLM ไม่มากนัก โดยไทยส่งออกไปกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา เป็นอันดับที่ 12 15 

และ 16 ในปี 2558 ตามล�าดับ โดยมีสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ คือน�้ามันส�าเร็จรูปและอัญมณีและเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ 

8.1 ของการส่งออกไทยไปยัง CLM รวม ตามล�าดับ (ตารางที่ 4)

 อันดับที่                ชื่อสินค้า
                 มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ            อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)

   2557 2558 2557 2558 2558

 1 น�้ามันส�าเร็จรูป 2,174.7 1,794.2 -0.9 -17.5 13.4

 2 อัญมณีและเครื่องประดับ 542.1 1,082.6 75.6 99.7 8.1

 3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 747.5 725.0 1.1 -3.0 5.4

 4 เครื่องดื่ม 678.0 713.1 10.5 5.8 5.3

 5 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 626.0 636.1 9.3 1.6 4.8

       รวม 5 รายการ 4,768.3 4,951.0 7.7 3.8 37.0

             อื่นๆ 8,028.8 8,419.1 8.9 4.9 63.0

          รวมทั้งสิ้น 12,797.1 13,370.0 8.4 4.5 100.0

ตารางที่ 4 สินค้าส่งออกส�าคัญของไทยไปยัง CLM

ที่มา	:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 การน�าเข้าของไทยจากกลุ่ม CLM

 เช่นเดียวกับด้านการส่งออก ไทยน�าเข้าสินค้าจากกลุ่ม CLM เป็นสัดส่วนที่น้อย โดยไทยน�าเข้าจากเมียนมา สปป.ลาว 

และกัมพูชาเป็นอันดับที่ 15 26 และ 34 ในปี 2558 ตามล�าดับ โดยสินค้าน�าเข้าส�าคัญ คือก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงอื่นๆ คิดเป็น

ร้อยละ 57.7 และ 10.2 ของการน�าเข้ารวม ตามล�าดับ (ตารางที่ 5)
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 การลงทุนโดยตรง

 กลุ่มประเทศ CLM เข้ามาลงทุนในไทยน้อยมาก แต่ในทางกลับกัน ไทยเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศนี้รวมกันถึงร้อยละ 

16.5 ของการลงทุนต่างประเทศรวม โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเมียนมาและ สปป.ลาว (ตารางที่ 6)

 การท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว

 นักท่องเที่ยวจากกลุ่ม CLM เดินทางเข้ามายังไทยเป็นจ�านวนไม่มากนัก แต่ CLM เป็นแหล่งแรงงานที่ส�าคัญของไทย  

โดยแรงงานจาก CLM คดิเป็นร้อยละ 87.5 ของแรงงานต่างด้าวทัง้หมดในปี 2558 โดยเป็นแรงงานชาวเมยีนมาถงึร้อยละ 68.4 ขณะที่ 

แรงงานชาวกัมพูชาและลาวมีสัดส่วนร้อยละ 14.4 และร้อยละ 4.7 ของแรงงานต่างด้าวรวม ตามล�าดับ (ตารางที่ 7)

 อันดับที่                ชื่อสินค้า
                 มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐ            อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%)

   2557 2558 2557 2558 2558

 1 ก๊าซธรรมชาติ 3,539.7 3,272.4 -3.7 -7.6 57.7

 2 เชื้อเพลิงอื่นๆ 571.6 577.3 -3.0 1.0 10.2

 3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 357.2 467.7 370.0 31.0 8.2

 4 สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและ 
  ผลิตภัณฑ์ 600.2 440.5 -4.8 -26.6 7.8

 5 ผักผลไม้ และของปรุงแต่งที่ท�าจาก 
  ผักผลไม้ 144.7 276.1 16.4 90.8 4.9

       รวม 5 รายการ 5,213.4 5,034.0 2.3 -3.4 88.7

             อื่นๆ 703.6 642.8 7.7 -8.7 11.3

          รวมทั้งสิ้น 5,917.0 5,676.8 2.9 -4.1 100.0

ตารางที่ 5 สินค้าน�าเข้าส�าคัญของไทยจาก CLM

ที่มา	:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

                                  ปี 2558  กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว

  สัดส่วนการลงทุนโดยตรงจาก CLM 0.03% 0.1% 0.03% 
  (ร้อยละของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรวม)
 การลงทุน การลงทุนในกลุ่มประเทศ CLM 57.8 579.7 529.3 
  (ร้อยละของการลงทุนในต่างประเทศรวม) ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
   (0.7%) (6.7%) (6.1%)

                                  ปี 2558  กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว

 นักท่องเที่ยว อัตราส่วน  2% 0.7% 3.3% 
  (ร้อยละของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม)

  มาตรา 9 ทั่วไป (จ�านวนคน) 394.0 1,713 131

   พิสูจน์สัญชาติเดิม (จ�านวนคน) 95,357 854,756 39,261

  มาตรา 12 น�าเข้า (จ�านวนคน) 114,436 136,314 28,561

 แรงงานต่างด้าว  ส่งเสริมการลงทุน (จ�านวนคน) 20 200 27

  มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย (จ�านวนคน) 144 3,624 158

  รวม (จ�านวนคน) 210,351 996,607 158

  อัตราส่วน (ร้อยละของแรงงานต่างด้าวรวม) 14.4% 68.4% 4.7%

ตารางที่ 6 การลงทุนโดยตรงระหว่างไทยและกลุ่ม CLM

ตารางที่ 7 นักการท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวจาก CLM

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
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6. CLM กับความท้าทายของไทยในอนาคต

โดยปกติแล้ว เรามักมองกลุ่มประเทศ CLM ในฐานะคู่ค้าและขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจของไทย แต่หากพิจารณากลุ่มประเทศนี้ 

ในฐานะคูแ่ข่งทางเศรษฐกจิของไทยในอนาคตแล้ว เราจะเหน็ได้ว่ากมัพชูาอาจก้าวมาเป็นคูแ่ข่งการส่งออกเครือ่งนุง่ห่มของไทย เมยีนมา 

อาจดงึดดูการลงทนุต่างชาตทิีเ่คยลงทนุในไทยไปได้ ขณะที ่สปป.ลาวยงัไม่มบีทบาททีเ่ป็นคูแ่ข่งอย่างชดัเจนนกั แต่จะทวคีวามส�าคญั

ในการเป็นแหล่งอุปทานด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย

ในส่วนที่ 3 เราได้เห็นแล้วว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชานั้นพัฒนาขึ้นในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย 

โดยเฉพาะจากที่รัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มให้สามารถแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งจากปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อตกลง 

ทางการค้าที่ส่งเสริมการค้าเสรีในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกับหลากหลายประเทศ ค่าแรงขั้นต�่าของแรงงานกัมพูชาที่ต�่ากว่า 

หลายๆ ประเทศรวมถึงไทย แม้จะมีการปรับขึ้นบ้างแล้วก็ตาม ความต้องการสินค้าเครื่องนุ่งห่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประเทศ 

คูค้่าส�าคญัโดยเฉพาะสหรฐัฯ และสหภาพยโุรป ซ่ึงอปุสงค์ทีแ่ขง็แกร่งท�าให้การส่งออกในอตุสาหกรรมนีข้ยายตวัอย่างต่อเนือ่ง แม้จะมี 

ปัจจัยเสี่ยงจากการปรับเพิ่มค่าแรงแล้วก็ตาม

นอกจากน้ัน ไทยยังมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 

การผลิตของเมียนมา เน่ืองจากแรงงานของเมียนมาที่มีอายุเฉล่ียน้อยเมื่อเทียบกับไทย และราคาค่าแรงที่ถูกกว่า ตลอดจนการเป็น

จุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของเมียนมา ซึ่งมีพื้นที่ที่ติดกับ 2 ประเทศมหาอ�านาจคือ อินเดีย และจีน โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตลิาวานัน้เป็นตวัอย่างทีด่ใีนเรือ่งของการพฒันาด้านการลงทนุของเมยีนมา นอกจากนีเ้มยีนมายงัคงมโีครงการทีจ่ะเปิดเขตเศรษฐกจิ

พิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของต่างชาติอีกหลายแห่งด้วย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบพลังงานจากน�้าของ สปป.ลาว จะเป็นปัจจัยหนุนให้แก่เศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะเสริม 

ความมัน่คงด้านพลงังานของไทย และสามารถท�าให้คนไทยสามารถเข้าถงึพลงังานไฟฟ้าได้ในราคาทีถ่กูลงในระยะยาว โดย สปป.ลาว 

มีโครงการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมด 80 แห่ง ในจ�านวนนี้ 30 แห่งส่งไฟฟ้ามาไทย และสามารถแบ่งออกเป็น 8 แห่งที่ก่อสร้างเสร็จสิ้น

แล้ว 2 แห่งอยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง 12 แห่งอยู่ในขั้นตอนการวางแผน และ 8 แห่งก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

ส่งพลังงานมาไทยได้ทั้งหมด 14,632 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเติบโตของการลงทุนและความต้องการพลังงานของไทยในระยะยาว

7. สรุป

ประเทศในกลุม่ CLM มกีารเตบิโตของเศรษฐกจิในระดบัสูง ไทยในฐานะประเทศเพือ่นบ้าน จงึควรจะจบัตามองประเทศเหล่านี้ 

อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโต

ของแต่ละประเทศ ความเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจไทย และจุดอ่อนจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม CLM

ทั้งนี้ กลุ่ม CLM เป็นทั้งปัจจัยส่งเสริมเศรษฐกิจไทย เพราะเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจในแง่ของการเป็นตลาดส่งออก  

เป็นแหล่งลงทุน และเป็นแหล่งแรงงานให้กับไทย อย่างไรก็ตาม กัมพูชาอาจก้าวมาเป็นคู่แข่งการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทย 

และเมียนมาอาจเป็นเหมือนเวียดนามท่ีดึงดูดการลงทุนต่างชาติที่เคยลงทุนในไทยไปได้ ขณะที่ลาวจะทวีความส�าคัญในการเป็น 

แหล่งพลังงานไฟฟ้าของไทยต่อไป
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1	ผูเ้ขยีน	ดร.กลุกลัยา	พระยาราช	และคณุคงขวญั	ศลิา	เศรษฐกรช�านาญการ	ส�านกันโยบายเศรษฐกจิมหภาค	ขอขอบคณุ	ดร.	กลุยา	ตนัตเิตมทิ	และคณุพงศ์นคร	โภชากรณ์	 
ส�าหรับข้อแนะน�า

1.	บทน�ำ

การเผชญิความเสีย่งจากความเชือ่งช้าของการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจิประเทศพฒันาแล้วทีช่ะลอตวัลง 

ท�าให้ไทยต้องมองหาโอกาสด้านการค้าและการลงทนุในตลาดใหม่ทีม่ศัีกยภาพ เพือ่ขยายการค้าการลงทนุ กลุ่มประเทศกลุ่มอนิโดจนี  

(CLMV) ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ จึงเป็นตลาดท่ีสามารถตอบโจทย์การค้าการลงทุนของไทย เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของกลุ่มประเทศอินโดจีน (CLMV) สามารถเติบโตได้สวนทางกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ท�าให้ตลาดกลุ่ม CLMV เป็นตลาด 

ที่น่าจับตามอง ท�าให้ในปี 2557 มีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหล (Foreign Direct Investment : FDI) เข้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV มากถึง 

ปีละไม่ต�า่กว่า 1.3 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐั คดิเป็นสดัส่วนเกอืบร้อยละ 1 ของสดัส่วนเงนิลงทนุโดยตรงของทัง้โลก ซึง่เงนิลงทนุไหลเข้า

ในกลุ่ม CLMV มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนถึงกว่า 4 เท่า (เงินทุนไหลเข้าเฉลี่ย 10 ปี เฉลี่ย 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ส�าหรับมลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ทีไ่หลเข้าสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV ในช่วง 10 ปี  

(ปี 2547 กับปี 2557) พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2547 ถึงปี 2557 โดยมีมูลค่ามากถึงกว่า 12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ในปี 2557 เพิม่ขึน้จาก 2.5 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั เมือ่ 10 ปีก่อน หรอืคิดเป็นอตัราการขยายตวัทีร้่อยละ 406.3 ต่อปี ซึง่หากพจิารณา

การลงทนุรายประเทศ พบว่า ทกุประเทศสามารถดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศได้มากขึน้ โดยเฉพาะประเทศเวยีดนามทีม่ี

มลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงทีส่งูถงึ 9,200 ล้านดอลลาร์สหรฐั ในปี 2557 เทยีบกบัระดบัมลูค่า 1,610 ล้านดอลลาร์สหรฐั ในปี 2547 คิดเป็น 

อัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 471.4 ต่อปี เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ

บทวิเคราะห์
เรื่อง เป็นต่อ...การค้า การบริการ และการลงทุน ไทย-CLMV

1

บทสรุปผู้บริหำร

 ❍ การเผชิญความเสี่ยงจากความเชื่องช้าของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศ

พฒันาแล้วท่ีชะลอตวัลง ท�าให้ไทยต้องมองหาโอกาสด้านการค้าและการลงทนุในตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพ เพือ่ขยายการค้า

การลงทุน ดังนั้นกลุ่มอินโดจีน (CLMV) จึงเป็นตลาดที่ตอบโจทย์การค้าการลงทุนของไทย

 ❍ การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV มีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา สวนทางกับ

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากความได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิตจากค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่า และวัตถุดิบการผลิต 

ที่ยังต�่าอยู่ ประกอบกับตลาดของกลุ่ม CLMV ที่มีขนาดประชากรรวมกันถึงกว่า 170 ล้านคน ท�าให้กลุ่มประเทศ CLMV นี้ 

เป็นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ และมีเงินทุนไหลเข้าในกลุ่ม CLMV นี้ไม่ต�่ากว่า 1.3  

หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี และคาดว่าในปี 2559-2564 เศรษฐกจิของกลุม่ CLMV จะขยายตวัได้ถงึร้อยละ 6.6-6.9 ต่อปี

 ❍ ในปี 2558 เม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและกลุ่ม CLMV ทั้งภาคการค้าสินค้า บริการ 

และการลงทุนมีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งไทยเกินดุลการค้ากับ CLMV มากถึง 4.2 แสนล้านบาท เช่นเดียวกับ 

ตลาดการท่องเทีย่ว ซึง่นกัท่องเทีย่ว CLMV มาเทีย่วไทยมากถงึ 2.7 ล้านคน ในปี 2558 สร้างรายได้ให้กบัประเทศไม่ต�า่กว่า  

8.2 หมื่นล้านบาท 

 ❍ มาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ใช้ไทยเป็นประตูเข้าสู่ตลาดกลุ่ม CLMV  

ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสนับสนุนการลงทุนโดยใช้ไทยเป็นส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้าระหว่าง

ประเทศ (ITC) รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) จะเป็นการยกระดับการค้าการลงทุนให้กับประเทศไทยและ

ทั้งภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจเชื่อมโยงกับตลาดกลุ่ม CLMV เมื่อตลาดกลุ่มนี้มีความพร้อม จะท�าให้

สามารถรองรับการลงทุนได้ทั้งภูมิภาคในอนาคต
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่มีมูลค่าเงินทุนไหลเข้าเพิ่มมากขึ้นจาก 131.4 17.0 และ 729.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2547  

มาอยู่ที่ 1,730.4 720.8 และ 946.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1,216.9 414.0 29.6 

ต่อปี ตามล�าดับ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 เงินทุนไหลเข้ากลุ่ม CLMV ในปี 2547 เทียบกับปี 2557

ภาพที่ 2 ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่ม CLMV

ที่มา	:	ข้อมูลสถิติจาก	UNCTAD

ที่มา	:	International	Monetary	Fund	(IMF)	ณ	16	เม.ย.	59	ประมวลผลโดย	สศค.
หมายเหตุ	:	อัตราการเติบโตปี	2559-2564	เป็นการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ	CLMV	แต่ละประเทศ	โดย	IMF

2.	ท�ำไมกลุ่มตลำด	CLMV	จึงน่ำสนใจ?

ส�าหรับการวิเคราะห์กลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ จะท�าการวิเคราะห์เป็นกลุ่มประเทศแทนการแยกวิเคราะห์เป็น

รายประเทศ เพื่อท�าให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.1) เศรษฐกิจกลุ่ม CLMV มีอัตราการขยายตัวสูง

การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV นี้สามารถเติบโตได้สวนทางกลับกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นผลมาจาก

การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ทั้งด้านภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ พร้อมกับการด�าเนินนโยบาย

สนบัสนนุการเปิดเสรมีากขึน้ มกีารให้สทิธปิระโยชน์ในการลงทนุเพือ่ดงึดดูนกัลงทนุต่างชาตท่ิามกลางสถานการณ์การแข่งขนัทีร่นุแรง

มากขึ้นทั่วโลก และยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีประเทศพัฒนาแล้วให้กับประเทศก�าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อสนับสนุนการเติบโตให้กลับประเทศในกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV น้ียังสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  

โดยปีทีผ่่านมาเศรษฐกจิของกลุม่ CLMV เตบิโตร้อยละ 6.8 ต่อปี และคาดว่าในปี 2559 และอกี 4 ปีข้างหน้า (2559-2564) เศรษฐกจิ

ของกลุ่ม CLMV จะสามารถขยายตัวได้ในช่วงร้อยละ 6.6-6.9 ต่อปี (ภาพที่ 2)
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2.2) ความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตที่ต�่าและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์

กลุ่ม CLMV ยังมีความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่าประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะค่าแรงที่ยังต�่ากว่าหลายประเทศ 

(ภาพที่ 2) และหากพิจารณาขนาดตลาดของ CLMV ที่มีจ�านวนประชากรรวมกันมากถึงกว่า 170 ล้านคน อีกทั้งกลุ่มประเทศนี้ยังมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์

กมัพชูา มทีรพัยากรน�า้ ป่าไม้ แร่ชนดิต่างๆ ค่อนข้างสมบรูณ์ทรพัยากรและสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการลงทนุในธรุกจิ

โรงไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

สปป.ลาว มทีรพัยากรธรรมชาตหิลากหลายและอดุมสมบรูณ์เช่นกนั โดยเฉพาะน�า้และแร่ชนดิต่างๆ รวมถงึพืน้ทีท่างการเกษตร  

และนโยบายการลงทุนของรัฐส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน�้า และเหมืองแร่ 

เมยีนมา เป็นอกีประเทศทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาตจิ�านวนมากทัง้ทางด้านพลงังาน เช่น ก๊าซธรรมชาต ิน�า้มนัดบิ  

พลังงานน�้าจากเขื่อนในลุ่มแม่น�้าสาละวิน และทรัพยากรธธรรมชาติอื่นๆ เช่น อัญมณี ป่าไม้ แร่ธาตุ ประมง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว 

และเมยีนมายงัเป็นประเทศทีม่คีวามได้เปรยีบทางด้านภมูศิาสตร์ โดยท�าเลทีต่ัง้ของประเทศเมยีนมาเช่ือมโยงกบัตลาดยโุรป แอฟรกิา 

ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้

เวียดนาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมไปด้วยอาหารทะเล น�้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้เวียดนามยังเป็นประเทศ

น่าสนใจด้วยจ�านวนประชากรกว่า 90 ล้านคน ซึง่เหมาะสมกบัการเป็นฐานการผลิตทีใ่ช้แรงงานอย่างเข้มข้น กอปรกบัก�าลังซือ้จ�านวน

มหาศาลที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ซึง่ทัง้หมดนีจ้งึไม่น่าแปลกใจทีก่ลุม่ CLMV จะกลายมาเป็นตลาดทีน่่าสนใจของผูป้ระกอบการทีม่องหาฐานการผลติทีม่วีตัถดุบิ

ที่ใช้ในการผลิต และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จึงนับว่าเป็นตลาดของกลุ่มนี้ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต

2.3) มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ กัมพูชา

สปป.ลาว มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยตั้งแต่สามเหลี่ยมทองค�า จังหวัดเชียงราย ผ่านจังหวัดพะเยา น่าน อุตรดิตถ์ 

พิษณุโลก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,754 กิโลเมตร โดยมี

พื้นที่ชายแดนที่เป็นทั้งภูเขา แม่น�้า และที่ราบ แม่น�้าโขงเป็นสายน�้าส�าคัญระหว่างไทยกับลาว มีการสัญจรติดต่อกันโดยใช้เรือ จึงมี

ท่าเรือส�าคัญทั้งสองประเทศ เส้นทางเชื่อมระหว่างสองประเทศนี้ได้แก่ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 แห่งที่ 3 และ

แห่งที่ 4 ปัญหาชายแดนด้านนี้คือ การลักลอบเข้าเมือง การล�าเลียงยาเสพติด การขนสินค้าหนีภาษี เป็นต้น

เมียนมา มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยตั้งแต่สามเหลี่ยมทองค�า อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผ่านชายแดนที่เป็นทั้ง

ภูเขาและแม่น�้า ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง รวมระยะทาง 

ทัง้สิน้ 1,800 กโิลเมตร การแบ่งเขตแดนจะแบ่งโดย ถ้าเป็นภเูขาจะใช้สนัปันน�า้เป็นแนวเขต แต่ถ้าเป็นแม่น�า้จะใช้ร่องน�า้ลกึเป็นแนวเขต  

ภาพที่ 3 ค่าแรงขั้นต�่ารายวันของอาเซียน (บาทต่อวัน)

ที่มา	:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ประมวลผลโดย	สศค.
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ภาพที่ 4 ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) และเหนือ-ใต้ (North-South Corridor)

ที่มา	:	Hong	Kong	Trade	Development	Council

เนือ่งจากชายแดนด้านนีม้ชีนกลุม่น้อยของเมยีนมาตัง้ถิน่ฐานอยูห่ลายเผ่า เช่น ไทยใหญ่ กะเหรีย่ง มอญ เป็นต้น จงึมกีารอพยพแรงงาน

เข้ามาในไทย มีการลักลอบค้าของหนีภาษี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้สัก บ่อนการพนัน การลักลอบขนยาเสพติด เป็นต้น

กมัพชูา มชีายแดนตดิต่อกบัประเทศไทยนบัตัง้แต่ช่องบก (สามเหลีย่มมรกต) ในอ�าเภอน�า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธาน ีผ่านจงัหวดั

ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด รวมระยะทางทั้งสิ้น 803 กิโลเมตร บริเวณชายแดนที่ติดกับตอนล่างของ 

ภาคอีสานจะใช้ทิวเขาพนมดงรักเป็นเส้นแบ่งเขตแดน แถบจังหวัดสระแก้วเป็นที่ราบและคลอง จึงเป็นเส้นทางเดินติดต่อกันสะดวก 

พื้นที่แถบนี้เรียกว่า “ฉนวนไทย” โดยบริเวณอ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีตลาดการค้าขนาดใหญ่เรียกว่า “ตลาดโรงเกลือ” 

ชาวกัมพูชามักจะมาซ้ือสินค้าประเภทอาหารและวัสดุก่อสร้าง ปัญหาชายแดนด้านนี้คือ การลักลอบค้าของหนีภาษี บ่อนการพนัน 

และการโจรกรรมรถยนต์จากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น 

เวียดนาม ซ่ึงตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะไม่ได้มีอาณาเขตที่ติดกับประเทศไทย  

แต่เวียดนามมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา

โดยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมผ่าน East-West Corridor ที่เชื่อมสองมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกและมหาสมุทร

อินเดียทางตะวันตก เริ่มจากเวียดนาม-ลาว-ไทย-เมียนมา โดยมีระยะทางกว่า 1,450 กิโลเมตร ที่สามารถทะลุผ่านไปยังอินเดีย และ 

North-South Corridor ที่เชื่อมจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ไปยัง ลาว/เมียนมา และ ไทย/เวียดนาม ด้วยเส้นทาง R3E (หรือ R3A)  

ซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางระหว่างนครคุนหมิง-กรุงเทพฯ จาก 48 ชั่วโมง เหลือเพียง 20 ชั่วโมง จะมีบทบาทส�าคัญอย่างมาก อีกทั้ง

ยังเป็นการยกระดับการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างไทย-CLMV ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง 

และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและคน รวมทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ของเส้นทางการเชื่อมโยง North-South และ East-West Corridor ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้เส้นทางเชื่อมโยงดังกล่าว 

ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับไทยและกลุ่ม CLMV ในการเชื่อมโยงไปยังตลาดศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งนับเป็น 

การเปิดมิติการค้าการลงทุนของกลุ่มเศรษฐกิจลุ่มแม่น�้าโขงในอนาคตอย่างแท้จริง

3.	ใครเป็นต่อ	ใครปัน	ใครแชร์	ใครได้ประโยชน์	(Sharing	Economy)	ไทย-CLMV

3.1) การค้าสินค้าไทย-CLMV

ไทยและกลุม่ CLMV มมีติกิารค้าและการลงทนุทีเ่ชือ่มโยงกนัอย่างมาก โดยตลาดกลุม่ CLMV ได้กลายมาเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ

รองรับการค้าและการลงทุนของไทย ท�าให้ในปี 2558 มีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ CLMV ในปี 2558 ทั้งภาคการค้า

สินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ที่มีมูลค่ารวมไม่ต�่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท (ภาพที่ 5)
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ส�าหรับภาคการค้า มเีมด็เงนิหมนุในภาคการค้าสนิค้าระหว่างไทยและกลุม่ CLMV มมีลูค่ามากถงึ 1.1 ล้านล้านบาท ในปีทีผ่่านมา  

ตลาด CLMV ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ส�าคัญของไทยอันดับ 3 มีสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองจากตลาดสหรัฐ 

(อนัดบั 1) และจนี (อนัดบั 2) โดยในปีทีผ่่านมาไทยส่งออกไปยงั CLMV มมีลูค่า 2.2 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐั สร้างรายได้ให้กบัประเทศ

มากถึง 7.5 แสนล้านบาท สินค้าส่งออกหลัก อาทิ น�้ามันส�าเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องดื่ม เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น 

แม้ว่า ในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา มูลค่าการส่งออกไปยัง CLMV จะลดลงตามมูลค่าการส่งออกน�้ามัน ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1  

ทีส่่งออกไปยงักลุม่ CLMV และสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัน�า้มนัมมีลูค่าลดลงตามราคาน�า้มนัในตลาดโลก อย่างไรกด็ ีการส่งออกไปยงักลุม่ 

CLMV ยังสามารถเติบโตได้ในหลายกลุ่มสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์และในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ 

เครื่องปรับอากาศ หมวดเครื่องดื่ม หมวดวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็กและเหล็กกล้า หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ น�้าตาลทราย  

ด้านการน�าเข้า ไทยน�าเข้าสินค้าจากกลุ่ม CLMV คิดเป็นมูลค่า 3.3 แสนล้านบาท (9.72 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ) สินค้าหลักที่น�าเข้า 

อาทิ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผักและผลไม้ เครื่องจักร เชื้อเพลิงอื่นๆ (ตารางที่ 1 และ 2) ทั้งนี้ ภาพรวมการค้าสินค้าระหว่างไทย

และกลุม่ CLMV พบว่า ไทยยงัคงเป็นต่อ...จากการเกนิดลุการค้ากบักลุ่ม CLMV มาอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2558 ไทยเกนิดุลการค้ากบั  

CLMV และสร้างรายได้สุทธิ ให้กับประเทศมากถึง 4.2 แสนล้านบาท

ภาพที่ 5 เม็ดเงินไหลเวียนทางเศรษฐกิจไทยและ CLMV

ที่มา	:	กระทรวงพาณิชย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รวบรวมและประมวลผลโดย	สศค.
หมายเหตุ	:	ข้อมูลปี	2558

ที่มา	:	กระทรวงพาณิชย์	

 
สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก

 มูลค่า อัตราการขยายตัว 
  (ล้าน $) (%yoy)

1. น�้ามันส�าเร็จรูป 3,067.6 2.12
2. รถยนต์ และส่วนประกอบ 1,468.9 15.68
3. เครื่องดื่ม  1,080.8 9.97
4. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ ์ 943.5 -1.20
5. เคมีภัณฑ์  951.4 1.03
ส่งออกรวมทั้งหมดไป CLMV 22,277.3 7.73
ส่งออกรวมทั้งหมดไป CLMV
(ล้านบาท)  

751,962.4 13.13

 
สินค้าน�าเข้า 5 อันดับแรก

 มูลค่า อัตราการขยายตัว
  (ล้าน $) (%yoy)

1. ก๊าซธรรมชาติ 3,272.4 -7.55
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,186.2 -2.11
3. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่ง 368.7 71.84
4. เครื่องจักรไฟฟ้าและ
    ส่วนประกอบ  

758.4 23.04

5. เชื้อเพลิงอื่น ๆ 577.3 0.99
น�าเข้ารวมทั้งหมดจาก CLMV  9,727.2 -1.29
น�าเข้ารวมทั้งหมดจาก CLMV 
(ล้านบาท)   

330,918.0 3.32

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยัง CLMV ที่ส�าคัญ ตารางที่ 2 มูลค่าการน�าเข้าสินค้าจาก CLMV ที่ส�าคัญ
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3.2) การค้าชายแดนและผ่านแดนไทย-CLMV

ส�าหรบัภาคการค้าชายแดน (CLM) เป็นอกีมติกิารค้าทีส่�าคญัระหว่างไทย-CLMV โดยภาคการค้าชายแดนซึง่คดิเป็นร้อยละ 80  

ของมูลค่าการค้าระหว่างของไทยกับ CLM และค้าผ่านแดนไปยังเวียดนาม2 คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าการค้ากับเวียดนาม  

โดยในปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนและผ่านแดนไทย-CLMV ยังคงสดใส โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนไปยัง CLMV 

เท่ากับ 5.7 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.8 ต่อปี โดยไทยเกินดุลการค้าจากการค้าชายแดนและผ่านแดนกับกลุ่ม CLMV สร้าง

เม็ดเงินรายได้สุทธิให้กับจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วไม่ต�่ากว่า 1.6 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดี มูลค่าการน�าเข้าสินค้า

จากกลุ่ม CLMV มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม CLMV ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง

ไทยและกลุ่ม CLMV ยังได้ประโยชน์ร่วมกันจากมูลค่าของการค้าชายแดนและผ่านแดน เนื่องจากการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่มี 

ความสะดวกเพิ่มขึ้น และได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าที่ประเทศมีความได้เปรียบเทียบ และน�าเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ  

เพือ่ลดต้นทนุการผลติเอง นอกจากนีป้ระเทศไทยและกลุ่ม CLMV ยงัเป็นห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ร่วมกนัในหลายอตุสาหกรรม 

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ ท�าให้การค้าสนิค้าผ่านแดนและข้ามแดนระหว่างไทย-CLMV เตบิโตอย่างก้าวกระโดด ทัง้นี ้กระทรวง

พาณิชย์ ตั้งเป้ามูลค่ารวมการค้าชายแดนและผ่านแดน3 ในปี 2559 ให้มีมูลค่ามากถึง 1.7 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50 

จากปี 2558 ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนที่ 1.14 ล้านล้านบาท

3.3) การท่องเที่ยวไทย-CLMV

ส�าหรบัตลาดการท่องเทีย่วของไทย เป็นตลาดส�าคญัทีต้่อนรบันกัท่องเทีย่วจากกลุม่ CLMV มากถงึ 2.8 ล้านคน ในปีทีผ่่านมา 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.4 ของจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเทีย่วไทย และมแีนวโน้มทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยขยายตวั 

ที่ร้อยละ 17.2 ต่อปี สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ต�่ากว่า 8.2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้นักท่องเที่ยวกลุ่ม CLMV มีระดับการใช้จ่าย

ต่อคน-ต่อวัน เฉลี่ยคนละประมาณ 4,725 บาท/วัน ซึ่งสูงกว่าระดับการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน-ต่อวัน ของนักท่องเที่ยวจากบางกลุ่ม อาทิ 

สหภาพยุโรป ที่ใช้จ่ายต่อคน-ต่อวัน คนละ 4,279 บาท/วัน นอกจากนี้หากพิจารณาการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวต่อครั้งต่อทริป และ

วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม CLMV ในปี 2558 พบว่า มีการใช้จ่ายอยู่ที่ 31,520 ต่อครั้งต่อหัว และการพักเฉลี่ยในไทยอยู่ที่ 

6.7 วัน (ตารางที่ 3)

2	ค้าชายแดนไทย-เมียนมา	เรียงตามล�าดัลมูลค่าการค้า	1.	กาญจนบุรี	2.	ตาก	3.	ระนอง	4.	เชียงราย	5.	แม่ฮ่องสอน	6.	ประจวบ	7.	อื่นๆ	ส�าหรับ	ค้าชายแดน	ไทย-สปป.
ลาว	เรียงตามล�าดับมูลค่าการค้า	1.	หนองคาย	2.	มุกดาหาร	3.	อุบล	4.	เชียงราย	5.	เลย	6.	น่าน	7.	นครพนม	8.	บึงกาฬ	ส�าหรับ	ค้าชายแดน	ไทย-กัมพูชา	เรียงตาม
ล�าดับมูลค่าการค้า	1.สระแก้ว	2.	ตราด	3.	จันทบุรี	4.	สุรินทร์	5.	อุบล	ส�าหรับ	ค้าผ่านแดน	ไทย-เวียดนาม	เรียงตามล�าดับมูลค่าการค้า	1.นครพนม	2.	มุกดาหาร	3.	
บึงกาฬ	4.	สระแก้ว	5.	หนองคาย	6.	ตราด

3	การค้าชายแดน	4	ประเทศ	(มาเลเซีย	เมียนมา	สปป.ลาว	และกัมพูชา)	และการค้าผ่านแดน	3	ประเทศ	(สิงคโปร์	จีนตอนใต้	และเวียดนาม)

  วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อทริป รายได้รับจาก 
     การท่องเที่ยวต่างประเทศ 
  (วัน) (บาท/วัน)  (บาท/ทริป) (ล้านบาท)

ทั้งหมด 9.5 5,138 48,605 1,453,979

กลุ่มอาเซียน-5 6.2 5,478 33,801 150,455

กลุ่ม CLMV 6.7 4,726 31,520 81,731

 กัมพูชา 6.4 4,554 29,280 15,945

 ลาว 5.8 4,269 24,632 30,307

 เมียนมา 8.3 5,000 41,250 11,210

 เวียดนาม 6.2 5,080 31,648 24,269

ตารางที่ 3 รายได้จากการท่องเที่ยว (จ�านวน วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย รายจ่าย) ปี 2558

ที่มา	:	กรมการท่องเที่ยว
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                       การเดินทางท่องเที่ยวด้วยแพ็คเก็จทัวร์ (Package Tour)         การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Non Package Tour)

    
ค่าใช้จ่าย

 รายได้รับจาก   
ค่าใช้จ่าย

 รายได้รับจาก 
  วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

ต่อครั้งต่อทริป
 การท่องเที่ยว วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

ต่อครั้งต่อทริป
 การท่องเที่ยว 

  (วัน) (บาท/วัน) 
(บาท/ทริป)

 ต่างประเทศ (วัน) (บาท/วัน) 
(บาท/ทริป)

 ต่างประเทศ 
     (ล้านบาท)    (ล้านบาท)

ทั้งหมด 6.8 5,692 38,477 161,551 10.9 4,735 51,370 545,002

กลุ่มอาเซียน-5 5.2  5,513   28,655   57,236   6.5   5,446   35,407   93,219 

กลุ่ม CLMV 5.5  4,762   26,333   7,833   6.8   4,769   32,512   73,898 

 กัมพูชา 5.6  4,765   26,446   693   6.5   4,548   29,423   15,252 

 ลาว 4.9  4,871   23,722   1,137   5.8   4,246   24,669   29,170 

 เมียนมา 6.2  4,956   30,529   908   8.5   5,002   42,567   10,303 

 เวียดนาม 5.5  4,455   24,682   5,096   6.5   5,280   34,214   19,173

ตารางที่ 4 รายได้จากการท่องเท่ียว (จ�านวน วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย รายจ่าย) แยกเป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วย 
แพ็คเก็จทัวร์และการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ปี 2558

หากพิจารณาแบ่งเป็นการเข้ามาท่องเที่ยวพบว่ากลุ่ม CLMV พบว่านิยมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเองซึ่งใช้จ่าย 

สงูกว่าการใช้จ่ายการท่องเทีย่วจากการซือ้แพค็เกจ็ทวัร์มากกว่าถงึ 9.4 เท่า โดยในปี 2558 พบว่ารายได้จากการเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่ว 

ด้วยตนเองอยูท่ี ่73,898 ล้านบาท ขณะทีร่ายได้จากการเดนิทางแบบแพค็เกจ็ทวัร์มเีพยีง 7,833 ล้านบาท และรายได้รบัจากการท่องเทีย่ว 

ต่อครั้งต่อทริปของการท่องเที่ยวด้วยตนเองอยู่ที่ 32,512 บาท/ทริป สูงกว่ารายได้รับจากการท่องเที่ยวด้วยการซื้อแพ็คเก็จทัวร์

ประมาณ 1.2 เท่า โดยรายรับจากการท่องเที่ยวด้วยการซื้อแพ็คเก็จทัวร์อยู่ที่ 26,333 บาท/ทริป (ตารางที่ 4)

หากพิจารณาการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแยกตามประเภทธุรกิจของกลุ่ม CLMV พบว่ามีการใช้จ่ายในหมวดของการซื้อ

สนิค้าสงูกว่าค่าเฉลีย่ของการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วทัง้ประเทศ ส�าหรบัการใช้จ่ายเพือ่การขนส่งและแหล่งบนัเทงิมรีะดบัใกล้เคียงกบั 

ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการบริการน�าเที่ยว  ค่าที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม CLMV มีการใช้จ่ายอยู่ในระดับ

ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ (ภาพที่ 6)  ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเดินทางระยะใกล้และมีความคุ้นเคย

กับสถานที่ท่องเที่ยวในไทย ท�าให้มีการใช้จ่ายในด้านนี้น้อยกว่ากลุ่มประเทศที่มีการเดินทางมาจากระยะไกล

ที่มา	:	กรมการท่องเที่ยว

ภาพที่ 6 การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแยกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558

ที่มา	:	กรมการท่องเที่ยว	ประมวลผล	สศค.
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3.4 การลงทุนทางตรงและในหลักทรัพย์ ไทย-CLMV

ส�าหรบัภาคการลงทนุ ในปีทีผ่่านมาเมด็เงนิจากการลงทนุโดยตรง (FDI) และในหลกัทรพัย์ (Foreign Portfolio Investment :  

FPI) ของไทยในกลุ่ม CLMV เพิ่มมากถึงประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาทจากปี 2557 แยกเป็นเม็ดเงินลงทุนเพิ่มจาก FDI ของไทย 

ไปลงทุนในกลุ่ม CLMV คิดเป็นมูลค่า 5.3 หมื่นล้านบาท และเม็ดเงินลงทุนเพิ่มจาก FPI ของไทยไปลงทุนในกลุ่ม CLMV คิดเป็น

มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ FDI ของไทยที่เข้าไปลงทุนในกลุ่ม CLMV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2 ของการลงทุนโดยตรงของไทย

ในอาเซียน หรือร้อยละ 10.6 ของการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ขยายตัวถึงร้อยละ  

22 โดยเฉพาะการลงทุนในเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 29.7 29.3 และ 13.3 ต่อปี ตามล�าดับ ขณะที่การลงทุน 

FDI ในกัมพูชา ขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี ส่วนภาคการผลิตที่มีการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่ม CLMV ที่ส�าคัญ อาทิ เหมืองแร่  

(ในเมยีนมา และเวยีดนาม) และภาคการเงนิ (ใน สปป.ลาว และเมยีนมา) (ภาพที ่5) ส�าหรบัการลงทนุในหลกัทรพัย์ในตลาดกลุม่ CLV  

ปี 2558 (เนือ่งจากตลาดหลกัทรพัย์ของเมยีนมาเพิง่เร่ิมด�าเนนิการในปี 2559) โดยเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของเงนิลงทนุในหลักทรพัย์

ทัง้หมดของไทย เตบิโตขึน้เกอืบ 2 เท่าตวั (185%) โดยเฉพาะการเข้าไปลงทนุในหลักทรพัย์ของเวยีดนามขยายตวัถงึกว่า 2 เท่า ในปีทีผ่่านมา  

นอกจากนี ้กลุม่ CLMV ได้เข้ามาลงทนุทัง้โดยตรง (FDI) และในหลักทรพัย์ในไทยเช่นเดยีวกนั โดยมเีม็ดเงนิลงทนุทีเ่ข้ามาลงทนุเพิม่ในไทย 

ในปีทีผ่่านมามมีลูค่า 214 ล้านบาท เป็นเมด็เงนิจาก FDI ของกลุม่ CLMV ในไทย 56 ล้านบาท และเม็ดเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ไทย 

จากกลุ่ม CLMV 158 ล้านบาท

ภาพที่ 7 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่ม CLMV (Outflow) ตามภาคธุรกิจของผู้ลงทุนไทย

	ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.5 จุดแข็ง จุดอ่อน ความท้าทายและโอกาส การค้าการลงทุน ไทย-CLMV

จุดแข็ง (Strength)
• ไทยมีศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าและคมนาคม 

ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศในระดับสูง จาก
การมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการค้าที่
มีความพร้อมกว่า ซึ่งจะเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง 
การคมนาคมและการค้าเพื่อเข้าสู่กลุ่ม CLMV

• ไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาตร์ท�าเลที่ตั้ง ซึ่ง
มีชายแดนติดต่อหรือมีสถานท่ีท่ีต้ังอยู ่ใกล้ชิดกับ
ประเทศ CLMV มากกว่าประเทศอืน่ๆ รวมทัง้มรีะบบ
ขนส่งทางถนนในประเทศรวมถงึแนวชายแดนท่ีติดกับ 
CLMV ที่ดี

• ไทยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศ CLMV  
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันมายาวนาน

จุดอ่อน (Weakness)
• การขาดแคลนแรงงานของไทยและในกลุม่ CLMV โดยเฉพาะแรงงานทีม่ฝีีมอื (Skilled 

Labor) อาทิเช่น ปัจจุบันไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมไทยจะขาด
แรงงานฝ่ายผลิตประมาณ 290,604 คน4 ขณะที่ สปป.ลาว ขาดแคลนแรงงานที่มฝีีมอื
ปีละไม่ต�่ากว่า 90,000 คนในหลายสาขาการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

• ระดับการพัฒนาความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีของไทยและกลุ่ม CLMV ยังอยู่
ในระดับค่อนข้างต�่า สะท้อนจากระดับการใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ของไทยและเวียดนาม อยู่ที่ระดับเพียงร้อยละ 0.22 และ 0.19 ต่อ GDP ของ
ประเทศ เทียบกับระดับการใช้จ่าย R&D ของสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่สูงถึงร้อยละ 
2.04 และ 0.5 ต่อ GDP ของประเทศ5 ตามล�าดับ ท�าให้ไทยและประเทศในกลุ่มนี้ 
ยงัมข้ีอจ�ากดัในการแลกเปลีย่นความรู้ความสามารถและการพัฒนาเทคโนโลยใีนด้าน
การผลิตการค้า และการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งจ�าเป็นต้องพึ่งพาความรู้และเทคโนโลยี
จากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว

4	เจาะลึกแรงงานอุตสาหกรรมไทยและความต้องการ	5	ปีข้างหน้า”	ข่าวประชาสัมพันธ์	20	(40)	2558	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5	Asian	Development	Bank	(ADB)	http://englishnews.thaipbs.or.th/content/54262
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3.6 นโยบายภาครัฐส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไทย-CLMV

ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พร้อมๆ กับการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาค  

โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบ้านของไทย ภาครฐัจงึได้มมีาตรการส�าคญัเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมทางเศรษฐกจิระหว่างกนั อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิ 

ความพร้อมให้กบักลุม่ CLMV และเมือ่กลุม่นีม้คีวามพร้อมมากขึน้ จะท�าให้ทัง้ภมูภิาคสามารถรองรบัการลงทนุได้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งภูมิภาค โดยมาตรการส�าคัญของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ไทยเป็นประตูเข้าสู่ตลาดประเทศกลุ่ม 

CLMV ได้แก่

• มาตรการส�าหรบัการลงทนุโดยใช้ประเทศไทยส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และมาตรการสนบัสนนุบรษิทัการค้า 

ระหว่างประเทศ (ITC) เพือ่เป็นฐานการลงทนุในภมูภิาค ซึง่ไทยมคีวามพร้อมอย่างมาก โดยมมีาตรการส�าคญัในการให้สทิธปิระโยชน์

พเิศษทัง้ด้านภาษีและด้านอืน่ๆ อาท ิสทิธปิระโยชน์ทางภาษสี�าหรบัส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศ 15 ปี การยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล

ส�าหรับรายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าสิทธิ

เงนิปันผล รายได้จากการโอนหุน้ รายได้การจดัซือ้และขายสินค้าในต่างประเทศ ลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลเหลือร้อยละ 10 ส�าหรบั

รายได้จากการให้บริการและค่าสิทธิท่ีได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่อยู่ในประเทศไทย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ต่างชาติร้อยละ 15 ยกเว้น ภาษีเงินได้ธุรกิจเฉพาะส�าหรับการกู้ยืมให้แก่วิสาหกิจในเครือ ซึ่งมาตรการสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 

ที่โดดเด่นของ IHQ ของไทยซึ่งได้ปลดล็อกภาษีให้ทัดเทียมสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย และบางสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าประเทศ 

เพือ่นบ้าน ส่งผลให้มบีรษิทัไทยขนาดใหญ่และบรษิทัข้ามชาตหิลายแห่งแสดงเจตจ�านงขอจดัตัง้ IHQ โดยเฉพาะบรษิทัในภาคการผลติ 

และภาคบริการ ซึ่งล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นน�าของโลกจากประเทศจีน บริษัท Huawei ได้ตัดสินใจเลือก

ประเทศไทยเป็นที่ตั้งเปิดส�านักงานใหญ่ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน ในการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ ทัง้ระบบราง ขนส่งทางถนน ทางอากาศ และทางน�า้ ซึง่จะช่วย 

ลดต้นทุนการขนส่ง และอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและคมนาคม

• มาตรการสิทธิประโยชน์ส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพื้นที่จังหวัดติดกับประเทศ

เพือ่นบ้าน จะเป็นอกีหนึง่กลไกส�าคญัทีเ่ช่ือมโยงการค้าและการลงทนุของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน และยงัจะช่วยสนบัสนนุกจิกรรม

ทางเศรษฐกิจให้กับเขตพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

โอกาส (Opportunity)
• จ�านวนประชากรของไทยเม่ือรวมกับกลุ่ม CLMV ท�าให้มีขนาดตลาดใหญ่ 

ถึงเกอืบ 240 ล้านคน คดิเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของจ�านวนประชากร
อาเซียนทั้งหมด จึงเป็นตลาดที่เหมาะกับการเป็นฐานการผลิต การค้า 
และการลงทุนที่ส�าคัญในกลุ่มภูมิภาคอินโดจีน อีกท้ังยังสามารถชดเชย
การขาดแคลนแรงงงานระหว่างกันได้

• อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของกลุม่ CLMV ทีอ่ยูใ่นระดบัทีส่งูกว่าอตัรา
การเติบโตเฉลี่ยของอาเซียน ท�าให้กลุ่ม CLMV เป็นตลาดที่มีศักยภาพ 
ต่อไทย

• ผู้บริโภคกลุ่ม CLMV มีความนิยมในสินค้าและบริการของไทย จาก 
การได้รบัอทิธพิลของส่ือไทย ท�าให้กลุ่ม CLMV มีความนยิมบริโภคสนิค้า
อุปโภคพื้นฐานของใช้ในวิตประจ�าวัน อาทิ สบู่ ยาสระผม รวมถึงบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณสุข การรักษาพยาบาลของประเทศไทย

• การค้าขายชายแดนมีการยอมรับสกลุงเงินบาท จึงท�าให้การค้าขาย
ระหว่างกันสะดวก ลดต้นทุนและความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

• การใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย อาทิ 
สปป.ลาว ได้มีการออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย

• กลุม่ CLMV เป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์  
จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส�าคัญของไทย

จุดอ่อน (Weakness) (ต่อ)
• ประเทศไทยยงัไม่มยีทุธศาสตร์การค้าการลงทนุกบักลุม่ CLMV ที่

ชดัเจน ประกอบกบัคนไทยยงัไม่ได้ให้ความสนใจมากนกัในการเพิม่
มลูค่าการค้าและการลงทนุในกลุม่ CLMV เช่นเดยีวกบักลุม่ CLMV ที่
ยงัไม่มคีวามร่วมมอืระหว่างกนัในกลุม่ทีช่ดัเจน ท�าให้ความน่าสนใจ 
ของการลงทุนในกลุ่ม CLMV มีข้อจ�ากัด และท�าให้นักลงทุนมอง
การลงทุนเป็นรายประเทศแทนการมองเป็นกลุ่มประเทศ

ความท้าทาย (Treat) 
• การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกลุ่ม CLMV ยังไม่ทั่วถึงและ 

ยงัจ�าเป็นต้องพัฒนาอีกมากในอนาคต เพ่ือรองรับการค้า การลงทนุ 
ระหว่างไทย และจากต่างประเทศ ซึง่ความไม่พร้อมของการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานอาจเป็นอปุสรรคต่อการขนส่งสนิค้าและบรกิาร
ระหว่างกันส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเสียหาย

• กฎระเบยีบต่างๆ ในกลุม่ CLMV ยงัไม่ชดัเจนและเป็นสากล ท�าให้
การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• มาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) เช่น การน�าเข้าสินค้า 
บางรายการมคีวามยุง่ยาก เช่น เวชภณัฑ์ยา เครือ่งส�าอาง เครือ่งมอื 
แพทย์ ที่จะต้องมีการรับรองก่อน นอกจากน้ีการน�าเข้าสินค้า 
บางรายการจ�าเป็นต้องยืน่หนงัสอืขออนญุาตน�าเข้าจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

• ความแตกต่างของระดับการพัฒนาในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ
เวียดนาม ที่มีระดับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ ในกลุ่ม



ประมาณการเศรษฐกิจไทย 91

บทวิเคราะห์
เรื่อง มหากาพย์หนี้มาเลเซีย : เมื่อหนี้เขย่าความเชื่อมั่น

1

1	ผูเ้ขยีน	นางสาวพมิพชัรา	กุศลวทิติกุล	เศรษฐกรช�านาญการ	และนางสาวภทัราพร	คุม้สะอาด	เศรษฐกรโท	ส่วนการวเิคราะห์เสถยีรภาพเศรษฐกจิ	ส�านกันโยบายเศรษฐกจิ
มหภาค	ขอขอบคุณ	ดร.พิมพ์นารา	หิรัญกสิ	ดร.ศรพล	ตุลยะเสถียร	และ	ดร.กุลยา	ตันติเตมิท	ส�าหรับข้อแนะน�า

บทสรุปผู้บริหาร

 ❍ ในปี 2558 เศรษฐกิจมาเลเซียประสบปัญหาทั้งจากเสถียรภาพการเมือง เสถียรภาพราคา ตลอดจน

รายได้จากราคาน�้ามันตกต�่า ปัญหาหนี้ของท้ังรัฐบาลและครัวเรือน และปัญหาเสถียรภาพจากหนี้ต่างประเทศ ซึ่งได้ส่ง

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งส่งผลเงินทุนไหลออกเป็นจ�านวนมาก

 ❍ สถานการณ์หนี้ต่างประเทศของมาเลเซียเริ่มเป็นที่สนใจของนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่

ปี 2557 เนื่องจากมีการปรับนิยามของหนี้ต่างประเทศที่ท�าให้ยอดหนี้เพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นกว่าเท่าตัว ซึ่งส่งผลให้เสถียรภาพ

ภายนอกของมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ที่แย่ลง

 ❍ ระดบัหนีส้าธารณะมาเลเซยีมแีนวโน้มเพิม่สงูอย่างต่อเนือ่งเฉลีย่ประมาณร้อยละ 12 ต่อปีโดยสดัส่วน

หนี้สาธารณะล่าสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 54.6 ต่อ GDP ส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายภาครัฐจากการอุดหนุนราคา

พลังงาน 

 ❍ ด้านหนีค้รวัเรอืนของมาเลเซยีมสีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 87.9 ต่อ GDP ในปี 2557 จงึท�าให้เกดิความกงัวลว่า 

ระดับหนี้ครัวเรือนอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเกิดเป็นความเสี่ยงต่อระบบสถาบันการเงินมาเลเซีย

เช่นกัน

 ❍ เมื่อพิจารณารายละเอียดหนี้ต่างประเทศ พบว่าหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลและธนาคารพาณิชย์

มาเลเซยีมสีดัส่วนและอตัราการเตบิโตสงูขึน้มาก ความเชือ่มโยงกบัแหล่งทนุจากต่างประเทศในระดับสงูอาจเป็นความเสีย่ง

ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศได้ โดยเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่าการเพิ่มขึ้นของหน้ีรัฐบาลมีความสัมพันธ์

กับการเพิ่มขึ้นของหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะที่การเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับ 

การเพิ่มขึ้นของหนี้ต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ 

 ❍ ส�าหรับผลต่อเศรษฐกิจไทย ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของมาเลเซียอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ 

ภาพรวมความเชือ่มัน่ด้านเสถยีรภาพประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค รวมถงึประเทศไทย ซึง่อาจส่งผลให้การเคลือ่นไหวของเงนิทนุ 

ระหว่างประเทศมีความผันผวนมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งใช้สถานการณ์หนี้ของ

มาเลเซยีเป็นกรณศีกึษาในการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทัง้ในและนอกประเทศควบคูไ่ปกบัการด�าเนนินโยบายทีเ่น้น

กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วย

1.	บทน�า

ในปี 2558 เศรษฐกจิมาเลเซียประสบปัญหาด้านเสถยีรภาพจากหลายด้าน ทัง้ปัญหาเสถยีรภาพด้านการเมอืง เสถยีรภาพด้าน

ราคาและรายได้เนือ่งจากปัญหาราคาน�า้มนัตกต�า่ตลอดจนปัญหาหนี ้ทัง้หนีข้องรฐับาลและหนีค้รวัเรอืน รวมถงึปัญหาเสถยีรภาพจาก

หนีต่้างประเทศ ซึง่ปัญหาเสถยีรภาพดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ ท�าให้มกีารไหลออกของเงนิทนุเป็นจ�านวนมาก 

กระทบถงึเงนิรงิกติของมาเลเซยีทีอ่่อนค่าลงถงึร้อยละ 19.4 ซึง่เป็นการอ่อนค่าในระดบัทีม่ากกว่าสกลุเงนิอืน่ๆ ในภมูภิาคค่อนข้างมาก

เนื่องจากปัญหาความเชื่อมั่นและค่าเงินของมาเลเซียมีความเกี่ยวพันกับปัญหาหนี้หลายประเภท ทั้งหนี้ต่างประเทศ  

หนี้สาธารณะ และหนี้ครัวเรือน ผู้เขียนจึงได้ศึกษาสถานการณ์และความเชื่อมโยงของหนี้แต่ละประเภทในบทความนี้
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2.	สถานการณ์หนี้ของมาเลเซีย

2.1 สถานการณ์หนี้ต่างประเทศของมาเลเซีย

 สถานการณ์หนีต่้างประเทศของมาเลเซยีเริม่เป็นทีส่นใจของนกัวเิคราะห์และนกัลงทนุต่างชาตติัง้แต่ปี 2557 เนือ่งจากมี

การปรบันยิามของหนีต่้างประเทศท�าให้ยอดหนีต่้างประเทศเพิม่สูงมากขึน้กว่าเท่าตวั ประกอบกบัอตัราการเตบิโตของหนีท้ีสู่งต่อเนือ่ง 

เป็นเวลานาน ท�าให้หลายฝ่ายเริ่มจับตามองสถานการณ์หนี้ต่างประเทศของมาเลเซียกันมากขึ้น

 ณ สิ้นปี 2557 มาเลเซียมียอดคงค้างหนี้ต่างประเทศมูลค่ากว่า 210.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.5 แสนล้านริงกิต) หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.72 ของ GDP ปี 2557 โดยมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 7.3 ในปี 2557 ทั้งนี้ ระดับหนี้ต่างประเทศของ

มาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งขึ้นสูงสุดในปี 2554 ที่มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยะ 23.8 ก่อนที่จะชะลอลงเล็กน้อยในปี 

2555 แต่อัตราการขยายตัวยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557 ที่ร้อยละ 

18.5 ต่อปี

ภาพที่ 1 ยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศของมาเลเซีย (รายปี)

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน

2	ข้อมูลจาก	World	Bank	Database	ค�านวณโดยผู้เขียน

 นอกจากนี้ ระดับหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนิยามหนี้ภาคต่างประเทศใหม่ของธนาคารกลางมาเลเซียตาม

มาตรฐานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 แต่เดิม นิยามหนี้ต่างประเทศจะรวมเฉพาะหนี้ 

ทีอ่ยูใ่นสกลุเงนิต่างประเทศ ซึง่หมายถงึการกูย้มืเงนิโดยตรงและการออกพนัธบตัรและหุน้กูใ้นสกลุเงนิต่างประเทศเท่านัน้ ส่วนนยิาม

แบบใหม่จะนับตามสัญชาติของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิยามที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้ ทั้งนี้ นิยามใหม่นี้เพิ่มความครอบคลุมไปถึงหนี้ในเงิน

สกุลท้องถิ่นที่ผู้ให้กู้ (ผู้ถือพันธบัตร) เป็นชาวต่างชาติด้วย ส่งผลให้มีประเภทหนี้ที่ถูกนับรวมเป็นหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น สินเชื่อ

ทางการค้า เงินฝากของชาวต่างชาติ และการถือพันธบัตรโดยชาวต่างชาติ เป็นต้น (ภาพที่ 2)

 การเปลีย่นนยิามหนีต่้างประเทศใหม่ดงักล่าว ส่งผลกระทบให้ด้านเสถยีรภาพภายนอกของมาเลเซยีอยูใ่นเกณฑ์ทีแ่ย่ลง 

(ภาพที ่3) อาท ิระดบัทนุส�ารองต่อหนีต่้างประเทศในระยะสัน้ลดลงจาก 3.3 เท่าในนยิามหนีต่้างประเทศเดมิเข้าใกล้ระดบั 1.0 เท่าในปี  

2557 ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนดโดย IMF อีกทั้งหนี้ต่างประเทศในระยะสั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 47.7 ของหนี้ต่างประเทศรวม 

(ข้อมลูปี 2557) สะท้อนถึงภาระหนีต่้างประเทศเกอืบครึง่หนึง่ทีจ่ะครบก�าหนดภายในระยะเวลา 1 ปี ตลอดจนสัดส่วนหนีต่้างประเทศ 

ในระยะสั้นต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 39.3 จากร้อยละ 15.1 ในค�านิยามเดิม จึงเปรียบได้ว่าภาระหนี้

ต่างประเทศที่ต้องจ่ายคืนภายใน 1 ปี ต้องน�ารายรับที่ได้จากต่างประเทศกว่า 1 ใน 3 มาช�าระคืน
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2.2 สถานการณ์หนี้สาธารณะของมาเลเซีย

 ระดบัหนีส้าธารณะมาเลเซยีมแีนวโน้มเพิม่สงูอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2552 ถงึปี 2557 มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่ประมาณ

ร้อยละ 12 ต่อปี โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 54.6 ต่อ GDP ส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายภาครัฐ 

ทีเ่พ่ิมขึน้โดยมาเลเซียนบัเป็นประเทศหนึง่ซึง่ใช้ระบบเงนิอดุหนนุ (Subsidies) มากทีส่ดุในโลก จากข้อมลูในปี 2552 พบว่าเงนิอดุหนนุ

ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในด้านสังคมและเพื่อช่วยพยุงราคาพลังงาน ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัทจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ Moody’s ได้ปรับลดมุมมองด้านความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียจากแนวโน้มเชิงบวก (Positive) ลงสู่ 

แนวโน้มมเีสถยีรภาพ (Stable) เนือ่งจากโครงสร้างงบประมาณมกีารพึง่พารายได้จากน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตใินระดบัสงูกว่าร้อยละ  

28.83 ของรายได้รัฐบาลในปี 2557 ท�าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกซึ่งอยู่ในระดับต�่าและผันผวนเป็นความเสี่ยงส�าคัญต่อรายรับของ

ภาครัฐ

ภาพที่ 2 องค์ประกอบหนี้ต่างประเทศของมาเลเซีย

ภาพที่ 4 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลมาเลเซีย

ภาพที่ 3 เครื่องชี้เสถียรภาพภายนอกของมาเลเซีย

ภาพที่ 5 สัดส่วนหนี้รัฐบาลมาเลเซียต่อ GDP

ที่มา	:	Bank	Negara	Malaysia

ทีม่า	:	http://www.slideshare.net/kzamandarus/malaysian-subsidy-2010-report

ที่มา	:	Bank	Negara	Malaysia

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน

3	https://loanstreet.com.my/learning-centre/falling-oil-prices-malaysia-effect
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 จากที่กล่าวไปข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการคลังของมาเลเซียที่อาจส่งผลต่อความย่ังยืนและแนวโน้มการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซียมีความพยายามที่จะปรับปรุงเสถียรภาพด้านการคลัง โดยตั้งเป้าหมาย 

ลดการขาดดลุการคลงัต่อเนือ่งเพือ่ให้สามารถบรรลงุบประมาณสมดลุได้ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และคาดว่าภายในปี 2563 จะขาดดลุ 

การคลังเพียงร้อยละ 0.6 ของ GDP อีกทั้งลดการใช้เงินอุดหนุนโดยเฉพาะในการพยุงราคาพลังงานเพื่อให้การใช้จ่ายภาคการคลัง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของมาเลเซีย

 หนี้ภาคครัวเรือนนับเป็นหนี้อีกประเภทหนึ่งของมาเลเซียที่ถูกจับตามองค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยระดับ

หนี้ครัวเรือนของมาเลเซียในปี 2557 อยู่ที่ 9.4 แสนล้านริงกิต (ภาพที่ 6) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.9 ต่อ GDP (ภาพที่ 7) ระดับ

หนี้ครัวเรือนมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยเร่งขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2551-2553 โดยเฉพาะ 

ในปี 2553 ทีม่อีตัราการขยายตวัสงูถงึร้อยละ 15.1 จงึส่งผลให้สดัส่วนหนีค้รวัเรอืนต่อ GDP เพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็จนเกดิความกงัวลว่า 

ระดับหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินมาเลเซียได้

 ในปี 2557 IMF ได้เขียนบทวิเคราะห์ในรายงานเสถียรภาพภาคการเงินโลก (Global Financial Stability Report)  

ฉบับเดือนเมษายน 2557 ว่าระดับหน้ีครัวเรือนของมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงโดยอ้างอิงถึงผลการศึกษาของ Cecchetti 

Mohanty และ Zampollio4 ซึง่ได้ศกึษาระดบัหนีป้ระเภทต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยใช้ข้อมลูระดบัหนี้ 

ในช่วงปี 2523-2549 ของประเทศในกลุ่ม OECD 18 ประเทศ โดยพบว่าระดับหนี้ครัวเรือนที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจคือระดับที่เกินกว่าร้อยละ 85 ต่อ GDP

ภาพที่ 6 ยอดคงค้างและอัตราการเติบโตของหนี้ครัวเรือน

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของหนี้ครัวเรือน
และ GDP

ภาพที่ 7 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนมาเลเซียต่อ GDP

ภาพที่ 9 องค์ประกอบหนี้ครัวเรือนมาเลเซีย

ที่มา	:	CEIC

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน

ที่มา	:	CEIC

ที่มา	:	Financial	Stability	and	Payment	Systems	Report2014,	BNM

4	Cecchetti,	S.G.,	Mohanty,	M.S.,	Zampollio,	F.	(2011).The	real	effects	fo	debt.	BIS	Working	Papers	No.	352,	September	2011.
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 สาเหตุหลักที่ท�าให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ อัตราการเติบโตของหนี้ครัวเรือน 

ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูเกนิร้อยละ 10 ต่อปี ตติต่อกันเป็นเวลานานกว่า 6 ปี ประกอบกบัเศรษฐกจิมาเลเซยีทีช่ะลอตวัต่อเนือ่งได้ส่งผลให้ระดบั

หนี้ขยายตัวเร็วกว่า GDP มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2552 ที่เศรษฐกิจมาเลเซียได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา 

ท�าให้ในปี 2552 GDP ณ ราคาปัจจุบันหดตัวร้อยละ 7.4 ในขณะที่หนี้ครัวเรือนยังคงขยายตัวตามแนวโน้มเร่งขึ้นที่ร้อยละ 10.9 และ

แม้ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียจะฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตแล้วในปีถัดๆ มาแต่อัตราการขยายตัวของ GDP ก็ยังคงต�่ากว่าอัตราการขยายตัว

ของหนี้ครัวเรือนมาโดยตลอด (ภาพที่ 8)

 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของหนี้ครัวเรือนมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย ์

เพือ่การอยูอ่าศยั โดยมสีดัส่วนร้อยละ 45.7 ของหนีค้รวัเรอืนรวม (ภาพที ่9) ซ่ึงเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ตัง้แต่ปี 2552 ท�าให้รฐับาลมาเลเซยี

และธนาคารกลางมาเลเซียได้เริ่มด�าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อชะลอการเติบโตของหนี้ครัวเรือนตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และเนื่องจาก

การเตบิโตของหนีค้รวัเรอืนส่วนใหญ่เป็นผลจากสนิเชือ่อสงัหารมิทรพัย์ ธนาคารกลางมาเลเซยีจงึได้ก�าหนดลดระยะเวลาการปล่อยกู้

สนิเชือ่เพือ่การจดจ�านองและเงนิกูเ้พือ่ผูบ้รโิภคจากเดิมสูงสุด 45 ปีให้เหลือเพยีง 35 ปีและจ�ากดัการปล่อยกูสิ้นเชือ่ส่วนบคุคลสงูสดุที่  

10 ปีเพือ่ให้เงือ่นไขทีเ่ข้มงวดมากขึน้เป็นข้อจ�ากดัในการหนีข้องผูกู้ ้นอกจากนีร้ฐับาลมาเลเซยีได้ปรบัเพิม่อตัราภาษกี�าไรจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ (Capital gain from real estate) ที่ถือครองน้อยกว่า 5 ปี จากร้อยละ 10-15 ของก�าไร เป็นร้อยละ 15-30 และ

ในปี 2557 ได้ออกกฎจ�ากัดการถืออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติเพื่อลดการเก็งก�าไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนโยบายดังกล่าว

ได้ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของราคาอสังหาริมทรัพย์และหนี้ครัวเรือนชะลอลงตามล�าดับ

 ทั้งน้ี ธนาคารกลางมาเลเซียได้วิเคราะห์ว่าหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นท�าให้ม ี

การสะสมสินทรัพย์ทั้งในรูปของการออมและการกู้ยืม โดยในขณะที่หนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ในปี 2557 อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 

87.9 สินทรัพย์ครัวเรือนต่อ GDP ก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันที่ร้อยละ 188.1 อย่างไรก็ตามธนาคารกลางมาเลเซียประเมินว่าความเสี่ยง

ต่อเสถียรภาพการเงินยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อีกทั้งเงินกู้ภาคครัวเรือนที่ปล่อยจากระบบธนาคารอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากธนาคาร

มีวิธีการบริหารด้านการปล่อยกู้และการบริหารความเสี่ยงที่ดี

3	ความเชื่อมโยงของหนี้ทั้ง	3	ประเภท

ในส่วนนี ้ผูเ้ขยีนจะศกึษาความเชือ่มโยงของหนีต่้างประเทศกบัหนีภ้ายในประเทศ ซึง่ได้แก่หนีข้องของรฐับาลและหนีค้รวัเรอืน 

ของมาเลเซีย ซึ่งเม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหน้ีต่างประเทศมาเลเซีย จะพบว่าหนี้ต่างประเทศของมาเลเซีย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3  

ปี 2558 แบ่งออกเป็นหนีข้องรฐับาลร้อยละ 22.1 (โดยเป็นการถอืพนัธบตัรรฐับาลโดยชาวต่างชาตร้ิอยละ 19.5) หนีท้ีธ่นาคารพาณชิย์

กู้จากต่างประเทศร้อยละ 27.2 หนี้ของบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคารร้อยละ 27.7 และหนี้ประเภทอื่นๆ ร้อยละ 23.1 (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 องค์ประกอบของหนี้ต่างประเทศของมาเลเซีย

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน



96

เมื่อพิจารณารายละเอียดของหนี้ต่างประเทศที่เป็นหนี้ของรัฐบาล จะเห็นได้ว่ากว่าร้อยละ 88.0 เป็นหนี้จากการถือพันธบัตร

รฐับาลโดยชาวต่างชาต ิในขณะทีก่ารกูเ้งนิจากต่างประเทศของรฐับาลมสีดัส่วนไม่สงูมากนกั (ภาพที ่11) การถอืพนัธบตัรโดยชาวต่างชาติ 

มีอัตราการเติบโตสูงมากในช่วงปี 2553-2555 ซ่ึงสอดคล้องกับการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศหลังจากที่สหรัฐอเมริกา 

เริม่ด�าเนนินโยบายผ่อนคลายทางการเงนิ (Quantitative Easing) ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2552 ท�าให้มเีงนิไหลเข้าตลาดเกดิใหม่เป็นจ�านวนมาก  

แต่หลังจากนั้นอัตราการขยายตัวก็ชะลอลงและอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของชาวต่างชาติกับยอดคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมด พบว่า 

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาก จากร้อยละ 17 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 44 ในปี 2558 (ภาพที่ 12) ซึ่งสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของ 

ชาวต่างชาติที่เพิ่มมากข้ึนก็เป็นความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมาเลเซีย โดยเฉพาะในภาวะที่ฐานะทางการคลังได้รับ

ผลกระทบค่อนข้างมากจากราคาน�้ามันที่ตกต�่า ซึ่งจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นลดลง และอาจท�าให้เกิดการเทขายพันธบัตรอย่างรวดเร็ว 

และท�าให้เกิดเป็นวิกฤตหนี้สาธารณะได้โดยง่ายเนื่องจากอาจไม่สามารถต่ออายุพันธบัตรที่ครบก�าหนด (Rollover) ได้

ทั้งนี้ เมื่อใช้เทคนิคทางสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของหน้ีรัฐบาลมาเลเซียและอัตราการเติบโตของ 

หนีต่้างประเทศของรฐับาลมาเลเซยี พบว่า การเพิม่ขึน้ของหนีร้ฐับาลรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการเพิม่ขึน้ของหนีต่้างประเทศของรฐับาล

และการเพิม่ขึน้ของการถอืครองพนัธบตัรโดยชาวต่างชาต ิโดยมค่ีาสหสมัพนัธ์อยูท่ี ่0.7069 และ 0.8445 โดยมนียัส�าคญัทีร้่อยละ 10 

และร้อยละ 5 ตามล�าดบั นอกจากนีก้ารเตบิโตของหนีต่้างประเทศของรฐับาลมาเลเซียยงัมคีวามสัมพนัธ์กบัการเตบิโตของการถอืครอง 

พันธบัตรรัฐบาลโดยชาวต่างชาติอย่างมีนัยส�าคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) อยู่ที่ 0.9443 ที่ระดับ 

นัยส�าคญัทีร้่อยละ 5 (ตารางที ่1) จงึอาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า การเพิม่ขึน้ของหนีต่้างประเทศของรฐับาลมาเลเซยีสอดคล้องกบัการถอืครอง 

พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียโดยชาวต่างชาติที่สูงขึ้น

ภาพที่ 11 หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลมาเลเซีย ภาพที่ 12 ยอดคงค้างพันธบัตรรัฐบาลมาเลเซีย

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน

 
External Debt

 Gov External Gov Offshore Gov Securities Gov Debt 
  Debt Borrowing Foreign Total

External Debt 1.0000 - - - -
Gov External Debt 0.1772 1.0000 - - -
Gov Offshore Borrowing 0.1938 0.1971 1.0000 - -
Gov Securities Foreign 0.0697 0.9443** -0.0479 1.0000 -
Gov Debt Total 0.1608 0.7069* -0.1250 0.8445** 1.0000

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของหนี้รัฐบาลและหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลมาเลเซีย

ที่มา	:	ค�านวณโดยผู้เขียน
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน้ีครัวเรือนกับหนี้ต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์หากพิจารณาหนี้ต่างประเทศของธนาคาร

พาณิชย์ จะเห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ของมาเลเซียมีการกู้เงินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยสัดส่วนของหน้ีที่ธนาคาร

พาณิชย์กู้จากต่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.3 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 27.2 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558  

คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 184.7 พันล้านริงกิต หรือ 2.7 เท่าภายในเวลาเพียง 5 ปี

ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา ทัง้ยอดหนีต่้างประเทศของธนาคารพาณชิย์และยอดหนีค้รวัเรอืนมกีารเพิม่ขึน้ค่อนข้างสูงซ่ึงการระดมทนุ 

จากต่างประเทศเพิม่ขึน้นบัเป็นความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของระบบสถาบนัการเงนิของมาเลเซยี อย่างไรกต็ามเมือ่ใช้เทคนคิทางสถติวิเิคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของหนี้ครัวเรือนและอัตราการเติบโตของหนี้ต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์มาเลเซีย พบว่า 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ -0.62 และไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้ทั้งสองประเภทมี 

ความสมัพนัธ์กนั หรอือาจกล่าวได้ว่า ยงัไม่พบหลกัฐานทีม่นียัส�าคญัทางสถติว่ิาธนาคารพาณชิย์มาเลเซยีกูเ้งนิจากต่างประเทศเพือ่มา

ปล่อยสินเชื่อให้แก่ครัวเรือน ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทั้งในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและระยะเวลาของสินเชื่อที่แตกต่างกันได้ (Currency 

and maturity mismatch)

4	นัยต่อเศรษฐกิจไทย

มาเลเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจในสัดส่วนส�าคัญของอาเซียน อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทย

ผ่านช่องทางส�าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าและการลงทุนในระดับสูง ส่งผลให้สัญญาณความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของมาเลเซีย

อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อภาพรวมความเชื่อมั่นด้านเสถียรภาพของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน และส่งผลให้การเคลื่อนไหว

ของเงินทุนระหว่างประเทศมีความผันผวนมากขึ้นนอกจากนี้ ค่าเงินริงกิตที่อ่อนกว่าสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงค่าเงินบาทของ

ไทย อาจส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคเสียเปรียบทางด้านการค้าในระยะสั้นได้ (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 13 หนี้ต่างประเทศของธนาคารมาเลเซีย

ภาพที่ 14 เปรียบเทียบยอดหนี้ครัวเรือนและหนี้ต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์มาเลเซีย

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน
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ภาพที่ 15 ความเคลื่อนไหวค่าเงินริงกิตมาเลเซียและบาทไทยเฉลี่ยรายเดือน

ภาพที่ 16 เสถียรภาพด้านต่างประเทศของมาเลเซียและไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเสถียรภาพต่างประเทศของไทยและมาเลเซีย (ภาพที่ 15) พบว่า แม้ว่าทั้งไทยและมาเลเซีย

จะมีแนวโน้มของความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น แต่เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาเลเซียสะท้อนจาก 

เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเกือบ 3 เท่าของหนี้ต่างประเทศในระยะสั้น ซึ่งถือว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวน

หากเกดิเงนิทนุไหลออกได้ดกีว่ามาเลเซยี อกีทัง้หนีต่้างประเทศเมือ่คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้ในประเทศแล้วนัน้อยูท่ีเ่พยีงร้อยละ 34.4 

ในขณะที่มาเลเซียมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้รวมทั้งประเทศ

5	สรุป

ที่ผ่านมา เศรษฐกิจมาเลเซียมีความเสี่ยงจากภาระหนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโดยที่การเพิ่มขึ้นของหนี้รัฐบาลมีความ

เชื่อมโยงกับการกู้เงินจากต่างประเทศค่อนข้างสูง ภาระหนี้ดังกล่าวจึงอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอาจส่งผลข้างเคียงมายังเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นเศรษฐกิจ

ไทย ซึง่แม้ว่าไทยยงัคงมเีสถียรภาพอยูใ่นเกณฑ์ทีด่กีว่ามาเลเซยี แต่เนือ่งด้วยเศรษฐกจิในภมูภิาคมคีวามเชือ่มโยงมากขึน้ สถานการณ์

ในมาเลเซยีจงึอาจส่งผลต่อเนือ่งไปยงัเศรษฐกจิอืน่ๆ ในภมูภิาค ดงันัน้เราจงึควรตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ใช้สถานการณ์

หนี้ของมาเลเซียเป็นกรณีศึกษาในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศไปควบคู่ไปกับการด�าเนินนโยบายที่เน้น

กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วย

ที่มา	:	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน
หมายเหตุ	:	ค่าเฉลี่ยการอ่อนค่า/แข็งค่า	ในปี	2558	เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี	2557

ที่มา	:	IMF,	Worldbank	และ	CEIC	รวบรวมโดยผู้เขียน
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1	ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์	ขอขอบคุณ	ดร.พิสิทธิ์	พัวพันธ์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค	ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	ส�าหรับข้อแนะน�า
2	ราคายางพาราที่รัฐบาลรับซื้อ	อยู่ที่	45	บาทต่อกิโลกรัม

บทวิเคราะห์
เรื่อง ล่องใต้...ส่องเศรษฐกิจภูมิภาคฟื้นแล้วจริงหรือ?

1

บทสรุปผู้บริหาร

 ❍ ภาคใต้มผีลติภณัฑ์มวลรวมของภาค (Gross Regional Product : GRP) ใหญ่เป็นล�าดบั 4 ของประเทศ

ด้วยสัดส่วนร้อยละ 8.0 ของ GDP โดยมีสาขาเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ เกษตรกรรม โรงแรมและภัตตาคาร อุตสาหกรรม 

คมนาคมขนส่ง และค้าส่งค้าปลีก

 ❍ สถานการณ์เศรษฐกจิของภาคใต้ขยายตัวได้ในเกณฑ์ทีน่่าพอใจ เน่ืองจากได้อานิสงส์ของการท่องเทีย่ว 

ที่ขยายตัวได้ดีทั้งจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการเยี่ยมเยือน เสริมด้วยการบริโภคสินค้าและบริการที่ขยายตัวได้ดี  

นอกจากนี้การเบิกจ่ายของภาครัฐในส่วนของรายจ่ายลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ช่วยให้เศรษฐกิจภาคใต้ฟื้นตัวได้ดี

 ❍ สถานการณ์ราคายางพาราและปาล์มน�้ามันปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับ โดยราคายางพาราเฉลี่ยในเดือน

พฤษภาคม 2559 อยู่ที่ราคา 59.93 บาทต่อกิโลกรัม2 หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -3.3 ต่อปี ในขณะที่ราคาปาล์มน�้ามันเฉลี่ย

ในเดอืนพฤษภาคม 2559 อยูท่ี ่5.38 บาทต่อกโิลกรมั ขยายตวัสงูถงึร้อยละ 30.9 ต่อปี ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเริม่ปรบัตวั 

ดีขึ้น

 ❍ ทั้งนี้ เม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่จัดสรรให้กับภูมิภาค

ต่างๆ จะเข้าไปเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค โดยภาคใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6,295.94 ล้านบาท  

ซึง่มกีารเบกิจ่ายไปแล้ว 5,690.64 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเบิกจ่ายร้อยละ 90.39 ของวงเงนิทีไ่ด้รบัการจดัสรร อกีทัง้ 

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) ของภาคใต้ มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 

5,475.0 ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 4,535.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 83.75 ของวงเงิน

งบประมาณทั้งหมด

บทน�า

ภายใต้บริบทการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า ตามการขยายตัวที่ชะลอลงของเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะ 

สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงประเทศไทยที่พึ่งพาภาคต่างประเทศเป็นหลักผ่าน 

การเชื่อมโยงภาคการค้าและการลงทุนชะลอตัวตาม ท�าให้แต่ละประเทศต่างๆ ต้องหันมาเน้นการเติบโตจากภาคในประเทศเพื่อพยุง

ภาคเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงของการเติบโตที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยนับว่ายังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าอีกหลาย

ประเทศ จากการทีป่ระเทศไทยประกอบด้วยทัง้หมด 7 ภมูภิาคทีม่คีวามหลากหลาย โดดเด่น และแตกต่างกนั ดงันัน้การดแูลเศรษฐกจิ

ภูมิภาคจึงเป็นความท้าทายของภาครัฐ ภายใต้กระแสความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

ภาคใต้ นับเป็นอีกภูมิภาคท่ีมีความน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 

ของประเทศด้วยสดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 8.0 ของ GDP ส�าหรบัโครงสร้างเศรษฐกจิของภาคใต้นบัว่ามกีารกระจายตวัทางเศรษฐกจิทีม่ี

ความสมดลุ โดยมสีดัส่วนภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และการบรกิาร ทีอ่ยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกนั จงึท�าให้เศรษฐกจิภาคใต้สามารถ

ประคองตัวได้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกรวมท้ังเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง หากพิจารณาเครื่องชี้ด้านต่างๆ อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สะท้อนการจบัจ่ายใช้สอยในภมูภิาค การท่องเทีย่วทัง้จ�านวนและรายได้จากการเยีย่มเยอืน และอตัราการเงนิเฟ้อ จงึเป็นเครือ่งยนืยนั

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคใต้อย่างชัดเจน 
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1. ล่องใต้ ส่องเศรษฐกิจภูมิภาค 

เศรษฐกจิภาคใต้ จากข้อมลูล่าสดุ ณ ราคาทีแ่ท้จรงิแบบปรมิาณลกูโซ่ ปี 2557 พบว่ามมีลูค่า 739,517 ล้านบาท คดิเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 8.0 ของเศรษฐกิจไทย ซึ่งถือได้ว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองลงมาจาก กทม. และปริมณฑล  

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหากพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ จะเห็นว่ามีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 เป็น 

การผลติภาคการเกษตร ซึง่สะท้อนถึงเศรษฐกจิภาคใต้ทีย่งัพึง่พาการผลติภาคการเกษตรเป็นส�าคญั นอกจากนี ้อตัราการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2557 หดตัวเล็กน้อยทีร่้อยละ 0.3 จากปีกอ่น  ตามการลดลงของการผลิตในสาขาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ 

ค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ

  ปี 2557 (ข้อมูลล่าสุด)

 มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนต่อ GDP (%) อัตราการขยายตัว (%)

GDP รวมทั้งประเทศ 9,211,568  100.0 0.8
1. กทม.และปริมณฑล 4,587,528 49.8 2.9
2. ภาคตะวันออก 1,534,417 16.6 0.1
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 853,027 9.3 -0.4
4. ภาคใต้ 739,517 8.0 -0.3
5. ภาคเหนือ 655,651 7.0 0.7
6. ภาคกลาง 543,075 6.4 -8.0
7. ภาคตะวันตก 312,313 3.0 0.6

  ปี 2557 (ข้อมูลล่าสุด)

 มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนต่อ GDP (%) อัตราการขยายตัว (%)

GRP รวมภาคใต้ 739,517 100.0 -0.3
1. เกษตร 180,870 24.5 0.9
2. อุตสาหกรรม 82,751 11.2 -0.1
3. ค้าส่งค้าปลีก 69,757 9.4 -2.4
4. คมนาคมขนส่ง 75,333 10.2 12.6
5. โรงแรมและภัตตาคาร 87,990 11.9 0.8
6. อสังหาริมทรัพย์ 40,781 5.5 -9.7
7. ก่อสร้าง 26,575 3.6 -8.9
8. การเงิน 37,072 5.0 5.4
รวม 8 สาขา 601,129 81.3 -0.2
บริการอื่น ๆ 138,388 18.7 -1.4

ตารางที่ 1 ขนาดและอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคใต้

ตารางที่ 2 โครงสร้างของเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. จังหวัดเศรษฐกิจหลักของภาคใต้

เศรษฐกิจหลักของภาคใต้ที่ส�าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.7 

15.0 และ 14.6 ของเศรษฐกิจภาคใต้ ตามล�าดับ และหากพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาที่เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้  

พบว่ามีความสมดุล โดยภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และค้าปลีกค้าส่ง มีสัดส่วนร้อยละ 18.3 19.2 และ 10.3 ของเศรษฐกิจ

จงัหวดัสงขลา ตามล�าดบั ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีช่่วยสนบัสนนุการเตบิโตของเศรษฐกจิจงัหวดัสงขลาให้มเีสถยีรภาพ และสามารถรองรบั 

ความผันผวนของเศรษฐกิจภายนอกได้ดี นอกจากนี้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2557 ของจังหวัดสงขลา หดตัวเล็กน้อย 

ที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี จากปี 2556 ตามการลดลงของสาขาบริการเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสาขา 

ค้าปลีกค้าส่ง ในขณะที่การผลิตสาขาส�าคัญอื่นๆ อาทิ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยังคงขยายได้ ส�าหรับภูเก็ต ภาคบริการด้าน 

การท่องเที่ยวโรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งสื่อสารคมนาคม เป็นภาคเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัดโดยมีสัดส่วนถึง 

ร้อยละ 64.1 ของเศรษฐกิจจังหวัด ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นส�าคัญ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21.3 

ของเศรษฐกิจจังหวัด อย่างไรก็ดี ภาคบริการโรงแรมและภัตตาคาร ภาคอุตสาหกรรม และการค้าส่งค้าปลีก เป็นภาคเศรษฐกิจที่ช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเช่นกัน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17.4 15.7 11.0 ของเศรษฐกิจจังหวัด ตามล�าดับ

3. สถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต้ (ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2559)

3.1 ด้านอุปสงค์ พบว่าการบริโภคสินค้าและบริการขยายตัวดี โดยดูจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ เฉพาะส่วนท่ีเก็บ

บนฐานการใช้จ่ายเร่งตัวขึ้นเป็นร้อยละ 13.4 ต่อปี ส่วนยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ 

ขยายตวัได้ร้อยละ 8.5 และ 5.4 ต่อปี ตามล�าดบั ตามการปรบัตวัดขีึน้ของราคาสินค้าเกษตรเป็นส�าคญั ขณะทีด่ชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค 

ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ที ่65.0 เนือ่งจากความกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์เศรษฐกจิโลกและผลกระทบจากภัยแล้ง อย่างไรกด็ ีการลงทนุเริม่มี

สญัญาณดขีึน้ สะท้อนจากยอดรถปิคอพัจดทะเบยีนใหม่และยอดรถบรรทกุจดทะเบยีนใหม่ทีข่ยายตวัได้ทีร้่อยละ 14.1 และ 7.0 ต่อปี  

ตามล�าดับ ส่วนเม็ดเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 76.5 ต่อปี เน่ืองจากการเร่งลงทุนในเดือนก่อนหน้าและฐานสูง 

ปีก่อน ส�าหรับด้านรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลในภูมิภาคขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 19.8 ต่อปี

  ปี 2557 (ข้อมูลล่าสุด)

 มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนต่อ GDP (%) อัตราการขยายตัว (%)

GRP รวมภาคใต้ 739,517 100.0 -0.3
1. สงขลา 153,301 20.7 -2.3
2. ภูเก็ต 110,611 15.0 2.0
3. สุราษฎร์ธานี 107,984 14.6 1.2
4. นครศรีธรรมราช 86,286 11.7 -3.4
5. กระบี่ 46,682 6.3 6.3
6. ชุมพร 39,615 5.4 -0.2
7. ตรัง 39,093 5.3 0.5
8. ปัตตานี 34,869 4.7 -3.7
9. พังงา 25,249 3.4 3.3
10. สตูล 21,529 2.9 2.6
11. ยะลา 21,232 2.9 -2.0
12. นราธิวาส 19,554 2.6 -2.1
13. พัทลุง 17,128 2.3 -2.1
14. ระนอง 16,385 2.2 -0.5

ตารางที่ 3 ขนาดและอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจส�าคัญภาคใต้

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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3.2 ด้านอปุทาน พบว่าการท่องเทีย่วขยายตวัทัง้จ�านวนและรายได้ โดยมจี�านวนนกัท่องเทีย่ว 3.5 ล้านคน-ครัง้ ขยายตวัร้อยละ  

4.1 ต่อปี แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 1.3 ต่อปี นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 6.1 ต่อปี ส่วนรายได้ 

จากการเยีย่มเยือนอยูท่ี ่39,169 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 4.1 ต่อปี แบ่งเป็นรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วชาวไทยหดตวัรอ้ยละ -3.5 ต่อปี 

รายได้จากนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศขยายตวัร้อยละ 6.4 ต่อปี ส่วนภาคเกษตรพบว่าผลผลิตหดตวัแต่ราคาสินค้าเกษตรยงัขยายตวั 

ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวได้ดี ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังมีสัญญาณชะลอตัว โดยดูจากดัชนีความเชื่อมั่นภาค

อุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับต�่าที่ 84.2 ปัจจัยลบ ได้แก่ ยอดขาย ผลผลิต ต้นทุน และผลประกอบการ

3.3 ด้านเสถียรภาพภายใน พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ -0.3 ต่อปี ขณะที่จ�านวน

การว่างงานในเดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ 70,716 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.4 ของก�าลังแรงงาน สูงกว่าอัตราการว่างงาน

ของประเทศ

    ปี 2558     ปี 2559

  ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. YTD

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมของภาคใต้ (ล้านบาท) 18,718.2 4,914.4 4,740.69 4,433.0 4,630.2 5,406.1 1,744.5 1,817.3 1,870.1 7,276.2

 - ขยายตัว (%yoy) -1.1 -3.6 -1.8 -2.8 4.2 10.0 9.0 11.4 13.8 11.0

ภาษีมูลค่าเพิ่ม บนฐานการใช้จ่ายภายใน 

(ล้านบาท) 
14,403.8 3,871.1 3,657.3 3,386.8 3,488.7 4,237.7 1,371.9 1,358.9 1,465.0 5,702.7

 - ขยายตัว (%yoy) 6.9 4.7 6.8 8.9 7.5 9.5 7.4 8.6 12.8 10.3

ภาษีมูลค่าเพิ่ม บนฐานการน�าเข้า

(ล้านบาท) 
4,314.40 1,043.30 1,083.42 1,046.22 1,141.47 1,168.4 372.58 458.42 405.12 1,573.5

 - ขยายตัว (%yoy) -20.9 -27.5 -22.8 -27.8 -4.8 12.0 15.1 20.7 17.7 13.4

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่

บนฐานการใช้จ่ายภายใน (%yoy) 
6.9 4.7 6.8 8.9 7.5 7.4 8.6 12.8 10.3 7.4

ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (คัน) 43,901 13,282 10,887 11,373 8,359 15,213 4,476 4,490 3,422 18,635

 - ขยายตัว (%yoy) -21.8 -27.2 -29.8 -16.6 -4.2 14.5 11.3 14.0 8.5 13.4

ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (คัน) 234,556 64,969 59,097 56,195 54,295 61,549 18,024 21,686 14,495 76,044

 - ขยายตัว (%yoy) 0.5 0.8 0.1 -6.3 8.7 -5.3 -12.3 -19.8 5.4 -3.4

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ) 69.2 73.3 70.0 66.4 67.2 66.8 66.9 65.8 65.0 66.4

รายได้เกษตรกร -18.8 -26.3 -15.4 -17.7 -15.5 -11.1 -12.3 -10.4 6.9 -7.8

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน

ยอดรถปิคอัพจดทะเบียนใหม่ (คัน) 23,018 6,023 5,309 6,362 5,324 6,584 1,949 1,968 1,639 8,223

 - ขยายตัว (%yoy) -12.5 -26.7 -26.7 -0.9 20.6 9.3 16.2 1.3 14.1 10.2

ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (คัน) 23,018 6,023 5,309 6,362 5,324 6,584 1,949 1,968 1,639 8,223

 - ขยายตัว (%yoy) -14.2 -9.7 -20.1 -17.6 -6.8 7.6 -10.4 26.5 7.0 7.5

เม็ดเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม 

(ล้านบาท) 
22,554 2,904 7,097 3,004 9,549 3,714 1,310 1,302 997 4,711

 - ขยายตัว (%yoy) 41.6 65.0 73.2 -48.4 124.5 27.9 49.7 25.2 -76.5 -34.1

เครื่องชี้อุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 88.3 84.7 85.6 83.3 81.5 84.1 83.7 84.4 84.2 84.2

ตารางที่ 4 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคใต้
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3.4 ด้านการค้าชายแดน ส�าหรับมูลค่าการค้าชายแดน (ไทย-มาเลเซีย) และค้าผ่านแดน (ไทย-สิงคโปร์) ในปี 2558 มีมูลค่า

การค้ารวมทั้งสิ้น 5.21 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของ GDP ทั้งประเทศ ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2559 มูลค่าการค้า

ชายแดน (ไทย-มาเลเซีย) และค้าผ่านแดน (ไทย-สิงคโปร์) มีมูลค่าการค้ารวมทั้งส้ิน 1.29 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการค้าชายแดน 

(ไทย-มาเลเซีย) มีมูลค่า 1.19 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ต่อปี และการค้าผ่านแดน (ไทย-สิงคโปร์) มีมูลค่า 1.02  

หมื่นล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29.0 ต่อปี สะท้อนภาคการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนภาคใต้ที่มีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดี

    ปี 2558     ปี 2559

  ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. YTD

เครื่องชี้การท่องเที่ยว

จ�านวนนักท่องเที่ยวรวม (ล้านคน-ครั้ง) 38.5 8.5 7.3 8.4 9.1 10.7 3.5 3.6 3.5 14.1

 - ขยายตัว (%yoy) 15.7 25.9 24.5 11.6 2.7 -0.6 4.1 -1.6 4.1 0.5

จ�านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะคนไทย 

(คน-ครั้ง) 
15.8 4.0 3.9 4.2 3.6 4.3 1.4 1.4 1.4 5.8

 - ขยายตัว (%yoy) 10.2 44.8 21.3 -2.1 -9.6 7.8 14.1 4.5 1.3 6.1

จ�านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะคนต่างประเทศ 

(คน-ครั้ง) 
22.7 6.7 5.2 5.2 5.7 6.3 2.1 2.2 2.1 8.3

 - ขยายตัว (%yoy) 19.8 16.7 27.1 25.9 12.4 -5.6 -1.6 -5.3 6.1 -3.0

รายได้จากการเยี่ยมเยือนรวม 

(พันล้านบาท) 
475.2 159.5 102.5 81.8 131.5 151.2 51.3 52.1 39.2 190.4

 - ขยายตัว (%yoy) 26.3 42.1 34.6 22.4 8.6 -5.2 -2.2 -3.8 4.1 -3.4

รายได้จากการเยี่ยมเยือนเฉพาะคนไทย 

(พันล้านบาท) 
89.4 21.5 24.4 23.3 20.2 23.8 7.7 8.1 8.6 32.4

 - ขยายตัว (%yoy) 15.5 57.9 33.6 -7.5 -0.8 10.9 13.8 10.9 -3.5 6.7

รายได้จากการเยี่ยมเยือน

เฉพาะคนต่างประเทศ (พันล้านบาท) 
385.8 137.9 78.1 58.5 111.3 127.4  43.6 44.0 30.6 158.0

 - ขยายตัว (%yoy) 29.1 39.9 34.93 40.6 10.5 -7.7 -4.5 -6.2 6.4 -5.3

เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy) -1.2 -0.7 -1.4 -1.4 -1.4 -1.0 -1.1 -0.9 -0.3 -0.8

จ�านวนการจ้างงาน (พันคน) 5,043.8 5,062.7 5,016.1 5,044.8 5,051.9 5,101.0 5,111.0 5,117.6 - 5,101.1

 - ขยายตัว (%yoy) -0.6 -0.3 -0.4 -1.1 -0.7 0.8 0.7 1.2 - 0.8

จ�านวนการว่างงาน (คน) 55,647 55,268 51,799 58,523 57,000 66,946 62,753 70,716 - 66,946

 - อัตราการว่างงาน

   (% ต่อก�าลังแรงงาน) 
1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.4 - 1.2

ตารางที่ 4 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคใต้ (ต่อ)

ท่ีมา	 :	 กรมสรรพากร	 กรมการขนส่งทางบก	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
ศูนย์วิจัยตลาดการท่องเที่ยว	ส�านักดัชนีการค้า	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ค�านวณและรวบรวม	:	สศค.
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 มูลค่าการค้าชายแดนและค้าผ่านแดน  ปี 2558   ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

 (ล้านบาท) ส่งออก น�าเข้า การค้ารวม ส่งออก น�าเข้า การค้ารวม

ค้าชายแดน (ไทย-มาเลเซีย) 250,049 235,710 485,759 59,291 60,352 119,643
			ขยายตัว	%yoy	 	 -9.1%	 1.3%	 -4.3%	 -2.6%	 7.5%	 2.3%

ค้าผ่านแดน (ไทย-สิงคโปร์) 18,065 17,797 35,862 5,052 5,162 10,213

   ขยายตัว	%yoy	 	 -28.7%	 -53.0%	 -43.2%	 29.4%	 28.6%	 29.0%

ค้าชายแดนและค้าผ่านแดน 268,114 253,507 521,621 64,343 65,514 129,857

   ขยายตัว	%yoy	 	 -10.7%	 -6.3%	 -8.6%	 -0.7%	 8.9%	 4.0%

 
สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก

 มูลค่า อัตราการขยายตัว 
  (ล้านบาท) (%yoy)

1. ยางพารา  16,632.0 -14.6
2. เครื่องคอมพิวเตอร์และ
    ส่วนประกอบ  

7,719.4 17.2

3. ไม้แปรรูป  5,130.6 33.0
4. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 2,820.6 300.1
5. รถยนต์และส่วนประกอบ 2,069.0 -0.2
 มูลค่ารวม 59,291.2 -2.6

 
สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก

 มูลค่า อัตราการขยายตัว 
  (ล้านบาท) (%yoy)

1. แผงวงจรไฟฟ้า 724.0 15.2
2. เครื่องตัดต่อและป้องกัน
    วงจรไฟฟ้า  

508.9 -5.9

3. เครื่องคอมพิวเตอร์และ
    ส่วนประกอบ  

492.0 1,724.1

4. แผงสวิตช์และแผงควบคุมไฟฟ้า 412.1 794.8
5. เครื่องยนต์สันดาปภายในลูกสูบ 400.6 7.0
 มูลค่ารวม 5,051.7 29.4

 
สินค้าน�าเข้า 5 อันดับแรก

 มูลค่า อัตราการขยายตัว
  (ล้านบาท) (%yoy)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และ
   อุปกรณ์  

6,935.3 48.8

2. สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง 6,797.5 36.7
3. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 5,960.2 23.8
4. เทปแม่เหล็ก  5,484.1 10.6
5. เครื่องจักรที่ใช้ในอุตฯ เกษตร 4,117.6 -28.7
 มูลค่ารวม 60,352.3 7.5

 
สินค้าน�าเข้า 5 อันดับแรก

 มูลค่า อัตราการขยายตัว
  (ล้านบาท) (%yoy)

1. สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง 1,253.7 77,768.3
2. กระดาษและกระดาษแข็ง 683.3 503.6
3. เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก 541.1 141.3
4. เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม 479.2 -30.4
5. แผงวงจรไฟฟ้า 436.0 -20.5
 มูลค่ารวม 216.6 28.6

ตารางที่ 5 มูลค่าการค้าชายแดน และมูลค่าการค้าผ่านแดน (ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์)

ตารางที่ 6 สินค้าส่งออกน�าเข้าที่ส�าคัญของการค้าชายแดน (ไทย-มาเลเซีย) ไตรมาสแรก ปี 2559

ตารางที่ 7 สินค้าส่งออกน�าเข้าที่ส�าคัญของการค้าผ่านแดน (ไทย-สิงคโปร์) ไตรมาสแรก ปี 2559

ที่มา	:	กระทรวงพาณิชย์

ที่มา	:	กระทรวงพาณิชย์

ที่มา	:	กระทรวงพาณิชย์
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3.5 สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญของภาคใต้

 • สถานการณ์ราคายางพาราและปาล์มน�า้มนัปรบัตวัดขีึน้ตามล�าดบั โดยราคายางพาราเฉลีย่ในเดอืน พ.ค. 2559 อยูท่ี่  

59.93 บาทต่อกโิลกรมั หดตวัอยูเ่ลก็น้อยทีร้่อยละ -3.3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีร่าคาปาล์มน�า้มนัเฉลีย่ในเดอืน

พฤษภาคม 2559 อยู่ที่ 5.38 บาทต่อกิโลกรัม ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 30.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพที่ 1 สถานการณ์ราคายางพาราและปาล์มน�้ามัน

ภาพที่ 2 สถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต้และจังหวัดสงขลา

ที่มา	:	กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	และสถาบันวิจัยการยางแห่งประเทศไทย

ที่มา	:	ประมวลผลโดย	ผู้เขียนบทความ
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4. รายจ่ายรัฐบาลและรายจ่ายตามมาตรการส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้

• มาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ (ข้อมลูการเบกิจ่ายระบบ GFMIS ของกรมบญัชกีลาง กระทรวง

การคลัง ณ 3 มิถุนายน 2559) งบประมาณวงเงิน 38,821.24 ล้านบาท ของภาคใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6,295.94 ล้านบาท 

ซึ่งมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 5,690.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 90.39 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

• มาตรการส่งเสริมส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 3 มิถุนายน 2559 

ของภาคใต้ มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 5,475.0 ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 4,535.24 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 83.75 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด

  วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย

 ทั้งประเทศ 38,821.25 34,495.23 88.86
 ภาคอีสาน 11,258.60 11,258.60 87.12
 ภาคเหนือ 7,452.69 7,452.69 89.12
 ภาคตะวันออก 2,698.61 2,698.61 87.20
 ภาคใต้ 5,690.64 5,690.64 90.39
 ภาคตะวันตก 2,347.97 2,347.97 90.05
 ภาคกลาง 1,966.62 1,966.62 98.90
 กทม. และปริมณฑล 3,066.45 3,066.45 91.37
 ส่วนกลาง 13.82 13.67 98.90

  วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย

 ทั้งประเทศ 36,275.00 29,384.56 81.00
 ภาคอีสาน 13,390.00 10,313.85 77.03
 ภาคเหนือ 7,810 6,563 84.04
 ภาคตะวันออก 2,610 2,226 85.30
 ภาคใต้ 5,415.00 4,535.24 83.75
 ภาคตะวันตก 2,445.00 2,055.85 84.08
 ภาคกลาง 3,065.00 2,447.13 79.84
 กทม. และปริมณฑล 1,540 1,055 68.54

ตารางที่ 8 วงเงินงบประมาณ และการเบิกจ่ายรายภูมิภาค

ตารางที่ 9 อัตราการเบิกจ่ายภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) ของวงเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรตามรายภูมิภาค

ที่มา	:	ส�านักงบประมาณ	ข้อมูล	ณ	วันที่	3	มิถุนายน	2559

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง	ข้อมูล	ณ	วันที่	3	มิถุนายน	2559

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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รายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงินไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ภาพที่ 1  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาคการเงิน

 ❍ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทรงตัวในระดับต�่า โดยอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจ�าระยะเวลา 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ทรงตัวที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ทรงตัวที่ร้อยละ 6.68 ต่อปี (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องส่งผลให้อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริง  ณ เดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.86 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 7.14 ต่อปี

 ❍ ในปี 2559 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะทรงตัวอยู่ในระดับต�่าตามความต้องการ

สินเชื่อและการระดมเงินฝากท่ียังมีไม่มากนัก นอกจากน้ีคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้

ในระดับต�่าต่อไปจนถึงสิ้นปี 2559 เพื่อส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ลดลงไปยังอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ต่อไป  

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวไม่เต็มที่ ทั้งน้ี ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทยอยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลงร้อยละ 0.25 ต่อปี และในช่วงปลายเดือนเมษายน 2559  

ได้ทยอยประกาศลดอตัราดอกเบีย้ MOR และ MRR เพือ่ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละช่วยกระตุน้เศรษฐกจิในภาวะทีก่ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ

ยังคงชะลอตัวแม้ว่าจะไม่ได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ตาม ท�าให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ในเดือนเมษายน 2559 ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 6.43 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทรงตัวที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี

 ❍ ยอดคงค้างสินเชื่อและเงินรับฝากในสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน2 (Depository Institutions) ณ สิ้นเดือน

มีนาคม 2559 ขยายตัวชะลอลงอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 2 และภาพที่ 3) โดยสถาบันการเงินที่รับฝากเงินมียอดคงค้างของสินเชื่อ

จ�านวน 16.1 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.3 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน หรอืคดิเป็นการขยายตวัร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อนหน้า  

(หลังขจัดผลของฤดูกาล) และเม่ือวิเคราะห์ตามผู้ให้สินเชื่อพบว่าสินเชื่อขยายตัวชะลอลงทั้งในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ ด้านเงินรับฝากมียอดคงค้างจ�านวน 17.4 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือขยายตัว

ร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อนหน้า (หลังขจัดผลของฤดูกาล) โดยชะลอลงทั้งในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตาม

การขยายตัวของสินเชื่อที่ชะลอลงต่อเนื่อง

1 ค�านวณโดยน�าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 12 เดือนเฉลี่ย หักอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดียวกัน
2 ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวมตลาดเงิน
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ภาพที่ 2 สินเชื่อในสถาบันรับฝากเงิน

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 3 เงินฝากในสถาบันรับฝากเงิน

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

 ❍ ยอดคงค้างสินเชื่อและเงินรับฝากในธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 ขยายตัวชะลอลงจาก

ไตรมาสก่อนหน้า (ภาพที่ 4 และภาพที่ 5) โดยธนาคารพาณิชย์มียอดคงค้างสินเชื่อภาคเอกชนจ�านวน 10.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อนหน้า ด้านเงินรับฝาก 

มียอดคงค้างจ�านวน 12.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้วขยายตัว

ร้อยละ 1.6 จากไตรมาสก่อนหน้า

ภาพที่ 4 สินเชื่อในธนาคารพาณิชย์ ภาพที่ 5 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์

 ❍ เมื่อพิจารณาตามประเภทสินเชื่อ พบว่าทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์  

ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 ขยายตวัชะลอลง (ภาพที ่6) โดยสนิเชือ่ทีใ่ห้แก่ภาคธรุกจิซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 53.2 ของสนิเชือ่รวม ขยายตวั 

ร้อยละ 2.3 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีส่นิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค ซึง่มสัีดส่วนร้อยละ 46.8 ของสินเช่ือรวม ขยายตวัร้อยละ  

5.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค. ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.
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 ❍ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ยอดคงค้างสินเชื่อธุรกิจในธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า 

โดยสินเชื่อขยายตัวชะลอลงในทุกภาคส่วน ยกเว้นภาคการเงิน และภาคบริการ (ภาพที่ 8) ยอดคงค้างสินเช่ือภาคเกษตร ซึ่งมี

สดัส่วนร้อยละ 1.2 ของสนิเช่ือธรุกิจ ขยายตวัชะลอลงต่อเนือ่งทีร้่อยละ 4.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ยอดคงค้างสนิเชือ่ภาคการผลติ  

ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 24.8 ของสนิเชือ่ธรุกจิหดตวัร้อยละ -1.3 จากช่วงเดยีวกนัปีก่อน และยอดคงค้างสนิเชือ่ภาคอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่มี 

สัดส่วนร้อยละ 6.7 ของสินเชื่อธุรกิจ ขยายชะลอลงที่ร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อภาคบริการ 

ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 35.5 ของสินเชื่อธุรกิจ ขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อนและภาคสถาบันการเงิน 

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 26.8 ของสินเชื่อธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ภาพที่ 7 สินเชื่อแยกตามภาคส่วนธุรกิจ

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 8 การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 9 โครงสร้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.

ภาพที่ 6 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.
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ภาพที่ 12 ระดับหนี้ภาคครัวเรือนและอัตราส่วนต่อ GDP

ที่มา : ธปท. และ สศช. / ประมวลผลโดย สศค.

 ❍ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคในธนาคารพาณิชย์ชะลอลงต่อเนื่องเป็น

ไตรมาสที ่4 (ภาพที ่10) โดยยอดคงค้างสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.9 ของสนิเชือ่อปุโภคบรโิภค ยงัคงขยายตวั

ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 9.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของ

สินเชื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลงต่อเนื่องเช่นกันที่ร้อยละ 5.7 สอดคล้องกับปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่มีระดับไม่สูงมาก

นักแม้จะมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า (ภาพที่ 11) ขณะที่สินเชื่อเพื่อซื้อรถหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.4 ของสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 1.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

หลังหดตัวต่อเนื่องใน 6 ไตรมาสก่อนหน้า

 ❍ ส�าหรับหนี้ภาคครัวเรือน ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มียอดคงค้างอยู่ที่ 11.04 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  

81.6 ของ GDP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 80.8 ทั้งนี้ หากไม่รวมสินเชื่อที่ครัวเรือนกู้เพื่อไปใช้ใน 

การประกอบธุรกิจ ยอดหนี้ครัวเรือนจะอยู่ที่ 9.09 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.2 ของ GDP (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 10 การขยายตัวสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ภาพที่ 11 การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.ที่มา : ธปท. / ประมวลผลโดย สศค.
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 ❍ กล่าวโดยสรปุ ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2559 สนิเชือ่และเงนิฝากมแีนวโน้มขยายตวัชะลอลงโดยสนิเชือ่ชะลอลง 

ทั้งในสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ยังค่อนข้างทรงตัว 

ขณะที่การบริโภคยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงเพิ่มเติมในเดือนเมษายน 

2559 รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ จะช่วยสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคกลับมาขยายตัวดีขึ้น  

ซึง่จะเป็นปัจจยัทีจ่ะส่งผลให้สนิเชือ่กลบัมาขยายตวั ในการนี ้หากวเิคราะห์ถงึความมัน่คงของธนาคารพาณชิย์ในปัจจบุนัพบว่ายงัคงมี

ความแข็งแกร่ง โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Gross NPL) และสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net NPL) ณ ไตรมาสที่ 4  

ปี 2558 ยังคงอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 1.2 ของสินเชื่อรวม ตามล�าดับ อีกทั้งธนาคารพาณิชย์มีการส�ารองเงินกองทุน

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท�าให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ เดือนมีนาคม 2559 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 17.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่กฎหมายก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5

ภาพที่ 13 อัตราการเติบโตของหนี้ภาคครัวเรือน
แต่ละประเภท

ภาพที่ 14 อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของหนี้ภาคครัวเรือนแต่ละประเภท

ที่มา : ธปท. และ สศช. / ประมวลผลโดย สศค. ที่มา : ธปท. และ สศช. / ประมวลผลโดย สศค.

 ❍ การขยายตวัของสนิเชือ่มทีศิทางชะลอลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที ่12 โดยเฉพาะสินเชือ่รถยนต์และจกัรยานยนต์

ที่หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ี 4 ท่ีร้อยละ 2.4 หลังจากขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องภายหลังโครงการรถคันแรกสิ้นสุดลงในปี 2555  

(ภาพที่ 13) ด้านคุณภาพสินเชื่อพบว่า อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของหนี้ภาคครัวเรือนรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ลดลง 

จากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย (ภาพที่ 14)



112

Thailand’s Key Economic Indicators
ตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Indicators)



ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง FISCAL POLICY OFFICE

ส  เสนอแนะอย่างมีหลักการ

ศ  ศึกษาโดยไม่หยุดนิ่ง

ค  คนคลังที่มีคุณภาพ

คณะผู้จัดท�ำ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค

ดร.กุลยา ตันติเตมิท : kulaya.t@mof.go.th

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจมหภำค

ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ : pisitp@mof.go.th

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนแบบจ�ำลองและประมำณกำรเศรษฐกิจ 

วิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ : wiparat@fpo.go.th

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจมหภำค

สมคิด บุญล้นเหลือ : dageyang@hotmail.com

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนกำรวิเครำะห์เสถียรภำพเศรษฐกิจ

ดร.ศรพล  ตุลยะเสถียร : soraphol@fpo.go.th

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเทศและสถำบันสัมพันธ์

พงศ์นคร โภชากรณ์ : p_pochakorn@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบรำยภำคเศรษฐกิจ 
ภำคกำรคลัง

ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ : norabajra@mof.go.th

คงขวัญ ศิลา : nu_nub@yahoo.com

วรพล คหัฎฐา : worpol1@yahoo.com

ดร.กุสุมา คงฤทธิ์ : kusumakongrith@yahoo.com

ณัฏฐธิดา จันภักดี : fongnutdee@hotmail.com

ภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ดร.กุลกัลยา พระยาราช : kulkunya@mof.go.th

อรุณรัตน์ นานอก : aobcy2000@hotmail.com

ตลำดน�้ำมัน

พนันดร อรุณีนิรมาน : panandorn.a@gmail.com

เศรษฐกิจต่ำงประเทศ 

อรกันยา เตชะไพบูลย์ : aurakunya.t@gmail.com

พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ : peerapan.ps@gmail.com 

ภัทราพร คุ้มสะอาด : phattraporn088@gmail.com

ภำคกำรเงิน

พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล : pkusolvititkul@gmail.com

อัตรำแลกเปลี่ยน

ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ : pim.hirankasi@gmail.com 

ภำคอุตสำหกรรม

ดร.ปฐมดนัย พลจันทร์ : pathomdanai@gmail.com 

ภูรินทร์ ดิษเจริญ : purinditjarern@gmail.com 

ภำคเกษตรกรรม

จักรี พิศาลพฤกษ์ : jakree.fpo@gmail.com

ภำคกำรท่องเที่ยว

คงขวัญ ศิลา : nu_nub@yahoo.com

ภำคกำรบริโภค กำรลงทุน และอสังหำริมทรัพย์

ดร.กุสุมา คงฤทธิ์ : kusumakongrith@yahoo.com
ด้ำนเสถียรภำพ
พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล : phanatitl@fpo.go.th 
เศรษฐกิจรำยภูมิภำค
ดร.กุลกัลยา พระยาราช : kulkunya@mof.go.th
กาญจนา  จันทรชิต : kulmbe6@yahoo.com
อรอุมา หนูช่วย : onuma.fpo@gmail.com 



สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2273-9020  โทรสาร 0-2298-5602
website : http://www.fpo.go.th


