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ค าย่อ 
 AAT Auto Alliance Thailand MA Moving average 
 บริษทั ออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

หรือเอเอที 
  ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

 ADB Asian Development Bank MAI Market for Alternative Investment 
 ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย  ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 
AFTA ASEAN Free Trade Agreement MLR Minimum Lending Rate 
  เขตการคา้เสรีอาเซียน   อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 
ARCM Asian Research Centre on Migration MNCs Multinational companies 
  ศูนยว์จิยัการยา้ยถ่ินแห่งเอเชีย   บรรษทัขา้มชาติ 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations MOAC Ministry of Agriculture and Cooperatives 
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement MOC Ministry of Commerce 
  ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน   กระทรวงพาณิชย ์
B/E Bill of exchange MOF Ministry of Finance 
  ตัว๋แลกเงิน   กระทรวงการคลงั 
BAAC Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives 
NBC National Broadcasting Commission 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   คณะกรรมการและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
BAY Bank of Ayudhya NBTC National Broadcasting and Telecommunications 

Commission 
  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
BBL Bangkok Bank NCB National Credit Bureau  
  ธนาคารกรุงเทพ    บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 
BIS Bank for International Settlements  NESDB National Economic and Social Development 

Board 
  ธนาคารเพ่ือการชาํระเงินระหวา่งประเทศ   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ 
BOB Bureau of the Budget NIM Net interest margin 
  สาํนกังบประมาณ   ส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิ 
BOI Board of Investment NPL Non-performing loan  
  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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BOP Balance of payments  NSO National Statistics Office 
  ดุลการชาํระเงิน   สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
BOT Bank of Thailand NTC National Telecommunications Commission 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการโทรคมนาคม 
CAR Capital Adequacy Ratio NVDR Non-Voting Depository Receipt 
  อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย  
CDD Community-driven development OCSC Office of the Civil Service Commission 
  การพฒันาชุมชนดว้ยพลงัของชุมชน    คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
CDS Credit default swap OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development  
  ตราสารอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียงจากการผิด

ชาํระหน้ี 
  องคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พฒันา 
CGD Comptroller’s General Department OIE Office of Industrial Economics 
  กรมบญัชีกลาง   สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
CODI Community Organization and Development 

Institute 
PDMO Public Debt Management Office 

 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)    สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
COM 

TRADE 
Commodity trade statistics database PISA Programme for International Student Assessment 

  ฐานขอ้มูลสถิติการคา้สินคา้  โครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศ
สมาชิกองคก์รความร่วมมือและพฒันาทาง
เศรษฐกิจ 

CPB The Crown Property Bureau PPI Producer price index 
  สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์   ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
CPI Consumer price index R&D Research and development 
  ดชันีราคาผูบ้ริโภค   การวจิยัและพฒันา 
CSMBS Civil servant medical benefits scheme ROA Return on assets 
  สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการพลเรือน   ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
DECPG Development Economics Department, Economic 

Prospects Group 
ROE  Return on equity 

  ฝ่ายพฒันาเศรษฐกิจของกลุ่มอนาคตทางเศรษฐกิจ   ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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E&E Electrical and electronics ROH Regional operating headquarters 
  สถาบนัไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิกส์   สาํนกังานการปฏิบติัการภูมิภาค 
EAP East Asia and the Pacific SA Seasonally adjusted 
  ประเทศเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก   ปรับฤดูกาล 
EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization 
SAAR Seasonally-adjusted annualized rate 

  รายไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษทัก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยแ์ละค่า
ตดัจาํหน่ายต่างๆ 

 อตัรารายปีปรับฤดูกาล 

EEA Emerging East Asia SCB Siam Commercial Bank 
  ตลาดเกิดใหม่   ธนาคารไทยพาณิชย ์
ETF Exchange-traded fund SCIB Siam City Bank 
  กองทุนเปิดท่ีจดทะเบียนและซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 
 ธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั  

EU  European Union  SEC Securities and Exchange Commission 
  สหภาพยโุรป กลต. คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
FDI Foreign direct investment SET Stock Exchange of Thailand  
  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
FIDF Financial Institutions Development Fund SFI Specialized financial institution 
  กองทุนเพื่อฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน   สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
FSMP Financial Sector Master Plan  SMEs Small and medium enterprises 
  แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน   วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
FTA Free Trade Agreement SOEs State-owned Enterprises 
  ขอ้ตกลงการคา้เสรี   รัฐวสิาหกิจ 
FY Fiscal Year SP Stimulus package 
  ปีงบประมาณ (ในประเทศไทย เร่ิมตน้ 1 ตุลาคม 

และส้ินสุด 30 กนัยายน) 
 แผนกระตุน้เศรษฐกิจ 

 
G3 Group of 3 (US, Japan and the Euro area) TAFTA Thailand-Australia Free Trade Agreement 
  กลุ่มสามประเทศ คือ อเมริกา ญ่ีปุ่น และ ทวปี

ยโุรป 
 ขอ้ตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย 

GDP Gross Domestic Product  TAO Tambon Authority Office 
  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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GEP Global Economic Prospects TCAP Thanachart Capital  
 รายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลกของธนาคารโลก  บริษทัทุนธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 
GFCF Gross fixed capital formation TDRI Thailand Development Research Institute 
  การสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้   สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
GNFS Goods and non-factor services TFEX Thailand Futures Exchange 
  สินคา้และบริการท่ีนอกเหนือจากปัจจยัหลกั   บริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 
ICT Information and communication technologies THB Thai baht 
  ขอ้มูลและเทคโนโลยกีารส่ือสาร   เงินบาท 
IMT International mobile telecommunication TKK Thai Khem Kaeng 
  ระบบโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีระหวา่งประเทศ   ไทยเขม้แขง็ 
IT Information technology TMB Thai Military Bank 
  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   ธนาคารทหารไทย 
ITFTA India-Thailand Free Trade Agreement URR Unremunerated Reserve Requirement 
  การคา้เสรีไทย-อินเดีย  มาตรการดาํรงเงินสาํรองเงินนาํเขา้ระยะสั้น 
ITU International Telecommunications Union USD US dollar 
  สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ   เงินดอลลาร์ 
JTEPA Japan-Thailand Economic Partnership 

Agreement 
UTCC University of the Thai Chamber of Commerce 

  ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
KAM Knowledge assessment methodology VAT Value-added tax 
  วธีิการประเมินความรู้   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
Kbank Kasikorn Bank WDI World Development Indicators 
  ธนาคารกสิกรไทย  ดชันีการพฒันาโลก 
KK Kiatnakin Bank WITS World Integrated Trade Solution 
  ธนาคารเกียรตินาคิน   
KTB Krung Thai Bank WTO World Trade Organization 
  ธนาคารกรุงไทย   องคก์รการคา้โลก 
LDR Loan-to-deposit ratio   

  อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก   
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1 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

ส่วนที ่1  

 

บทสรุป 

การขยายตัวทางเศรษฐกจิเร่ิมชะลอลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 แต่ยังสูง
กว่าความคาดหมาย เม่ือพิจารณาจาก (1) ความไม่สงบทาง
การเมือง (2) การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งแขง็แกร่งนบัตั้งแต่
เศรษฐกิจฟ้ืนตวั (อตัราการขยายตวัเฉล่ีย ปรับดว้ยดชันีฤดูกาล ร้อย
ละ 15 ต่อปี) และ (3) เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ท่ีชะลอ
ตวัลง ทาํใหเ้ดิมคาดกนัวา่เศรษฐกิจไทยจะหดตวัลงมากกวา่ท่ี
เกิดข้ึนจริงในไตรมาสท่ี 2 และ 3  (รูปท่ี 1) 
 

อุปสงค์ต่อสินค้าไทยท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ ขยายตัว
ในไตรมาสที่ 2 แต่ภาคการท่องเท่ียวซ่ึงหดตัวอย่างรุนแรง ฉุดร้ัง
การขยายตัวของ GDP โดยรวมให้ต ่าลง ผลผลิตจากภาคการผลิตยงั
ขยายตวัในไตรมาสท่ี 2 เป็นผลจากการส่งออกท่ียงัขยายตวัไดดี้ 
และการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง (โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ รถยนต ์ ขยายตวัในอตัราร้อยละ 50 จากปีก่อน) อุปสงคดู์
เหมือนจะสูงกวา่การผลิต เน่ืองจากคาํส่ังซ้ือบางส่วนนั้น ตอ้งใช้
สินคา้คงคลงัเพ่ือส่งมอบ อยา่งไรก็ดี การหดตวัอยา่งรุนแรงของ
ภาคการท่องเท่ียว (ณ ราคาคงท่ี ลดลงร้อยละ 17 จากไตรมาสท่ี
แลว้) ส่งผลให ้GDP โดยรวมหดตวัลงในไตรมาสน้ี     
 

รูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกจิพลกิกลบัในไตรมาสท่ี 3 แต่ผล
ยังคงเหมือนเดมิ กล่าวคือ GDP หดตัวลงเลก็น้อย ผลผลิตจากภาค
การผลิตลดลง เป็นผลจากการส่งออกท่ีชะลอลงตามท่ีคาดไว ้ ภาค
การเกษตรหดตวัลงในไตรมาสน้ี เน่ืองจากภาวะแหง้แลง้ในช่วง
ตน้ปี ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการบริโภคภาคเอกชนท่ีลดลง แมว้า่รายได้
ภาคเกษตรยงัคงเพ่ิมสูงข้ึนจากราคาสินคา้เกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไร
ก็ดี การท่ีธุรกิจเพ่ิมระดบัสินคา้คงคลงัและการฟ้ืนตวัอยา่ง
แขง็แกร่งของภาคการท่องเท่ียว (ณ ราคาคงท่ี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 
จากไตรมาสท่ีแลว้) ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจยัลบขา้งตน้ลง
บางส่วน ดงันั้น GDP จึงลดลงเลก็นอ้ยอีกไตรมาสหน่ึง (รูปท่ี 2) 
และแทบจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัไตรมาสท่ี 2 

 รูปที่ 1.  การขยายตัวทางเศรษฐกจิชะลอลง แต่ยงัสูงกว่าความคาดหมาย  
 

อตัราการขยายตวัของ GDP เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ ปรับดว้ยดชันีฤดูกาล 
(ร้อยละต่อปี) 

 
ท่ีมา: สศช. และการคาดการณ์ของธนาคารโลก 

 

รูปที่ 2.  อุปสงค์จากต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการหดตัวของภาค
การท่องเที่ยว แต่อุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งช่วยชดเชยได้  
 

ดชันีคาํนวณจาก GDP ณ ราคาคงท่ีปรับดว้ยดชันีฤดูกาล (Q1/2551 = 100)  

 
 
 ท่ีมา: สศช.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการอุปสงคจ์ากต่างประเทศและในประเทศจาก
มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ 
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การขาดดุลการคลงัและเงินเฟ้ออยู่ในระดบัท่ีสามารถจัดการได้ 
สะท้อนว่านโยบายการเงินและนโยบายการคลงัท่ีเกือ้หนุนกนั ยังไม่
กระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ อุปสงคใ์นประเทศไดรั้บแรง
หนุนจากนโยบายการคลงัและนโยบายการเงินท่ีผอ่นคลาย อยา่งไร
ก็ดี การขาดดุลการคลงัและเงินเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ท่ีเคย
คาดหมายไว ้  
 
การขาดดุลการคลงัในปีงบประมาณ 2553 น้อยกว่าที่เคยกงัวลไว้
ในช่วงที่เสนองบประมาณรายจ่ายมาก งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2553 จดัทาํข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 ซ่ึงเป็นช่วง
ท่ีเลวร้ายท่ีสุดของวกิฤติการเงินโลก โดยคาดวา่จะจดัเก็บรายไดไ้ด้
เพียง 1.35 ลา้นลา้นบาท อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากกฎระเบียบดา้นการ
คลงั ทาํใหมี้การควบคุมรายจ่ายในงบประมาณอยา่งเขม้งวด ซ่ึงแม้
จะรวมรายจ่ายตามโครงการลงทุนเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ 
(แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็) ซ่ึงเป็นรายจ่ายนอกงบประมาณแลว้ 
รัฐบาลมีวงเงินที่สามารถใชจ่้ายได ้ 2.06 ลา้นลา้นบาท (สูงกวา่ใน
ปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 6) นอกจากน้ี การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ 
อุปสรรคในการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนภาครัฐ การจดัเก็บรายได้
จาํนวน 1.66 ลา้นบาท และรายจ่าย (รวมโครงการไทยเขม้แขง็) 
จาํนวน 1.85 ลา้นลา้นบาท ทาํใหรั้ฐบาลขาดดุลเลก็นอ้ย เท่ากบัร้อย
ละ 1.9 ของ GDP (รูปท่ี 3) และอตัราส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP 
อยูใ่นระดบัท่ีมีเสถียรภาพ     
 
เงินเฟ้ออยู่ในระดบัต ่าและมีเสถียรภาพ แต่ราคาอาหารท่ีเพิม่ 
สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองอาจเป็นความเส่ียงได้ ตั้งแต่วกิฤติการเงิน
เร่ิมตน้ข้ึน เงินเฟ้อพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัตํ่า ใกลเ้คียงกบัค่าตํ่าสุด ของ
ช่วงอตัราเงินเฟ้อท่ีเป็นกรอบเป้าหมายของ ธปท. คือ ร้อยละ 0.5 - 
3  (รูปท่ี 4) และอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานก็เพ่ิมข้ึนตามความคาดหมาย
จากเดิมท่ีมีค่าเป็นลบ โดยทรงตวัอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1.2 เม่ือ
เทียบกบัปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปสูงกวา่ร้อยละ 3 
เน่ืองจากสาเหตุหลกัคือ ราคาอาหารสดท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากสภาพ
อากาศ (แหง้แลง้ และตามดว้ยนํ้าท่วม) แมว้า่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป
ชะลอลงในเดือนตุลาคม แต่ยงัคงสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อของมาเลเซีย 
ธปท.แสดงความกงัวลวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปท่ีสูงโดยเปรียบเทียบน้ี 
อาจกระทบการคาดการณ์เงินเฟ้อ อยา่งไรก็ดี อตัราเงินเฟ้อซ่ึง
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัตํ่าไดช่้วยสนบัสนุนการปรับอตัรา ดอกเบ้ีย

 รูปที ่3.  ฐานะการคลงัในปีงบประมาณ 2553 ดกีว่าที่เคยกงัวล 
ในช่วงที่เสนองบประมาณ ซ่ึงเป็นช่วงที่เลวร้ายท่ีสุดของวิกฤติ
การเงินโลกมาก 

 

พนัลา้นบาท  

 
 ท่ีมา: สศค.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

 

รูปที่ 4.  เงินเฟ้อพืน้ฐานอยู่ในระดบัต ่าและมีเสถียรภาพ ตั้งแต่
เดอืนเมษายน  

 

ร้อยละต่อปี  

 
 ท่ีมา: กระทรวงพาณิชยแ์ละการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
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นโยบายเขา้สู่ระดบัปกติอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ทั้งน้ี หลงัจากท่ี 
ธปท.ปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบายข้ึน ร้อยละ 0.25 แลว้ ก็ไม่ได้
ปรับเพ่ิมอีกในเดือนตุลาคม ทาํให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ี่ร้อย
ละ 1.75  
 
แนวโน้มระยะกลางคือการขยายตัวทางเศรษฐกจิในอตัราต ่า แต่ผัน
ผวนลดลงในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน 
หลงัจากช่วงเวลาแห่งความผนัผวนท่ีเศรษฐกิจหดตวัอยา่งรุนแรง
และฟ้ืนตวั ดูเหมือนวา่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้จะ
ดาํเนินไปในทิศทางท่ีมีอตัราการขยายตวัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย โดยอตัรา
การวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัสูง และงบดุลทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตวัดีข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป จากการออมท่ีเพ่ิมข้ึน 
(การบริโภคลดลง) ในขณะท่ีกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ คาดวา่ยงัคง
ขยายตวัไดต่้อไป แต่ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้ น่าจะทาํใหอ้ตัราการขยายตวัชะลอลงบา้ง แมจ้ะเพียง
เลก็นอ้ยก็ตาม (รูปท่ี 5) 
 
ส าหรับประเทศไทย การส่งออกไปยังตลาดเกดิใหม่และการบริโภค
ภายในประเทศสามารถชดเชยอุปสงค์จากกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว
ได้เพียงบางส่วน การส่งออกไปยงัตลาดเกิดใหม่ขยายตวัมาโดย
ตลอด และจะทดแทนอุปสงคข์องกลุ่มประเทศพฒันาแลว้บางส่วน 
(รูปท่ี 6) แต่การขยายตวัของการส่งออกไปยงัตลาดเกิดใหม่น่าจะ
ชะลอลง เน่ืองจาก (1) สินคา้ท่ีส่งออกไปยงัตลาดเกิดใหม่ส่วน
ใหญ่ยงัคงมีจุดหมายสุดทา้ยในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ (2) การ
ขยายตวัของการบริโภคในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่จะชะลอลง 
เน่ืองจาก ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัเศรษฐกิจโลก และการ
ดาํเนินนโยบายเพ่ือชะลอการบริโภคลง นอกจากน้ี การบริโภค
ภายในประเทศจะช่วยทดแทนอุปสงคท่ี์หายไปบางส่วน เป็นผล
จากการดาํเนินนโยบายการคลงัและนโยบายการเงินท่ีเก้ือหนุนกนั 
ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตรท่ีมีเสถียรภาพ อยา่งไรก็ดี หากไม่มี
การเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง ก็ยากท่ีการบริโภคจะเร่งตวัข้ึน
อยา่งยัง่ยนื จากระดบัท่ีตํ่าในช่วงก่อนเกิดวกิฤติ การลดลงของ
สินคา้คงคลงัในไตรมาสท่ี 2 ช้ีใหเ้ห็นวา่การเปล่ียนแปลงสินคา้คง
คลงัอาจมีส่วนทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2553 
แต่จะไม่มีผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2554  
 

รูปที ่5.  สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศจะถูกก าหนดโดย “ภาวะ
ปกติแบบใหม่” โดยเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้วจะ
ขยายตัวช้า  ๆ แต่สม ่าเสมอ  

 

ร้อยละต่อปี  

 
 ท่ีมา: World Bank Global Development Prospects 

 

 

รูปที ่6.  อุปสงค์จากเอเชียตะวันออกท่ีเพิม่ขึน้ช่วยทดแทนอุปสงค์
จากกลุ่มประเทศ G-3 ที่ลดลง แต่ทดแทนได้ไม่หมด  

 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ                                                            % 
 

 
 ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
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โดยรวมแล้ว การขยายตัวทางเศรษฐกจิท่ีช้าลงในกลุ่มประเทศ
พฒันาแล้วจะท าให้การขยายตัวของ GDP ของไทยต ่าลงในช่วง
ระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า แมว้า่เศรษฐกิจไทยจะชะลอลงในคร่ึงปี
หลงั ตามวฏัจกัรขาลงของสินคา้คงคลงัโลก คาดวา่อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2553 เทียบกบัปีก่อน จะเท่ากบัร้อยละ 
7.5 เน่ืองจากฐานที่ต ํ่าในปี 2552 และการขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง
ในช่วงคร่ึงปีแรก อตัราการขยายตวัเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนจะ
ฟ้ืนตวัข้ึนบา้งในปี 2554 โดยสูงกวา่ร้อยละ 4 โดยเฉล่ีย แต่ฐานท่ี
สูงในปี 2553 จะทาํใหอ้ตัราการขยายตวั เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็น
ร้อยละ 3.2    
 
ประเดน็ที่ส าคัญเร่งด่วนในขณะนี้ส าหรับการก าหนดนโยบายคือ
เร่ืองการจัดการเงินทุนไหลเข้าท่ีมีจ านวนมากยิ่งขึน้ ในขณะท่ี
เศรษฐกิจฟ้ืนตวั กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ไดป้รับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย
กลบัไปสู่ระดบัก่อนเกิดวกิฤติ จึงทาํใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่และกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึง
อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่ามาก (รูปท่ี 7) ยิง่สูงข้ึน ทาํใหเ้งินทุน
ไหลเขา้มายงักลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ และสร้างแรงกดดนัใหค่้าเงิน
ในหลายประเทศแขง็ค่าข้ึน 
 
เงินบาทแข็งค่าขึน้มากอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดอืนสิงหาคม แต่อตัรา
แลกเปลีย่นท่ีแท้จริงยังใกล้เคียงกบัเงินสกุลอืน่ในภูมิภาค (รูปท่ี 8) 
การแขง็ค่าข้ึนของเงินบาทสร้างความกงัวลเร่ืองขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของการส่งออก แต่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคต่าง
ก็ไดรั้บแรงกดดนัจากการแขง็ค่าข้ึนของอตัราแลกเปล่ียน 
นอกจากน้ี เน่ืองจากเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้คิดเป็นร้อยละ 85 ของการ
ลงทุนในเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อตัราแลกเปล่ียนท่ีแขง็ค่าข้ึนจึงทาํให้
การลงทุนมีความน่าสนใจยิง่ข้ึน  
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อจัดการ
กบัเงินทุนไหลเข้า หน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้อกมาตรการ
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้งินทุนไหลออก ดาํเนินการแทรกแซงเพื่อ
รักษาระดบัฐานเงินใหค้งท่ี (sterilized interventions) และสะสม
เงินสาํรอง ตรึงอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่า และยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร สาํหรับนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดตรา
สารหน้ีในประเทศ นอกจากน้ี ยงัไดเ้พ่ิมเติมมาตรการป้องกนัและ

รูปที ่7.  ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว
และเศรษฐกจิเกดิใหม่เพิม่สูงขึน้  

 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายระยะสั้น (ร้อยละ) ของกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้ง
บางประเทศ (กลุ่มประเทศยโูรโซน ญ่ีปุ่ น สหราชอาณาจกัร และ
สหรัฐอเมริกา) และกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกและแปซิฟิก (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
เกาหลี) 

ท่ีมา: Datastream และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
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ดูแลเสถียรภาพ โดยการกาํหนดอตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อมลูค่า
หลกัประกนัสูงสุด สาํหรับสินเช่ือเพ่ือซ้ือหอ้งชุดคอนโดมิเนียม 
เม่ือไม่นานน้ีดว้ย  
 

ในระยะยาว การปฏิรูปเชิงโครงสร้างจะเป็นปัจจัยหลกัท่ีก าหนด
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ใช่อตัราแลกเปลีย่น ประเทศ
ไทยจะสามารถพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว
ไดโ้ดยการปฏิรูปสภาพแวดลอ้มในการกาํกบัดูแลภาคการบริการ 
การเพ่ิมทกัษะของแรงงานเพ่ือใชป้ระโยชน์จากการเจริญเติบโตท่ี
ขบัเคล่ือนโดยนวตักรรม และการเพ่ิมผลิตภาพในภาคการเกษตร 
เน่ืองจากภาคการเกษตรมีบทบาทใหค้วามคุม้ครองและเป็น
หลกัประกนัทางสังคม การปฏิรูปภาคการเกษตรจะตอ้งดาํเนินการ
ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบใหค้วามคุม้ครองและหลกัประกนัทาง
สังคม (safety net) ท่ีเป็นทางการ เช่น บาํเหน็จบาํนาญสาํหรับผู้
เกษียณอาย ุ ภาคการบริการมีศกัยภาพสูงไม่เพียงในดา้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงัมีศกัยภาพในการสร้างงาน 
ซ่ึงเม่ือผนวกเขา้กบัระบบท่ีใหค้วามคุม้ครองและหลกัประกนัทาง
สังคมท่ีปรับปรุงใหดี้ข้ึนแลว้ จะทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลประโยชน์จาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกแบ่งปันกนัอยา่งทัว่ถึงยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.  ดชันีค่าเงินบาทท่ีแท้จริงแข็งค่าขึน้น้อยกว่าร้อยละ 8 
ตั้งแต่วิกฤติเร่ิมต้นขึน้  

 

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (สิงหาคม 2551 = 100) 

 
ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการชาํระหน้ีระหวา่งประเทศ (BIS) และการคาํนวณโดย
พนกังานของธนาคารโลก 
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ส่วนที ่2  

 

แนวโน้มเศรษฐกจิมหภาค 
 
 

การฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกจิจากวิกฤตการณ์การเงินโลกที่ผ่านพ้นไปท าให้ GDP ในไตรมาสที ่ 2 และ 3 ของปี  2553 มีการขยายตัวใน
อตัราที่ลดลง ทั้งน้ี GDP ไดฟ้ื้นตวักลบัเขา้สู่ระดบัก่อนวกิฤติ โดยเป็นผลมาจากการขยายตวัท่ีสูงอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 4 ไตรมาส (ไตร
มาสท่ี 2 ปี 2552 – ไตรมาสท่ี 1 ปี 2553) และเม่ือผา่นพน้ช่วงการฟ้ืนตวัแลว้ เศรษฐกิจไทยเร่ิมเผชิญกบัสภาพการขยายตวัท่ีติดลบ อยา่งไร
ก็ตาม ระบบเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีดีกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้โดยในไตรมาสท่ี 2 นั้น การบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศขยายตวัสูง
กวา่ท่ีคาดและนาํไปสู่การขยายตวัของภาคการผลิตอุตสาหกรรม ขณะท่ีการขยายตวัท่ีติดลบของ GDP เป็นผลมาจากการหดตวัของภาค
การท่องเท่ียวอนัมีความขดัแยง้ทางการเมืองเป็นสาเหตุสาํคญั ทั้งน้ี ปริมาณนกัท่องเท่ียวเร่ิมฟ้ืนตวัในไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงช่วยชดเชยการหดตวั
ของการบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศไดบ้างส่วน (การหดตวัของการบริโภคภายในประเทศเกิดจากการผลิตภาคเกษตรท่ีลดลง
เน่ืองจากภาวะฝนแลง้ ซ่ึงทาํใหร้ายไดข้องประชากรในชนบทลดลง) อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ระบบเศรษฐกิจจะเร่ิมกลบัมาขยายตวัอีกคร้ัง
ผา่นอุปสงคภ์ายในประเทศท่ีฟ้ืนตวัอยา่งเขม้แขง็ดว้ยแรงกระตุน้จากนโยบายการเงินและนโยบายการคลงั (ตารางท่ี 1 และรูปท่ี 9)    
 

ตารางที่ 1 อตัราการขยายตัวของ GDP, พ.ศ. 2552-2554 

(ร้อยละ, เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน) 

 สัดส่วนใน 2552 2553 2553 2554 

 GDP ปี 2552 ปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 p         ปี p         ปี p 

การบริโภค 63.4 0.1 5.0 6.7 4.5 0.1 4.0 4.7 
     ภาคเอกชน 53.3 -1.1 3.9 6.4 5.0 0.6 4.0 4.9 
    ภาคสาธารณะ 10.1 7.5 11.0 8.4 2.0 -3.0 4.4 3.6 
การลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 20.7 -9.2 12.1 11.3 8.0 4.9 9.0 5.1 

     ภาคเอกชน 5.7 2.7 6.9 -4.9 -5.2 3.5 -0.8 5.0 
     ภาคสาธารณะ 15.0 -13.1 13.8 17.8 14.5 5.3 12.7 5.1 
อุปสงคภ์ายในประเทศ 81.7 -6.9 19.3 8.4 11.5 0.8 9.6 4.2 

การส่งออก 65.4 -12.5 16.6 22.3 11.7 7.6 14.2 4.5 
     สินตา้ 52.7 -13.6 16.8 28.4 13.1 8.5 16.3 4.3 
     บริการ 12.7 -7.7 15.8 -5.8 5.0 4.0 5.4 5.5 
การนาํเขา้ 47.0 -21.5 33.3 24.6 21.2 6.4 20.3 6.4 
     สินคา้ 37.4 -23.1 44.8 31.3 24.9 7.3 25.1 5.8 
     บริการ 9.7 -14.6 -2.3 1.3 5.4 2.5 1.7 9.7 
อุปสงคต่์างประเทศสุทธิ 18.3 23.9 -12.1 15.3 -14.2 11.2 -1.6 -1.7 
แบ่งตามภาคการผลิต                 
ภาคเกษตร 9.2 1.3 -2.2 1.5 -3.3 -3.5 -2.1 2.0 
ภาคอุตสาหกรรม 44.3 -5.0 20.9 16.1 10.5 3.5 12.5 3.5 
ภาคบริการ 46.6 -0.2 6.3 3.3 4.3 3.0 4.2 3.1 
GDP 100.0 -2.3 12.0 9.2 6.7 2.5 7.5 3.2 

ท่ีมา สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และการประมาณการของธนาคารโลก  
ขอ้สังเกต p หมายถึง การประมาณการของธนาคารโลก  
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2.1 ภาคการผลติ 
ภาคการผลติเพือ่การส่งออกควรจะมีการขยายตัวใน
ไตรมาสที่ 2 (และหดตัวลงในไตรมาสที่ 3) แต่การหด
ตัวและการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีน าไปสู่การหดตัวของภาคเศรษฐกจินี้ในท้ังสองไตร
มาส ความวุน่วายทางการเมืองเป็นสาเหตุสาํคญัของ
การหดตวัในภาคการคา้บริการ โดยภาคการขนส่ง
และภาคการโรงแรมในไตรมาสท่ี 2 หดตวัลงร้อยละ 
22 (ปรับผลของฤดูกาลแลว้) และขยายตวัร้อยละ 20 
ในไตรมาสท่ี 3 ในขณะท่ีภาคการผลิตสินคา้เพื่อการ
ส่งออกซ่ึงขยายตวัร้อยละ 3             2 ไดห้ดตวั
ลงร้อยละ 7 ในไตรมาสท่ี 3 ทั้งหมดน้ีนาํไปสู่การหด
ตวัเพียงเลก็นอ้ยในภาคการผลิตสินคา้และบริการเพื่อ
การส่งออกในไตรมาสท่ี 2 และ 3 (รูปท่ี 10) 

 

รูปที่ 9. ภาคการผลติอุตสาหกรรมยงัคงเป็นแรงขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทยอย่างต่อเนื่องใน
ปี 2553 

               Year-on-Year Growth Rate  (percent) 

 
                    ท่ีมา สศช. และการประมาณการของธนาคารโลก 

 

ทั้งน้ี สาํหรับภาคการผลิตนั้น อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เร่ิมส่งสัญญาณชะลอตวัลงตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2    การเคล่ือนไหว
ของวฏัจกัร         ล  ในระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลก โดยการผลิตหดตวัลงร้อยละ 3     ะ   ภาคอุตสาหกรรมยานยนตมี์การ
ขยายตวัถึงร้อยละ 12 ในไตรมาสท่ี 2 (รูปท่ี 11) และอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทไดห้ดตวัในไตรมาสท่ี 3 (อุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิคส์หดตวัร้อยละ 18 และ  ตสาหกรรมยานยนตห์ดตวัร้อยละ 14) อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนตมี์แนวโนม้และโอกาสใน
การขยายตวัท่ีชดัเจนกวา่อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิคส์ เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีการประกาศแผนการลงทุนใหม่ๆ ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน (ดูกรอบท่ี 1) 
 

รูปที่ 10.  การชะลอตัวส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกจิภายในประเทศ
และภาคต่างประเทศ  
 

Billions of Thai Baht, seasonally adjusted  

 
ท่ีมา สศช. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 
รูปที่ 11. อุตสาหกรรมยานยนต์ยงัขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
อุตสาหกรรมช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิคส์เร่ิมชะลอตัวลง  
 

Manufacturing Production, SA (index: 2000=100, right axis) 

 
ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการคาํนวณของธนาคารโลก  
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รูปที่ 12. ดชันีการบริโภคภาคเอกชนของไทยและภาคการค้าส่งและค้าปลกี
เร่ิมเคลือ่นไหวแยกจากกนั ในขณะที่ดชันีการบริโภคของนักท่องเที่ยว
ปรับตัวลดลง  
 

Index based on seasonally-adjusted levels (2008 Q1 = 1000). Bars 
compare the changes in tourist consumption with the difference in growth 
between domestic consumption and the retail sectors. 

 
ท่ีมา สศช. ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก  
1/: การบริโภคภายในประเทศสุทธิ (ไม่รวมการนาํเขา้สินคา้บริโภค) 

รูปที่ 13. ไม่ปรากฏหลกัฐานชัดเจนทางสถิติว่า ในขณะนีภ้าคการก่อสร้างมี
การขยายตัวที่ร้อนแรงเกนิไป  
 

 
 
Year-on-year Growth Rates (percent) 

 
ท่ีมา ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก  

 

ภาคการบริการโดยรวมเคลือ่นไหวตามภาคการท่องเที่ยว กล่าวคือ หดตัวในไตรมาสที่ 2 และขยายตัวในไตรมาสที่ 3 ถึงแมก้ารบริโภคทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐมีการขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง ภาคบริการ (ไม่รวมภาคการขนส่ง โทรคมนาคมและการโรงแรม) เผชิญกบัภาวะหด
ตวัถึงร้อยละ 2.1             2 (ปรับผลของฤดูกาลแลว้) อีกทั้งภาคการคา้ส่งคา้ปลีกก็หดตวัประมาณร้อยละ 2    แ  สถานการณ์
              มดู       ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบของการหดตวัลงของการบริโภคของนกัท่องเท่ียวท่ีหดตวัถึงร้อยละ 58         
12                           3 แนวโนม้เร่ิมเปล่ียนไปในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ การบริโภคหดตวัลงแต่ภาคการคา้ปลีกกลบั
ขยายตวัข้ึน ทั้งน้ี เกิดจากการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว ทาํใหค้าดวา่ภาคการบริการจะมีการขยายตวัอีกเลก็นอ้ยในช่วงท่ีเหลือของปี 2553 
และใน   2554              หากไม่มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างอยา่งมีนยัสาํคญั คาดวา่ศกัยภาพในการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ภาคบริการจะยงัคงเท่ากบัค่าเฉล่ียการขยายตวัในอดีต คือ ประมาณร้อยละ 3.9 ทั้งน้ี ในส่วนท่ี 3.3  ะ  การนาํเสนอถึงสาเหตุและอุปสรรค
ต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจภาคการบริการในระยะยาว 
 

ภาคการก่อสร้าง       การขยายตัว               เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ที่ต ่าส่งผลกระตุ้นให้เกิดโครงการก่อสร้างเพิ่มขึน้ มาตรการ
ลดหยอ่นภาษีและอตัราดอกเบ้ียท่ีคงอยูใ่นระดบัตํ่า มีส่วนสาํคญัในการขยายตวัของภาคการก่อสร้าง ทั้งน้ี ผลผลิตจากภาคการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15       ล        ลแล                2 และ 3 เม่ือเทียบกบัระยะเวลา 6                   (การหดตวัในช่วงระหวา่ง
ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 นั้น มีสาเหตุสาํคญัมาจากการหมดอายขุองมาตรการทางดา้นภาษีในเดือนพฤษภาคม ---          13) อยา่งไรก็
ตาม ระดบัของผลผลิตภาคการก่อสร้างในปัจจุบนัยงัคงตํ่ากวา่ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 255           ะ ะ           เร่ิม          ะ      
และคิดเป็นเพียงคร่ึงหน่ึงของระดบัผลผลิตในช่วงสุดทา้ยของภาวะฟองสบู่ในปี 2539 ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัในภาคการก่อสร้างบ่งบอกใหเ้ห็นถึง
ภาวะการชะลอตวัในช่วงท่ีเหลือของปี พ.ศ. 2553     ท่ี 13) ถึงแมว้า่ผลผลิตอาจมีการขยายตวัข้ึนเพราะโครงการใหม่ๆ ท่ีเร่ิมก่อสร้าง
ในช่วงตน้ปีไดท้ยอยเสร็จเรียบร้อยแลว้ อน่ึง ถึงแมว้า่ปัจจุบนัยงัไม่มีสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงภาวะฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย ์ ภาคการ
ก่อสร้างยงัสมควรไดรั้บการติดตามอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากการไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศอาจกดดนัราคาอสังหาริมทรัพยใ์หเ้พ่ิม
สูงข้ึน 
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ภาคเกษตรกรรมมีการหดตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 เน่ืองจากภาวะฝนแล้งที่เกดิขึน้ช่วงก่อนหน้า และขณะนี้กย็ังคงเผชิญกบัปัญหา
วิกฤตกิารณ์น ้าท่วม ภาคเกษตรกรรมหดตวัลงร้อยละ 15 (เชิงปริมาณ) ในไตรมาสท่ี 3 เน่ืองจากภาวะฝนแลง้ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 33 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ อยา่งไรก็ตาม การท่ีราคาสินคา้เกษตรเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั ทาํใหม้ลูค่ามวลรวมของผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 
และนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของรายไดข้องภาคชนบท อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่า ราคาสินคา้เกษตรยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรก็มีแนวโนม้หดตวัลงอยา่งต่อเน่ือง  อนัเป็นผลมาจากอุทกภยัคร้ังร้ายแรงของประทศซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งน้ี คาดวา่อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนทาํใหป้ริมาณขา้วเปลือกเสียหายถึง 500,000 ตนั  
 

กรอบที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย : การฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งจากวิกฤติเศรษฐกจิและแนวโน้มเชิงบวกในระยะส้ันถึง
ระยะปานกลาง1 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคการผลติท่ีส าคัญท่ีสุดภาคหน่ึงของประเทศไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ประเทศไทยไม่มี
การผลิตรถยนตท่ี์เป็นยีห่อ้ทอ้งถ่ิน (ซ่ึงแตกต่างจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย) อีกทั้ง ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 90 ประเทศไทยยงัดาํเนิน
นโยบายเปิดประเทศเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ทาํใหมี้เงินลงทุนจาํนวนมหาศาลจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต์
ขา้มชาติไดห้ลัง่ไหลเขา้มาในประเทศไทย วกิฤติเศรษฐกิจปี 2540 ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งมาก โดยทาํใหก้าร
ผลิตในอุตสาหกรรมน้ีชะลอตวัไปเป็นระยะเวลาหลายปีและนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย  ทั้งน้ี 
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัในปัจจุบนัก็ไดน้าํไปสู่การหดตวัอยา่งรุนแรงของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยและอุปสงค์
ท่ีมีต่อผลผลิตเหล่านั้นอีกคร้ังหน่ึง คาํถามเก่ียวกบัการฟ้ืนตวัอยา่งแทจ้ริงของภาคอุตสาหกรมยานยนตแ์ละผลกระทบต่อโครงสร้าง
อุตสาหกรรมจึงกลบัมาเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ ทั้งน้ี กรอบท่ี 1 แสดงการวเิคราะห์ผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย
ในวกิฤติเศรษฐกิจทั้ง 2 ช่วง รวมไปถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ อน่ึง ขอ้มลูปริมาณการผลิตและยอดขายล่าสุด
บ่งช้ีถึงการฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่ง ซ่ึงมาพร้อมกบัการประกาศแผนการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ความไม่สงบทางการเมืองไม่ส่งผลใหน้กัลงทุนต่างชาติตดัสินใจออกจากประเทศไทย ความไม่แน่นอนทาง
การเมืองก็ยงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อระดบัการลงทุน เช่นเดียวกบัการเปิดการคา้เสรีซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและการ
จดัซ้ือวตัถุดิบของผูผ้ลิตรถยนต ์ ในขณะเดียวกนัก็นาํมาซ่ีงการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้มากข้ึนสาํหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตภ์ายในประเทศ  
นอกจากน้ี การลงทุนส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมน้ียงัคงเนน้ดา้นการประกอบรถยนตข์ั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงทา้ยท่ีสุดปัญหาดา้นเทคโนโลยท่ีี
จาํกดัและการเสริมสร้างศกัยภาพของผูผ้ลิตภายในประเทศจะกลายเป็นประเดน็ท่ีสาํคญัในระยะยาว  
 
การฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็วของการผลิตและอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์  
วิกฤติเศรษฐกจิเอเชียในคร้ังก่อนส่งผลให้การผลติและอุปสงค์ต่อสินค้าในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์หดตัวลงในปี 2541 ถึงร้อยละ 74.5 
และ 75.1 เมื่อเทียบกบัปี พ.ศ. 2539 และต้องใช้เวลากว่า     ในการที ่ะ       ล  และระดบัอุปสงค์จะฟ้ืนตัวขึน้มาเท่ากบัระดบัก่อน
วิกฤติ (รูปท่ี 14) นอกจากน้ี วกิฤติในคร้ังก่อนยงัไดน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของอุตสาหกรรมดงักล่าวในประเทศไทยดว้ย 
อุปสงคภ์ายในประเทศท่ีหดตวัลงอยา่งรุนแรงพร้อมกบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีปรับตวัอ่อนลงอยา่งมาก ทาํใหผู้ป้ระกอบการขา้มชาติใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนตห์นัมาใหค้วามสาํคญักบัตลาดต่างประเทศมากข้ึนและเร่งการดาํเนินการตามแผนท่ีจะใหป้ระเทศไทยเป็นฐาน
การส่งออกรถยนต ์ ในขณะท่ีผูร่้วมทุนท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ก็ตอ้งถอนตวัออกไปจากอุตสาหกรรมน้ี โดยใหน้กัลงทุนต่างชาติเพ่ิม
สัดส่วนการถือครองหุน้เกือบทั้งหมด ขณะเดียวกนับริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนตท์อ้งถ่ินท่ีลม้ละลายก็ถูกซ้ือโดยบริษทัขา้มชาติ หรือตอ้งลด
                                                 
1 Contributed by Antonio Postigo-Angon. 
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ระดบักลายเป็นแหล่งผลิตช้ินส่วนขั้นปฐมหรือไม่ก็ตอ้งออกจากตลาด ทั้งน้ี ภาคอุตสาหกรรมน้ีสามารถฟ้ืนตวัไดใ้นท่ีสุดและการผลิตมี
การขยายตวัถึงร้อยละ 146 ในช่วงระหวา่งปี 2545-2551 และในปัจจุบนัประเทศไทยก็กลายเป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนตท่ี์สาํคญัของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและมีการผลิตมากเป็นลาํดบัท่ีสิบส่ีของโลก และเป็นลาํดบัท่ีสองในส่วนของรถปิคอพั และจากการเร่ิมตน้การผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศเป็นหลกัในช่วงเวลาก่อนวกิฤตินั้น ยอดส่งออกรถยนตข์องไทยสูงกวา่ยอดขายภายในประเทศเป็น
คร้ังแรกในปี 2550  (รูปท่ี 15) 
 
วิกฤติเศรษฐกจิโลกคร้ังปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยอีกคราหน่ึง ช่วงท่ีวกิฤติ
เศรษฐกิจเลวร้ายท่ีสุดเม่ือเดือนมีนาคม 2552 ยอดการผลิตและยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศไดห้ดตวัลงถึงร้อยละ 51.8 และ 37.3 
ตามลาํดบัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างจากเม่ือคร้ังวกิฤตการณ์ปี พ.ศ. 2540 ก็คือ การส่งออกไม่
สามารถชดเชยอุปสงคภ์ายในประเทศท่ีหายไปได ้ อีกทั้งการท่ีภาคอุตสาหกรรมรถยนตมุ่์งเนน้ไปท่ีการส่งออกเป็นหลกั ทาํให้
ภาคอุตสาหกรรมน้ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงจากภายนอกค่อนขา้งสูงเป็นพิเศษ โดยการส่งออกรถยนตล์ดลงถึงร้อยละ 47.1 
(เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 (รูปท่ี 15) ทั้งน้ี บริษทัผูผ้ลิตรถยนตร์ะดบัโลก เช่น เยเนรัล มอเตอร์
และไครสเลอร์ไดย้ืน่ขอเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย ในขณะเดียวกนั บริษทัโตโยตา้ก็มีผลประกอบการท่ีขาดทุนเป็นคร้ังแรกในรอบ 70 ปี 
และมีการคาดการณ์วา่ภาวะชะงกังนัของการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละการถดถอยของอุปสงคต่์อผลผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์
โลกจะดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองอีกหลายปี อยา่งไรก็ตาม การส่งออกรถยนตข์องไทยไม่ไดพ่ึ้งพิงตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปมาก
นกั และผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยมีการปลดคนงานออกไม่มากนกั แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต์อ้งการ
เก็บรักษาแรงงานท่ีมีฝีมือไวเ้ผือ่ในกรณีท่ีอุตสาหกรรมยานยนตมี์การฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็ว  
 
การผลติและอุปสงค์เร่ิมฟ้ืนตัวในช่วงปลายปี 2552 โดยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเพิม่สูงขึน้และตามด้วยการฟ้ืนตัวของการส่งออก 
ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2553 ยอดการผลิตยานพาหนะเท่ากบั 1.06 ลา้นคนั สูงข้ึนร้อยละ 93.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยประมาณร้อยละ 68 ของการผลิตจะเป็นรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์ (เกือบทั้งหมดเป็นรถปิคอพัขนาด 1 ตนั) แมว้า่การผลิตรถยนตโ์ดยสารจะ
เร่ิมมีสัดส่วนเพ่ิมมากข้ึน ส่วนยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2553 เท่ากบั 488,088 คนั สูงข้ึนร้อยละ 53.5 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี การฟ้ืนตวัอยา่งอ่อนแรงของยโุรปไม่ส่งผลต่อการขยายตวัของอุปสงคจ์ากภายนอก โดยยอดการ
ส่งออกรถยนตจ์นถึงเดือนสิงหาคมเท่ากบั 583,533 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 85.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตลาดส่งออกรถปิคอพัของไทย
กระจายอยูใ่น 130 ประเทศทัว่โลก แต่ดว้ยกติการ่วมของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตไ์ดส่้งผลใหเ้กิดการจาํกดัการส่งออกรถยนตโ์ดยสารไปยงั
กลุ่มประเทศอาเซียนและออสเตรเลีย อยา่งไรก็ตาม ในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมาพบวา่ การเจรจาขอ้ตกลงการคา้เสรีทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนในการส่งออกรถยนต ์โดยมีการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนและออสเตรเลียมากข้ึน ในขณะท่ีการส่งออกไปยงั
สหภาพยโุรปมีสัดส่วนลดลง (รูปท่ี 16)  
 
โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีความสามารถในการประคองตัวมากขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2540 การเนน้การส่งออกเป็นหลกั
เป็นแรงกดดนัทาํใหผู้ผ้ลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนตมี์มาตรฐานการผลิตท่ีสูงข้ึนและสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้  ถึงแมว้า่ประเทศ
ไทยยงัคงตอ้งนาํเขา้เหลก็กลา้คุณภาพสูงและช้ินส่วนท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงเพ่ือใชใ้นการผลิตรถยนตโ์ดยสาร อุตสาหกรรมรถยนตข์อง
ไทยถือไดว้า่เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีการใชช้ิ้นส่วนระดบัสูงท่ีผลิตภายในประเทศเม่ือเทียบกบัภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ี เป็นผลมา
จากการเพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจา้ของของนกัลงทุนขา้มชาติในโรงงานผลิตรถยนตแ์ละโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตข์ั้นสูง การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมาก กล่าวคือ ทาํใหก้ารผลิตใชเ้ทคโนโลยล่ีาสุดและมีการผลิตรถยนตรุ่์นล่าสุด รวมไปถึงลดความเส่ียง
ในการขาดสภาพคล่องซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตท์อ้งถ่ินจะค่อยๆ ถูกลดบทบาทใน
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อุตสาหกรรมรถยนตล์งในท่ีสุด ถึงแมว้า่จะไดรั้บประโยชน์จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมรถยนตก์็ตาม  
 
รูปท่ี 14. การผลติ ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์
ของไทย (พ.ศ. 2550-2553) 
Units (thousands) 

 
ท่ีมา สถาบนัยานยนต ์

 
รูปท่ี 15. อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วง พ.ศ.  
2550-2553  
Units (thousands) 

 
ท่ีมา สถาบนัยานยนต ์

 
รูปท่ี 16. ตลาดส่งออกส าหรับยานพาหนะที่ผลติในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2550-2553) 
Percent of Units Exported 

 
ที่มา สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 

รูปท่ี 17. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการผลติช้ินส่วน
เคร่ืองจักรและยานยนต์  
UDS million 

 
ที่มา ธปท. 
หมายเหตุ การลงทุนจากต่างประเทศในท่ีน้ีเป็นเงินลงทุนในภาคการผลิต
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรและยานยนต ์ไม่ใช่แค่เพียงอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
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การลงทุนใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่การขยายตัว 
ขณะท่ีตลาดรถยนต์ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและยุโรปเร่ิมอิม่ตัว ยอดขายยานพาหนะในประเทศก าลงัพัฒนาท่ีอยู่ในทวีปเอเชียคาดว่าจะ
เพิม่ขึน้เท่าตัวในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 ดว้ยปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยแีละการขนส่งทาํใหอุ้ตสาหกรรมรถยนตแ์ละช้ินส่วนไม่
สามารถกระจายการผลิตวตัถุดิบและช้ินส่วนไปทัว่โลกได ้ ซ่ึงต่างจากอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิคส์ จึงทาํใหเ้กิดแนวโนม้การ
รวมกลุ่มกนัทางกายภาพของผูป้ระกอบรถยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์2 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดมี้การพฒันา
เครือข่ายอุปทานช้ินส่วนรถยนตท่ี์แขง็แกร่งท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงยงัเป็นปัจจยัดึงดูดการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี ในปัจจุบนั
ผูผ้ลิตรถยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนชั้นนาํในตลาดโลกแทบทุกรายตอ้งมีสายการผลิตอยูท่ี่ประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศูนยก์ลางการผลิตใน
ภูมิภาคอีกดว้ย อน่ึง ค่าเงินเยนท่ีแขง็ตวัข้ึนในปี พ.ศ. 2528 ประกอบกบัปัจจยัภายในประเทศอีกบางประการ (เช่น อตัราภาษีนาํเขา้รถยนต์
สาํเร็จรูปท่ีสูง การไม่มีโครงการผลิตรถยนตย์ีห่อ้ทอ้งถ่ิน มาตรการการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 90  การใชม้าตรการ
ส่งเสริมการลงทุน อุปสงคภ์ายในประเทศท่ีแขง็แกร่ง และตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่า) ทาํใหเ้งินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจาํนวนมาก
หลัง่ไหลเขา้มายงัภาคอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยในช่วงกลางทศวรรษท่ี 90  และการลงทุนยิง่เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงกลางทศวรรษ
แรกของศตวรรษท่ี 21 อนัเกิดจากการยกเลิกขอ้บงัคบัการใชช้ิ้นส่วนภายในประเทศในปี 2543 และการใชเ้ครือข่ายขอ้ตกลงเสรีทางการคา้
ซ่ึงเช่ือมโยงประเทศไทยกบัตลาดส่งออกท่ีสาํคญั ๆ 
 
ถึงแม้เกิดปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกย็ังคงดงึดูดนักลงทุนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีบริษัทผู้ผลติรถยนต์รายใหม่ๆ เข้ามาต้ังโรงงานผลติรถยนต์ในเมืองไทย ในขณะที่นักลงทุนท่ีมีการลงทุนในประเทศไทยอยู่
แล้วกม็ีแผนการลงทุนใหม่ๆ เพิม่ขึน้  นอกแหนือไปจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนทัว่ไปสาํหรับภาคอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัแลว้ สาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยงัไดใ้ห้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติมสาํหรับการผลิตรถยนตท่ี์ใชพ้ลงังานทางเลือกและช้ินส่วน
รถยนตท่ี์มีมลูค่าเพ่ิมสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการรถยนตป์ระหยดัพลงังานท่ีรัฐบาลไทยประกาศในปี พ.ศ. 
2550 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในการผลิตและส่งออกรถยนตโ์ดยสารขนาดเลก็ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เหมือนกบัท่ีไทยเป็นศูนยก์ลางในการผลิตและส่งออกรถปิคอพั ทั้งน้ี มีบริษทัผูผ้ลิตรถยนตญ่ี์ปุ่น 5 รายท่ียงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้
ร่วมในโครงการรถยนตป์ระหยดัพลงังานน้ี โดยนิสสันไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการผลิตและจาํหน่ายรถยนตป์ระหยดัพลงังานไปแลว้ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2553 ซูซูกิและฮอนดา้ไดล้งทุนไปแลว้ในปี พ.ศ. 2552 จาํนวน 7.1 และ 6.2 พนัลา้นบาทตามลาํดบัสาํหรับโรงงานผลิต
รถยนตป์ระหยดัพลงังานของตน ในขณะท่ีมิตซูบิชิในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553  ไดป้ระกาศแผนการลงทุนทั้งส้ิน 15 พนัลา้นบาท
สาํหรับการผลิตรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ซ่ึงถือเป็นการลงทุนนอกประเทศญี่ปุ่นท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลิตรถยนตร์าย
อ่ืนๆ ยงัคงลงัเลในการเขา้ร่วมโครงการรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (หรือถอนตวัจากการเขา้ร่วมโครงการ) เน่ืองจากความไม่แน่นอนของ
นโยบายเก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมการลงทุนและอตัราภาษีสรรพสามิตสาํหรับรถยนตท่ี์ใชพ้ลงังานชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติ และพลงังาน
ไฟฟ้า/ไฮบริด เม่ือเทียบกบัอตัราภาษีสรรพสามิตสาํหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังาน  
 
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงเดอืนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 น้อยมากและยังคงมี
การประกาศแผนโครงการการลงทุนใหม่ๆ ในช่วงท่ีผ่านมา (ตารางที่ 2) ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษทัฟอร์ดไดป้ระกาศแผนการลงทุน
จาํนวน 15 พนัลา้นบาทสาํหรับโรงงานผลิตรถยนตโ์ดยสารโรงใหม่ ซ่ึงถือเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยท่ีฟอร์ดถือหุน้ทั้งหมด ยิง่ไป
กวา่น้ีคือการลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนท่ีเพ่ิมเติมจากการลงทุนจาํนวน 17 ลา้นบาทในปี 2551 เพื่อขยายสายการผลิตรถยนตโ์ดยสารใน

                                                 
2 ตวัอยา่งเช่น ช้ินส่วนรถยนตมี์นํ้าหนกัค่อนขา้งสูงกว่าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ทาํให้การขนยา้ยจากฐานการผลิตหน่ึงไปยงัฐานการผลิตอีกท่ีหน่ึงมี
ตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงกว่า  
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โรงงานท่ีฟอร์ดถือหุน้ร่วมกบับริษทัมาสดา้จากประเทศญ่ีปุ่นผา่นบริษทัร่วมทุน Auto Alliance Thailand (AAT) อีกทั้งในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2553 AAT ยงัไดมี้การประกาศแผนการลงทุนเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 11 พนัลา้นบาทสาํหรับการผลิตรถปิคอพัรุ่นใหม่ นอกจากน้ี ใน
เดือนมิถุนายนปีน้ี เยเนรัล มอเตอร์ (GM) ก็ไดแ้สดงเจตน์จาํนงในการลงทุนจาํนวน 15 พนัลา้นบาทสาํหรับการสร้างโรงงานผลิต
เคร่ืองยนตดี์เซลและเพ่ิมศกัยภาพการผลิตของโรงงานผลิตรถปิคอพั ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษทัโตโยตา้ก็ไดป้ระกาศแผนการ
ลงทุนจาํนวน 4 พนัลา้นบาทเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตรถปิคอพัเช่นกนั ทั้งน้ี จากการสาํรวจประจาํปี พ.ศ. 2553 โดยหอการคา้ญี่ปุ่น 
พบวา่ อุตสาหกรรมรถยนตไ์ม่เพียงจะเป็นเป้าหมายหลกัในการลงทุนของนกัธุรกิจญ่ีปุ่นในประเทศไทยเท่านั้น (ร้อยละ 42.8 ของแผนการ
ลงทุนทั้งหมด) แต่ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูงสุดนบัแต่ปี 2552 เป็นตน้มาอีกดว้ย (เติบโตเกือบเท่าตวั) อยา่งไรก็ดี สาํหรับ
ผูผ้ลิตรถยนตร์ายอื่นๆ ท่ีกาํลงัพิจารณาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ บีเอม็ดบัเบิ้ลย ูออด้ี/โฟลค์สวาเกน้ และทาทา  
 

ตารางที ่2. การลงทุนบางส่วนของบริษัทรถยนต์ช้ันน า ในปี พ.ศ. 2553  

เดอืน 
 

บริษัท ประเภท ประมาณการ 
การลงทุน 

แผนการลงทุน 

มิถุนายน 
 

ฟอร์ด โรงงานผลิตรถยนต ์ 15 พนัลา้นบาท 
ภายใน 3 ปี 

โรงงานผลิตรถยนตโ์ดยสารโรงใหม่ 

มิถุนายน 
 

เยเนรัล มอเตอร์ โรงงานผลิตรถยนต ์ 15 พนัลา้นบาท โรงงานผลิตเคร่ืองยนตดี์เซลโรงใหม่ 
เพ่ิมศกัยภาพการผลิตรถปิคอพัรุ่นใหม่ 

กรกฎาคม มิตซูบิชิ โรงงานผลิตรถยนต ์ 15 พนัลา้นบาท โรงงานผลิตรถยนตป์ระหยดัพลงังาน 

กรกฎาคม 
 

โตโยตา้ โรงงานผลิตรถยนต ์ 4 พนัลา้นบาท เพ่ิมศพัยภาพสายการผลิตรถปิคอพั 

สิงหาคม 
 

Auto Alliance 
(ฟอร์ด- มาสดา้ 

โรงงานผลิตรถยนต ์ 11 พนัลา้นบาท ขยายสายการผลิตรถปิคอพัรุ่นใหม่ 

มิถุนายน 
 

สยาม ยเีอส 
แบตเตอร่ี 

โรงงานผลิตช้ินส่วน 
รถยนต ์
 

530 ลา้นบาท 
ในช่วง 2ปี 
200 ลา้นบาท 
ในช่วง 2 ปี 

โรงงานผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละ        
เคร่ืองจกัร 
ศูนยก์ารวจิยัและพฒันาประจาํภูมิภาค 

กรกฎาคม 
 

สมบูรณ์แอดวานซ ์
เทคโนโลย ี

โรงงานผลิตช้ินส่วน 
รถยนต ์

3.5 พนัลา้นบาท 
ในช่วง 3 ปี 

ขยายศพัยภาพการผลิตของโรงงานเดิม 
สร้างโรงงานใหม่ 

สิงหาคม 
 

คอนติเนนตลั โรงงานผลิตช้ินส่วน 
รถยนต ์

ไม่เปิดเผย ขยายศพัยภาพการผลิตเพื่อตอบสนอง 
ตลาดภายในประเทศและการส่งออก 

สิงหาคม 
 

เดนโซ โรงงานผลิตช้ินส่วน 
รถยนต ์

ไม่เปิดเผย ขยายศพัยภาพการผลิตเพื่อตอบสนอง 
ตลาดภายในประเทศและการส่งออก 

กนัยายน 
 

บริจดส์โตน โรงงานผลิตช้ินส่วน 
รถยนต ์

7.5 พนัลา้นบาท 
ในช่วง 3 ปี 

ขยายศพัยภาพในการผลิต 

         ที่มา เอกสารข่าวของบริษทัและหนงัสือพิมพ ์(หลายฉบบั) 
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ผู้ผลติช้ินส่วนรถยนต์เองก็มีแผนขยายการลงทุนเพื่อรองรับอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้จากโรงงานผลติรถยนต์ (ตารางที่ 2) ตวัอยา่งเช่น ฟอร์ด
จาํเป็นตอ้งจดัซ้ือช้ินส่วนรถยนตจ์ากผูผ้ลิตในประเทศราวๆ 25 พนัลา้นบาทต่อปีเพ่ือใชใ้นโรงงานผลิตรถยนตโ์ดยสารโรงใหม่ ในขณะท่ี 
GM เองกจ็ะเพ่ิมการใชช้ิ้นส่วนภายในประเทศในการผลิตรถยนตม์ากข้ึน โดยจะเพ่ิมยอดการซ้ือช้ินส่วนรถยนตภ์ายในประเทศเป็น 1.6 
พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาจากแค่ประมาณ 100 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั 
 
การขยายตลาดและลดต้นทุนด้านวัตถุดบิผ่านการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี 
อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการปกป้องสูงสุดโดยรัฐบาลแห่งประเทศก าลงัพัฒนาหลายๆ ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศท่ีพฒันาแล้วบางประเทศด้วย ท าให้การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมนี้ ผูผ้ลิตรถยนตไ์ดรั้บ
ประโยชน์จากการเจรจาขอ้ตกลงการคา้เสรีโดยสามารถเขา้ถึงตลาดต่างประเทศไดง่้ายข้ึน (ตราบใดท่ีไม่นาํไปสู่การแข่งขนัท่ีรุนแรงหรือ
การท่ีตอ้งเปิดตลาดในประเทศใหก้บัประเทศคู่คา้ในรูปแบบต่างตอบแทน) และมีตน้ทุนดา้นช้ินส่วนหรือสินคา้ขั้นกลางท่ีถูกลง ในขณะท่ี
การเปิดการคา้เสรีแบบพหุภาคีก่อใหเ้กิดการประหยดัจากกระบวนการผลิตสูงสุด ผูผ้ลิตรถยนตก์็ยงัพอใจกบักบัการเจรจาการคา้เสรีใน
รูปแบบทวภิาคีมากกวา่ เน่ืองจากขอ้ตกลงการคา้เสรีแบบน้ีจะสามารถกีดกนัผูผ้ลิตจากประเทศท่ีอยูภ่ายนอกขอ้ตกลงได ้ นอกเหนือจาก
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงถูกแทนดว้ยความตกลงการคา้สินคา้เสรีของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods agreement หรือ 
ATIGA) ในเดือนพฤษภาคม 2553 แลว้ ประเทศไทยยงัเป็นคู่สัญญาในขอ้ตกลงการคา้เสรีทวภิาคีอีก 7 ขอ้ตกลงและขอ้ตกลงการคา้เสรี
ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศอ่ืนๆ อีก 5 ขอ้ตกลง ทั้งน้ี บรรดากลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมยานยนตมี์ส่วนสาํคญัในการกาํหนดท่าที
ของแต่ละประเทศในขอ้ตกลงเหล่าน้ี (ตารางท่ี 3) การยกเลิกภาษีศุลกากรนาํเขา้ทั้งหมดภายในกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนมกราคม 2554 
ทาํใหย้ทุธศาสตร์การใชภู้มิภาคอาเซียนทั้งภูมิภาคเป็นฐานในการผลิตและจดัหาช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์มีความเป็นไปได้
มากข้ึน การท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพสูงสุดในการผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ ทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากขอ้ตกลง 
ATIGA และในความเป็นจริงแลว้บริษทัผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนตข์า้มชาติท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทยถือเป็นกลุ่มท่ีใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจาก AFTA มากท่ีสุด ในขณะท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตท่ี์เป็นคนทอ้งถ่ินกลบัมีการใชสิ้ทธิประโยชน์จาก AFTA ค่อนขา้ง
ตํ่า นอกจากน้ี บริษทัผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนในประเทศไทยยงัไดพ้ยายามท่ีจะรวมผูผ้ลิตในประเทศเพ่ือนบา้นไวใ้นเครือข่าย
อุตสาหกรรมรถยนตไ์ทย        อีกดว้ย อน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรีไทย-       ล   (TAFTA) นั้น ประเทศออสเตรเลียไดท้าํการ
ยกเวน้ภาษีนาํเขา้ยานพาหนะท่ีผลิตในประเทศไทยตั้งแต่เร่ิมใชข้อ้ตกลงดงักล่าว และยกเวน้ภาษีนาํเขา้สาํหรับช้ินส่วนรถยนตใ์นปี พ.ศ. 
2553           3) และ    ล                   ะ         TAFTA โดยใชเ้ป็นฐานการผลิตรถยนตเ์พ่ือส่งออกไปยงัออสเตรเลีย ในช่วง
ระหวา่งปี 2548-2551 การส่งออกรถยนตจ์ากไทยไปยงัออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนเป็น 2.5 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และคาดวา่มลูค่าการ
ส่งออกในปี 2553  ะ        3.2 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่งผลดีต่อผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นประเทศไทยอีกต่อหน่ึงดว้ย สาํหรับ
กรณีขอ้ตกลงการคา้เสรีไทย-        (TIEHA) บริษทัผลิตรถยนตข์องทั้งสองประเทศไดต่้อตา้นการเปิดตลาดเสรีใหก้บัรถยนตท่ี์ผลิตในอีก
ประเทศหน่ึง แต่ผลกัดนัให้มีการเปิดเสรีการคา้ช้ินส่วนรถยนตบ์างประเภท  ถึงแมว้า่ขอ้ตกลง TIEHA นั้นจะเป็นการเปิดเสรีเฉพาะสินคา้
ทั้งหมด 84 รายการเท่านั้น และในจาํนวนน้ีมีแค่เพียง 4                 คา้เก่ียวกบัรถยนต ์ผูน้าํเขา้ชาวไทยก็ยงัคงไดรั้บประโยชน์จากการ
นาํเขา้ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์auto transmission  จากอินเดีย อยา่งไรก็ตาม ประโยชน์ส่วนใหญ่จากขอ้ตกลง TIEHA  ะเกิดข้ึน      ซ้ือขาย
ภายในบริษทั กล่าวคือ ระหวา่งผูผ้ลิตรถยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตท่ี์เป็นบริษทัลูก แต่ประโยชน์จะไม่ตกไปถึงผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์
ทอ้งถ่ิน ขณะท่ีขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียน-อินเดีย ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนมกราคม 2553 นั้น ยานพาหนะก็ยงัคงอยูใ่นรายการยกเวน้ แต่
มีการเปิดเสรีการคา้ช้ินส่วนรถยนตห์ลายชนิด เช่นเดียวกนักบัขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียน-    ซ่ึงยงัคงใหย้านพาหนะและช้ินส่วนรถยนต์
ท่ีสาํคญับางรายการอยูใ่นรายการสินคา้ท่ีมีความอ่อนไหวสูง และให้ยกเวน้จากการเปิดการคา้เสรี ขณะท่ีช้ินส่วนรถยนตส่์วนใหญ่จะไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีศุลกากรในปี 2555 
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ตารางที ่3. ผลของข้อตกลงการค้าเสรีบางข้อตกลงท่ีมีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ของไทย 

   ที่มา ขอ้ตกลงการคา้เสรีฉบบัต่างๆ  

 
ถึงแม้ว่าผู้ผลติรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยมีการผลติรถยนต์หลากหลายประเภทเพือ่ตอบสนองตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็
ตาม ประเทศไทยยังคงมีการน าเข้ารถยนต์ระดบัหรู ช้ินส่วนรถยนต์ท่ีใช้เทคโนโลยีในการผลติสูง และเหล็กกล้าจากประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงทาง
ญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเปิดการค้าเสรีในสินค้าเหล่านี้ผ่านข้อตกลง JTEPA อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความท่ีเกรงวา่การเปิดการคา้เสรี
จะทาํใหก้ารลงทุนที่เกิดข้ึนภายในประเทศเสียผลประโยชน์ไป รัฐบาลไทยจึงตอบปฏิเสธการเปิดเสรีการคา้ในส่วนของรถยนตโ์ดยสาร
ขนาดเลก็ และยอมใหมี้การลดอตัราภาษีศุลกากรลงเพียงเลก็นอ้ยสาํหรับรถยนต์โดยสารระดบัหรู (ตารางท่ี 3) ทั้งน้ี การเปิดเสรีการคา้

 
ขอ้ตกลงการคา้เสรี 
(วนัที่มีผลบงัคบัใช)้ 

 

ท่าทีของไทย 

 

ท่าทีของประเทศคู่สัญญา 

AFTA/ATIGA 

(พ.ศ. 2536) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 มีการลดพิกดัอตัราภาษีศุลกากรสาํหรับสินคา้เก่ียวกบั 
รถยนตเ์หลือร้อยละ 0 ระหวา่ง 6   ะ       ในอาเซียน โดยจะครอบคลุมกมัพชูา  
พม่า ลาว และเวยีดนามในปี พ.ศ. 2558 

ข้อตกลงไทย-อนิเดยี ระยะเร่ิมต้น 
(TIEHA) 
(พ.ศ. 2546)  

ยกเวน้ภาษีศุลกาการสาํหรับระบบเกียร์ ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์แบร่ิง และช้ินส่วนเบา  
ในปี พ.ศ. 2549 

ข้อตกลงไทย-ออสเตรเลยี (TAFTA) 

(พ.ศ. 2548) 

ยกเวน้ภาษีศุลกากรสาํหรับ 
รถยนตโ์ดยสาร รถยนตเ์ชิงพาณิชย ์และ 
ช้ินส่วนรถยนต ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553  
และ พ.ศ. 2558          ล ็        
 

ยกเวน้ภาษีศุลกากรสาํหรับรถยนต ์
โดยสาร รถยนตเ์ชิงพาณิชย ์และ 
เหลก็กลา้ในปี พ.ศ. 2548 และ ะหว่าง 
ปี พ.ศ. 2548-2553 สาํหรับช้ินส่วน 
รถยนต ์ 

ข้อตกลงไทย-        (JTEPA) 

(พ.ศ. 2550 

ลดอตัราภาษีจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ  
60 สาํหรับรถยนตท่ี์มีขนาดเคร่ืองยนตเ์กิน 
 3000 ซีซี ภายในปี พ.ศ. 2544 2554 
    ะ             ล    แ ล           
                                  ล ็  
สาํหรับช้ินส่วนรถยนตท่ี์มีการลดอตัรา 
ภาษีศุลกากรตั้งแต่วนัท่ีขอ้ตกลงมีผลบงัคบั 
ใช ้จะใหย้กเวน้ภาษีศุลกากรภายในปี พ.ศ. 
2554 และ พ.ศ. 2556 สาํหรับช้ินส่วน 
เคร่ืองยนต ์และจะมีการยกเลิกการจาํกดั 
ปริมาณนาํเขา้แผน่เหลก็รีดร้อนภายในปี 
พ.ศ. 2561 

0% ในทุกกลุ่มยานยนตก่์อนขอ้ตกลง 
การคา้เสรี 
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สาํหรับช้ินส่วนรถยนตท์ั้งหมดจะดาํเนินการอยา่งสมบูรณ์ภายในปี 2554 และภายในปี 2556                           ะ    ส่ิงท่ี 
JTEPA แตกต่างจากขอ้ตกลงการคา้เสรีฉบบัอ่ืนๆ คือ JTEPA    ไดช่้วยใหเ้ขา้ถึงตลาดภายในของประเทศญ่ีปุ่นไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากญ่ีปุ่น
ลดอตัราภาษีศุลกากรสาํหรับรถยนตเ์หลือร้อยละ       แล   อยา่งไรก็ตาม ขอ้ตกลง JTE A     ล                      แ  บริษทัผูผ้ลิต
รถยนตท่ี์จาํเป็นตอ้งนาํเขา้ช้ินส่วนจากประเทศญ่ีปุ่น และทาํใหผู้ผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 
 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
คาดว่ายอดการผลิตรถยนต์ภายในปีนี้จะเท่ากบั 1.6 ล้านคัน ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงสุดต้ังแต่เร่ิมมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ขึน้ใน
ประเทศไทยเมื่อช่วงทศวรรษที่ 60 แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัในอุตสาหกรรมยานยนตเ์นน้ย ํ้าวา่การขยายตวัของการผลิตท่ี
เกิดข้ึนในช่วงท่ีผา่นมาจะเป็นการขยายตวัท่ีย ัง่ยนืมากกวา่แค่การฟ้ืนตวัช่วงส้ันๆ หลงัวกิฤติ ทั้งน้ี ภายในระยะเวลา 5 ปี คาดวา่การผลิต
รถยนตป์ระหยดัพลงังานจะคิดเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตทั้งหมด ซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของทั้งผูผ้ลิตรถยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต ์
การขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งของเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองท่ีสงบจะทาํใหค้วามเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบั
อตัราดอกเบ้ียท่ีคงอยูใ่นระดบัตํ่า จะช่วยใหย้อดขายรถยนตภ์ายในประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น 720,000 คนัในปี 2553 ตามท่ีคาดการณ์ไว ้ อยา่งไร
ก็ตาม การคาดการณ์เก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง และกระบวนการสมานฉนัทจ์ะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุป
สงคภ์ายในประเทศในระยะต่อไป ยอดขายรถปิคอพัภายในประเทศเองก็น่าจะอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีเน่ืองจากไม่มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลน
สินเช่ือ ราคาสินคา้เกษตรท่ีค่อนขา้งดี และราคานํ้ามนัไม่ผนัผวนมากนกั ในขณะเดียวกนั รถยนตโ์ดยสารก็มีสัดส่วนในตลาดในประเทศ
ไทยเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีการเปิดตวัรถยนตป์ระหยดัพลงังานท่ีราคาไม่แพงนกัหลายๆ รุ่น  การส่งออกรถยนตไ์ดรั้บแรงกระตุน้จากการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและคิดเป็นร้อยละ 55 ของอุปสงคโ์ดยรวมทั้งหมดในปี 2553 ทั้งน้ี ภาวะอ่อนแอทางเศรษฐกิจของยโุรปท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ คาดวา่จะส่งผลเพียงเลก็นอ้ยต่ออุปสงคท่ี์มีต่อรถยนตแ์ละจะถูกชดเชยดว้ยการส่งออกไปยงัประเทศภายในกลุ่ม
อาเซียนท่ีมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะมีการยกเวน้ภาษีศุลกากรระหวา่งประเทศสมาชิกแลว้ขอ้ตกลง ATIGA        ล               
            ล       ดว้ย นอกจากน้ี การตดัสินใจของบริษทันิสสัน (และบริษทัผูผ้ลิตรถยนตญ่ี์ปุ่นรายอ่ืนๆ ก็กาํลงัพิจารณาอยู)่ ท่ีจะทาํ
การขายรถยนตป์ระหยดัพลงังานในญ่ีปุ่น (ขณะน้ีพบวา่แทบจะไม่มีการนาํเขา้รถยนตป์ระหยดัพลงังานกลบัเขา้มายงัไทยจากญ่ีปุ่น) จะ
ช่วยกระตุน้การส่งออกอีกทางหน่ึง อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงในปี 2554 ก็คือ ผลกระทบของค่าเงินบาทท่ีคาดวา่จะแขง็ข้ึนอีกต่อ
การส่งออกรถยนต ์ถึงแมว้า่อุตสาหกรรมยานยนตจ์ะไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไดค้าํนวณวา่ทุกๆ บาทท่ีแขง็ข้ึนต่อเงินหน่ึงดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จะนาํไปสู่ความเสียหายราวๆ 6 พนัลา้นบาทสาํหรับการส่งออกของ
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย อยา่งไรก็ตาม การท่ีค่าเงินสกุลทอ้งถ่ินของตลาดส่งออกหลกัอ่ืนๆ (ออสเตรเลีย และประเทศในทวปีเอเซีย เป็น
ตน้) มีการแขง็ค่าข้ึนพร้อมๆ กบัค่าเงินบาทของไทยและการท่ีตลาดสหรัฐอเมริกาไม่ไดเ้ป็นตลาดสาํคญัเพียงตลาดเดียวของการส่งออก
รถยนตข์องไทย ทาํใหค้วามเสียหายจากการแขง็ค่าของเงินบาทมีไม่มากนกั นอกจากน้ี บรรดาขอ้ตกลงการคา้เสรีต่างๆ ก็ยงัคงมีส่วนช่วย
ในการกระตุน้การส่งออก ถึงแมว้า่ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนจากผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์
จากประเทศจีน อินเดียและญ่ีปุ่น สาํหรับการเจรจาการคา้เสรีระหวา่งไทยกบัสหภาพยโุรปท่ีกาํลงัดาํเนินอยูน่ั้น มีแนวโนม้วา่จะไม่รวม
รถยนต ์สาํหรับช้ินส่วนรถยนตน์ั้นเขา้ใจวา่จะมีช่วงของการปรับตวัเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนท่ีจะมีการเปิดเสรี 
 
ผู้ผลติรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นและตะวันตกต่างยังคงเดนิหน้าขยายก าลงัการผลติของตนในประเทศต่างๆ ในทวีปเอเซียที่มีศักยภาพ ในการ
เจริญเติบโตสูง เงินลงทุนท่ีหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองแมใ้นยามท่ีเกิดความไม่สงบทางการเมืองนั้น เป็นส่ิงท่ีช่วยยนืยนัถึงความเช่ือมัน่
ของนกัลงทุนท่ีมีต่อศพัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการผลิตรถปิคอพัและรถยนตโ์ดยสารขนาดเลก็ของประเทศไทยในระยะยาว อยา่งไรก็
ตาม ถึงแมว้า่โดยลกัษณะของอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีตน้ทุนจมท่ีสูง ทาํใหมี้การปรับตวัเพ่ือตอบสนองต่อแรงจูงใจทางการลงทุนใหม่ๆ 
ค่อนขา้งชา้ ประเทศไทยก็ยงัคงตอ้งพยายามรักษาความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทางดา้นภูมิศาสตร์เอาไวเ้พื่อแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ท่ี
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ต่างตอ้งการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตเ์ช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น มาเลเซียไดมี้การผอ่นคลายกฎระเบียบเก่ียวกบัการลงทุน
ของชาวต่างชาติในการผลิตรถยนตโ์ดยสารท่ีมีเคร่ืองยนตข์นาดใหญ่และเคร่ืองยนตไ์ฮบริด ถึงแมว้า่มาเลเซียจะมีตลาดภายในประเทศและ
ตลาดแรงงานท่ีเลก็กวา่ แต่การมีขอ้ตกลง ATIGA และมีโครงสร้างภาษีท่ีเอ้ือต่อการใชช้ิ้นส่วนรถยนตภ์ายในประเทศ อาจส่งผลใหบ้ริษทั
ผลิตรถยนตร์ะดบัหรูในประเทศไทยทาํการยา้ยฐานการผลิตไปยงัมาเลเซียได ้ และปัจจุบนัโฟลค์สวาเกน้ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบั DRB-
HICOM แห่งมาเลเซียในการผลิตรถยนตโ์ดยสารสาํหรับส่งออกภายในตลาดอาเซียนแลว้ สาํหรับอินโดนีเซียนั้นยงัถือวา่ลา้หลงัประเทศ
ไทยในเชิงของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การผลิตช้ินส่วนรถยนตภ์ายในประเทศ และทรัพยากรแรงงาน ทวา่ ขอ้ไดเ้ปรียบของ
อินโดนีเซียคือ มีจาํนวนประชากรมากและอตัรายานพาหนะต่อจาํนวนประชากรค่อนขา้งตํ่า ทาํใหใ้นช่วงท่ีผา่นมา อินโดนีเซียสามารถ
ดึงดูดเงินลงทุนไดพ้อสมควร และถึงแมใ้นปัจจุบนั บริษทัผูผ้ลิตรถยนตข์า้มชาติในจีนและอินเดียยงัคงเนน้การผลิตเพื่อขายภายในประเทศ
ก็ตาม แต่ก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะหนัมาเนน้การส่งออกมากข้ึนในอนาคต 
 
เป็นความท้าทายส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในการก้าวขึน้ไปอยู่ในกระบวนการผลติในระดบัท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีสูงขึน้ แนวโนม้
ในปัจุบนัท่ีใหผู้ผ้ลิตช้ินส่วนทาํการออกแบบผลิตภนัฑเ์อง ทาํใหผู้ผ้ลิตช้ินส่วนเหล่าน้ีตอ้งมีการพฒันาความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี
อยา่งมาก ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตข์า้มชาติ ในขณะท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตท์อ้งถ่ินกลบัโดนลดระดบัใหก้ลายเป็นผูผ้ลิต
ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ไม่ซบัซอ้นแทน บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตท่ี์เป็นของคนไทยแทบทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 23 
                   ล             นตข์ั้นสูงจาํนวน 648 บริษทั) ทาํการผลิตช้ินส่วนรถยนตท่ี์ตอ้งการใชแ้รงงานอยา่งเขม้ขน้ และ
จาํเป็นตอ้งอาศยัความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคหรือทาํการร่วมทุนกบัผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตข์า้มชาติเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเทคโนโลย ี สาํหรับ
ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีสูงนั้นส่วนใหญ่จะผลิตโดยบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนตข์า้มชาติในประเทศไทยหรือ
นาํเขา้จากต่างประเทศ ดงันั้น การท่ีประเทศไทยจะพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัการผลิตรถยนตโ์ดยสาร ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีี
สูงกวา่การผลิตรถปิคอพันั้น สัดส่วนของผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตข์า้มชาติจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนหากบริษทัทอ้งถ่ินไม่มีการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นกระบวนการออกแบบสร้างสรรค ์
 
 

2.2  อุปสงค์จากภายนอก 
แนวโน้มของอุปสงค์จากภายนอกจะถูกก ากบัโดยความปกติแบบใหม่ (new normal) กล่าวคือ ระบบเศรษฐกจิโลกมีความผันผวนน้อยลง 
แต่ประเทศที่พฒันาแล้วจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิที่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ ในไตรมาส  2 และ 3 ของปี  2553 ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศขนาดใหญ่มีการฟ้ืนตวัหลงัวกิฤติการเงิน ทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีมีความผนัผวนนอ้ยลงแต่ก็มีศกัยภาพในการขยายตวั
ท่ีลดลงดว้ย โดยเหตุท่ีระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด อุปสงคจ์ากภายนอกจึงเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัต่อการขยายตวัของ
ระบบเศรษฐกิจ  ทั้งน้ี อุปสงคจ์ากประเทศพฒันาแลว้ค่อยๆ ลดความสาํคญัลงโดยเปรียบเทียบ และอุปสงคจ์ากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ทวคีวามสาํคญัข้ึน ตวัอยา่งเช่น ดงัท่ีไดก้ล่าวในกรอบท่ี 1    ล            อุตสาหกรรมยานยนตเ์นน้ไปท่ีตลาดภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การบริโภคขั้นสุดทา้ยภายในโลกน้ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดงันั้น การส่งออกของไทย
ยงัคงตอ้งข้ึนอยูไ่ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม (ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดกบัเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้อนัส่งผลกระทบมาถึง
เศรษฐกิจไทย) กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยกัษใ์หญ่ทางเศรษฐกิจทั้ง 3 กลุ่ม  ะเทศ (G3) อนัไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และยโุรป ดงัจะเห็นไดว้า่เม่ือผลของวฏัจกัรสินคา้คงคลงัในประเทศเหล่าน้ีเร่ิมเบาบางลงในไตรมาสท่ี 2 และ 3 และ     ค์
                          ล ล             ภูมิภาค       ะวนัออกก็ลดลงดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่แขง็แกร่งของกลุ่ม
ประเทศ G3จึงมีผลใหอุ้ปสงคจ์ากภายนอกในปีท่ีจะถึงน้ียงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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2.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 
เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้วมีการขยายตัวในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2553 สูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ และท าให้อุปสงค์ต่อสินค้าน าเข้า
จากประเทศเศรษฐกจิเกิดใหม่เพิม่สูงขึน้ ทว่า อตัราการขยายตัวเร่ิมมีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาสท่ี 3 ส่ิงท่ีแตกต่างไปจากการ
คาดการณ์มากท่ีสุด คือ เศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยโุรปโดยเฉพาะอยา่งยิง่เยอรมนั ซ่ึงถึงแมจ้ะเกิดวกิฤติภาคการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มประเทศยโุรปใต ้ เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปก็ยงัคงขยายตวัร้อยละ 4.2             2          การท่ีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้สูงกวา่ท่ีคาดไว ้ประกอบกบัเป็นช่วงสุดทา้ยของวฏัจกัรการสะสมสินคา้คงคลงั ทาํใหอุ้ปสงคต่์อสินคา้นาํเขา้
จากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่สูงข้ึน เช่น สิงคโปร์มีอตัราการขยายตวัถึงร้อยละ 18.7 ต่อปี (นบัถึงไตรมาส 2) อยา่งไรก็ตาม ถึงแมมี้การ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัวกิฤติ แต่ระดบัการผลิตของประเทศต่างๆ กลบัยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ระดบัท่ีสูงสุดก่อนวกิฤติ และส่วนใหญ่
ยงัคงทาํการผลิตในระดบัท่ีตํ่ากวา่ศกัยภาพ ยกเวน้ประเทศจีน ทั้งน้ี ประเทศท่ีพฒันาแลว้มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจค่อนขา้งตํ่าใน
ไตรมาสท่ี 3 (โดยเฉล่ียแลว้ตํ่ากวา่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2552 และไตรมาสท่ี 2 ปี 2553 ประมาณ 2.5 จุด (percentagepoint)) ทั้งน้ี อุปสงคต่์อ
สินคา้นาํเขา้ของประเทศท่ีพฒันาแลว้มีการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (รูปท่ี 18        การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ชะลอตวัลงไปดว้ย 
 
รูปที่ 18. อุปสงค์ต่อสินค้าน าเข้าชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ของปี 2553  

Import Demand, Year-on-year Growth 

 
ท่ีมา CEIC และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปที่ 19. ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ทะยานขึน้สูงในช่วงหลายเดอืนที่ผ่านมา  

Index (2000=100) 

 
 ท่ีมา ธนาคารโลก 

 
การเร่งฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิหลงัวิกฤติ ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาที่อ่อนตัวลง และสภาพภูมิอากาศท่ีผิดปกติ ท าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สูงขึน้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร ราคานํ้ามนัดิบเคล่ือนไหวในช่วงแคบๆ ระหวา่ง 75-85 ดอลล่าร์
                   ลล  และตั้งแต่ส้ินเดือนสิงหาคมเป็นตน้มา ราคาทองแดงในตลาดโลกสูงข้ึนร้อยละ 17            ะ             
ท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ (ถึงแมจ้ะสูงข้ึนเพียงร้อยละ 6                ล    ) นอกจากน้ี ส          า           ในหลายๆ พ้ืนท่ีทัว่โลก 
(ส่วนใหญ่ในรัสเซียและจีน) ส่งผลต่ออุปทานอาหารและทาํใหร้าคาพืชผลทางการเกษตรอนัรวมถึงราคาขา้วสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ี ราคาอาหาร
ทะยานข้ึนสูงมากในช่วงหลายเดือนท่ีผา่นมา แต่ก็ยงัคงตํ่ากวา่ระดบัท่ีสูงสุดในปี 2551      ตรงกนัขา้ม                  ง        
กลบัทะยานไปสู่ในระดบัท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ (รูปท่ี 19) ตวัอยา่งเช่น ราคายางพาราสูงข้ึนร้อยละ 11     แ                        
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ในปีที่จะถึงนี้ ประเทศไทยต้องเตรียมตัวรับมือกบัสถานการณ์ความปกติแบบใหม่ทีเ่ศรษฐกิจของประเทศที่พฒันาแล้วจะขยายตัวในอตัรา
ท่ีต ่าและมีเงินทุนไหลเข้าจ านวนมหาศาล อุปสงคข์องกลุ่มประเทศ G3 ต่อสินคา้ออกของไทยจะขยายตวัในอตัราท่ีตํ่ากวา่ช่วงก่อนวกิฤติ 
เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีตอ้งทาํการรักษาความสมดุลทางการคลงั การเงินและในเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ตารางท่ี 4 แสดงระบบเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศ OECD ซ่ึงขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 2.5 ในช่วงก่อนวกิฤติ (ปี2541-255               ท่ีลดลงเหลือ         ละ 0.8 
ในช่วงปี 2550-2555 (คาดการณ์) ในขณะเดียวกนั อุปสงคข์องประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจีนต่อสินคา้ออกของ
ไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการบริโภคภาคเอกชนท่ีเติบโตข้ึน ทั้งน้ี เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกใน
ช่วงเวลาวกิฤติ (พ.ศ. 2550-2555) มีอตัราการขยายตวัท่ีตํ่ากวา่ช่วงเวลาก่อนวกิฤติเพียงเลก็นอ้ย (ร้อยละ 8 เทียบกบัร้อยละ 8.1) อยา่งไรก็
ตาม ดว้ยความท่ีการบริโภคส่วนใหญ่ยงัคงเกิดข้ึนในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ ความปกติแบบใหม่น้ีจึงน่าจะนาํไปสู่อตัราการขยายตวัท่ี
ลดลงของปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศในระยะปานกลาง ทั้งน้ี มีขอ้สังเกตในตารางท่ี 4 วา่ปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศในช่วงปี 
2554-2555 คาดวา่จะอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ระดบัก่อนวกิฤติ นอกจากน้ี ความปกติแบบใหม่น้ียงัจะนาํไปสู่การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในการ
ดึงดูดเงินลงทุน เน่ืองจากเงินทุนในระบบยงัคงเหลืออยูจ่าํนวนมหาศาลและประเทศท่ีกาํลงัพฒันาอ่ืนๆ ต่างก็เร่งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบและทกัษะแรงงานเพ่ือดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
 

ตารางที่  4. ช่วงการเร่งฟ้ืนตัวหลังวกิฤติได้ผ่านไปแล้ว และขณะนีเ้ป็นช่วงเวลาของความปกติแบบใหม่ที่น ามาซ่ึงอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิและ
ปริมาณการค้าที่ลดลง 

          2541-2550 2550-2555f 2551 2552e 2553f 2554f 2555f 

ค่าสถิติ                 
ปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศ (GNFS)   9.1 3.0 3.2 -11.6 11.2 6.8 7.2 
 ระดบัราคาสินคา้บริโภค                 
    กลุ่มประเทศ G-7    …   3.1 -0.2 1.5 1.6 1.8 
    สหรัฐอเมริกา   2.7   3.8 -0.3 2.0 2.2 2.4 
ระดบัราคาสินคา้โภคภณัฑ ์(ในรูปของ USD)                 
    สินคา้โภคภณัฑท่ี์ไม่ใช่นํ้ามนั       0.0 -21.6 16.8 -4.0 -5.4 
ราคานํ้ามนัดิบ (US$ ต่อบาเรลล)์       97.0 61.8 78.1 74.6 73.9 
    ราคานํ้ามนัดิบ (+/- ร้อยละ)       36.4 -36.3 26.4 -4.5 -0.9 
อัตราการขยายตัวของ GDP                 
  กลุ่มประเทศพฒันา   2.6 0.9 0.4 -3.3 2.3 2.4 2.7 
      กลุ่มประเทศ OECD    2.5 0.8 0.3 -3.4 2.2 2.3 2.6 
      กลุ่มประเทศยโุรป   2.3 0.0 0.4 -4.1 0.7 1.3 1.8 
      ญ่ีปุ่ น   1.2 0.0 -1.2 -5.2 2.5 2.1 2.2 
      สหรัฐอเมริกา   2.9 -0.2 0.4 -2.4 3.3 2.9 3.0 
      กลุ่มประเทศนอก OECD    4.5 2.9 3.0 -1.7 4.2 4.2 4.5 
  กลุ่มประเทศก าลังพฒันา   5.5 5.3 5.7 1.7 6.2 6.0 6.0 

      
กลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกและแปซิฟิก   

8.1 8.0 8.5 7.1 8.7 7.8 7.7 

รายการช่วยจ า                 
    กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันายกเวน้จีนและอินเดีย   4.3 -1.8 4.5 4.4 4.6 

  ท่ีมา World Bank Global Economic Prospects (GEP) summer 2010 (June), and World Development Indicators. 
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การขยายตัวทางเศรษฐกจิอย่างยั่งยืนและไม่หวือหวาของประเทศจีนท าให้จีนกลายเป็นแหล่งอุปสงค์จากภายนอกประเทศท่ีส าคัญของ
ไทย ประเทศจีนไดก้ลายเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทยในปี พ.ศ. 2553 อยา่งไรก็ตาม สินคา้ท่ีส่งออกไปจีนนั้นอาจใชบ้ริโภค
ภายในจีนหรือเป็นสินคา้ขั้นกลางท่ีนาํไปใชผ้ลิตสินคา้ขั้นสุดทา้ยเพ่ือส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ G3 ก็ได ้ ซ่ึงจะมีผลต่อความพยายามท่ีจะ
ลดระดบัการพึ่งพิงตลาด G3 ของไทย (กรุณาดูรายละอียดในกรอบท่ี 3 ของ Thailand Economic  onitor   ะ        มิถุนายน 2553) 
ถึงแมว้า่ สถิติล่าสุดจะบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ความกงัวลต่อการหดตวัของเศรษฐกิจจีนนั้นไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งท่ีคาด ตวัช้ีวดัช้ีนาํหลายตวัเร่ิมส่ง
สัญญาณชะลอตวัหลงัการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งในก่อนหนา้น้ีเม่ือเทียบกบักลุ่มประเทศ G3 (รูปท่ี 20) การขยายตวัของ
เศรษฐกิจจีนคาดวา่จะเร่ิมชะลอตวัลงในคร่ึงปีหลงัของปี 2553       จากการชะลอตวัของการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเป็นหลกั) แต่ก็
ยงัคงขยายตวัในระดบัร้อยละ 9.5 ต่อปีในปี 2553 และขยายตวัร้อยละ 8      2554 
 

รูปที่ 20. ตัวช้ีวดัทางเศรษฐกจิของจีนและกลุ่มประเทศ G3 ส่งสัญญาณ
ชะลอตัวลง 
 

OECD Composite Leading Indicators sa (100=long-term average)  

 
 ขอ้สงัเกต Amplitude-adjusted standardized index. 
ท่ีมา องคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) 

รูปที่ 21. เงนิทุนเร่ิมไหลเข้ามายงักลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกอกีคร้ัง   
 
 

Billions of US dollars 

 
ท่ีมา East Asia and Pacific Update, October 2010. 

 

เมื่อพจิารณาทางภาคการเงิน พบว่าการขยายตัวในระดบัต ่าของกลุ่มประเทศพฒันาแล้วและกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เกิดขึน้อย่างคึกคักใน
กลุ่มประเทศเศรษฐกจิเกิดใหม่ ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินในระหว่างสองกลุ่มประเทศนี้มีความแตกต่างกนั และน าไปสู่การ
หลัง่ไหลของเงินทุนสู่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและประเทศเศรษฐกจิเกิดใหม่ในภูมิภาคอืน่ๆ ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ตอ้ง
เผชิญกบัปมปัญหาสาํคญั กล่าวคือ การแกไ้ขปัญหาฟองสบู่ในตลาดสินทรัพยด์ว้ยการข้ึนอตัราดอกเบ้ีย จะทาํใหเ้กิดเงินทุนหลัง่ไหลเขา้มา
ลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินมากข้ึน เงินทุนท่ีหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศกาํลงัพฒันาคาดวา่จะฟ้ืนตวัจากภาวะตกตํ่าในช่วงวกิฤติไดใ้นปี 
2553 น้ี ทั้งน้ี เงินลงทุนภาคเอกชนท่ีไหลเขา้สู่ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกลดลงจากราวๆ ร้อยละ 6.5 ของ GDP ในปี 2550 
เป็นร้อยละ 2.2 ในปี  2552 อยา่งไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 มีปริมาณเงินทุนไหลเขา้มายงัภูมิภาคน้ีสูงกวา่เม่ือช่วงเดียวกนั
ของปี 2550 ดว้ยแนวโนม้ท่ีดีกวา่ของเศรษฐกิจเอเชียเม่ือเทียบกบักลุ่มประเทศ G3 ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ ทาํใหค้าดวา่เงิน
ลงทุนจะยงัคงไหลเขา้อยา่งต่อเน่ือง (รูปท่ี 21) และค่าเงินในภูมิภาคจะน้ียงัคงแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 
 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์คาดว่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดบัท่ีสูง อนัเป็นผลมาจากสภาพคล่องทางการเงินโลก และน าไปสู่การคาดการณ์เงินเฟ้อ
ในระดบัโลก ถึงแมค่้าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอาจอ่อนตวัลงไปอีกก็ตาม ก็ยงัคาดวา่ราคานํ้ามนัดิบจะยงัทรงตวั เน่ืองจากอุปสงคใ์น
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ประเทศพฒันาแลว้มีการขยายตวัในระดบัตํ่า  นอกจากน้ี สภาวะผดิปกติของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อราคาอาหารนั้นเร่ิมกลบัมาเป็นปกติ 
ทาํใหก้ารผลิตทางการเกษตรกลบัมาเป็นปกติอีกคร้ัง อยา่งไรก็ตาม การท่ีสภาพคล่องในตลาดโลกยงัคงมีอยูสู่งก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีราคา
สินคา้เกษตรและสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆจะสูงข้ึน เน่ืองจากนกัลงทุนมีการแสวงหาผลกาํไรจากการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์ราคาสินคา้โภค
ภณัฑท่ี์สูงข้ึนยอ่มนาํไปสู่การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ถึงแมว้า่ความกงัวลดงักล่าวจะยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองจากยงัมีกาํลงั
การผลิตส่วนเกินเหลืออยู ่ แต่ก็ยงัคงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ท่ีมีอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีสูง 

2.2.2 การส่งออกสินค้า 

มูลค่าการส่งออกของไทยท าสถิติสูงสุดใหม่หลงัจากที่ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 ภาวะการคา้ของโลกปรับตวัดีข้ึน
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2552 และมีส่วนช่วยส่งเสริมการส่งออกของไทย อตัราการขยายตวัการส่งออกสะสม (เม่ือเทียบกบัช่วงไตรมาสก่อน
หนา้ และปรับฐานทางฤดูกาล) มีค่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 18 ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2553 (รูปท่ี 22) ซ่ึงไดรั้บอานิสงคจ์ากวฏัจกัรการ
สะสมสินคา้ทุนของโลกท่ีปรับตวัดีข้ึน อตัราการเติบโตโดยเฉล่ียเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้สูงถึงร้อยละ 36 โดยส่วนหน่ึงเป็นเพราะฐานท่ีตํ่า 
มลูค่าการส่งออกหลงัจากปรับค่าผนัผวนทางฤดูกาลแลว้อยูท่ี่ 17.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯในเดือนมิถุนายน 2553 ซ่ึงมากกวา่มลูค่าสูงสุด
เดิมในช่วงก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2551 ประมาณร้อยละสอง วฏัจกัรการส่งออกของไทยจากจุดสูงสุด (peak) หน่ึงไปยงั
อีกจุดหน่ึงจึงใชร้ะยะเวลาสองปีเตม็ อยา่งไรก็ตาม มลูค่าการส่งออกในเดือนมิถุนายน 2553 หลงัจากปรับฐานทางฤดูกาลแลว้ยงัคงมีค่าตํ่า
กวา่มลูค่าส่งออกท่ีคาดวา่น่าจะเป็นอยูถึ่งร้อยละ 24  ถา้วกิฤติเศรษฐกิจไม่ไดเ้กิดข้ึน (สมมติใหก้ารส่งออกรายเดือนของไทยยงัขยายตวั
เท่ากบัค่ามธัยฐาน (median) ในช่วงปี 2546-2550)  กลุ่มสินคา้ส่งออกทุกกลุ่มฟ้ืนตวัไดดี้ โดยการส่งออกสินคา้ยานยนตข์ยายตวัอยา่งมาก
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 และยงัคงขยายตวัไดดี้ในช่วงหลงัจากนั้นแต่สินคา้ประเภทอ่ืนๆกลบัเร่ิมชะลอตวัลง (รูปท่ี 23)   
 
รูปท่ี 22.  มูลค่าการส่งออกกลบัสู่ระดบัก่อนเกดิวิกฤติเศรษฐกจิใน
เดอืนมิถุนายน 2553 
 
 

Percent Billions of US dollars 

 
ท่ีมา กระทรวงพาณิชย ์ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปท่ี  23. การส่งออกยานยนต์ฟ้ืนตัวค่อนข้างช้า แต่กย็ังขยายตัวได้
ในขณะที่สินค้าอืน่ๆ เร่ิมชะลอตัวลง 
 
 

Percent Year-on-Year (3-month moving average) 

 
ท่ีมา ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก 
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ภาวะการส่งออกล่าสุดเร่ิมชะลอตัวลงในทุกกลุ่มสินค้าหลงัจากท่ีวัฏจักรการสะสมสินค้าทุนของโลกเข้าสู่ภาวะปกติ อตัราการขยายตวัการ
ส่งออกสะสมเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนหนา้และปรับฐานทางฤดูกาลมีค่าติดลบเกือบร้อยละสามในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม (รูปท่ี 
22) อยา่งไรก็ตาม อตัราการเติบโตเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในช่วงส่ีเดือนน้ียงัคงขยายตวัไดถึ้งร้อยละ 20 เน่ืองจากฐานท่ีตํ่า ทั้งน้ี การ
ส่งออกท่ีชะลอตวัลงเกิดข้ึนในทุกกลุ่มสินคา้ การส่งออกยานยนตเ์ร่ิมชะลอตวัลงในไตรมาสท่ีสอง แต่มลูค่าการส่งออกในเดือนตุลาคม
ยงัคงสูงกวา่ค่าเฉล่ียในอดีต ในทางกลบักนั อตัราการขยายตวัของสินคา้กลุ่มอ่ืนๆเพ่ิงจะกลบัเขา้ใกลอ้ตัราเฉล่ียในอดีต (รูปท่ี 23) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัอตัราการขยายตวัของจีดีพีของตลาดเกิดใหม่ในระดบัท่ีย ัง่ยนืมากข้ึน (จากวฏัจกัรการสะสมสินคา้ทุนท่ีอ่อนแรงลง ในขณะท่ี
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐก็เร่ิมลดลง) 
 
ถึงแม้ว่าการฟ้ืนตัวของวิกฤติเศรษฐกจิคร้ังนี้จะแข็งแกร่งกว่าคร้ังท่ีผ่านๆมา มูลค่าการส่งออกในปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกบั
วิกฤติเศรษฐกจิเอเชียตะวันออกในช่วงปี 2540-2541 การฟ้ืนตวัของการส่งออกไทยในวกิฤติคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งแขง็แกร่ง และอาจกล่าวได้
วา่ผนัผวนนอ้ยกวา่วกิฤติเศรษฐกิจ Dot.com ในปี 2544 และวกิฤติเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกในช่วงปี 2540-2541 (รูปท่ี 24) แต่การฟ้ืนตวั
ดงักล่าวน้ีก็เป็นการฟ้ืนตวัหลงัจากการส่งออกท่ีหดตวัลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงกวา่วกิฤติคร้ังก่อนๆ  มลูค่าการส่งออกในปัจจุบนัซ่ึงเป็น
ช่วงครบรอบสองปีหลงัจากท่ีภาวะถดถอยเร่ิมข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2551 มีค่ามากกวา่มลูค่าการส่งออกในช่วงหกเดือนก่อนท่ีวกิฤติ
เศรษฐกิจจะเร่ิมข้ึน (เดือนพฤษภาคม 2551) เพียงร้อยละ 7  ในขณะท่ีมลูค่าการส่งออกหลงัวกิฤติ พ.ศ. 254           ลค่าการส่งออกก่อน
วกิฤติถึงร้อยละ 20 ทั้งน้ี เป็นเพราะวา่การฟ้ืนตวัจากวกิฤติเศรษฐกิจเอเชียไดรั้บแรงหนุนจากอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งของประเทศพฒันาแลว้3 
การฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วสาํหรับวกิฤติเศรษฐกิจคร้ังน้ีเป็นผลจากการส่ังซ้ือสินคา้จากตลาดเกิดใหม่ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจีน) 
นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจภาครัฐท่ีทนัท่วงทีและมีมลูค่าสูง รวมถึงการสะสมสินคา้ทุน แต่ตลอดช่วงดงักล่าวเศรษฐกิจของประเทศรํ่ารวย
ยงัมีความเปราะบาง ซ่ึงส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยไม่สามารถฟ้ืนตวัรวดเร็วกวา่ท่ีเป็นอยูไ่ด ้
 
รุปที่ 24. การฟ้ืนตัวของวกิฤติเศรษฐกจิคร้ังนีแ้ข็งแกร่งกว่าคร้ังที่ผ่านๆ
มา แต่การหดตัวในช่วงก่อนหน้ากรุ็นแรงกว่าเช่นกนั 
 

Movements in monthly export value (sa), t=0 shows beginning of export 
declines (in parentheses), and are set equal to 100  

 
 ทีม่า กระทรวงพาณิชย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และการคาํนวณของ
ธนาคารโลก 

รูปที่ 25. กลุ่มประเทศ G3 มีบทบาทมากขึน้ในการส่งเสริมการส่งออก
ของไทยในช่วงกลางปี แต่กอ่็อนแรงลงในเดอืนล่าสุด 
 

Contribution to year-on-year export growth (percent) 

 
ทีม่า EEA (Emerging East Asia) รวมถึงจีน เกาหลีใต ้ไตห้วนั (จีน) และฮ่องกง  
ทีม่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และการคาํนวณของธนาคารโลก 

                                                 
3 ยกตวัอยา่งเช่น เศรษฐกิจประชาคมยุโรปและสหรัฐอเมริกาขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 3.3 และร้อยละ 4.3 ตามลาํดบัในช่วงปี 2540-2543 เทียบกบัร้อยละ -1.2 และ
ร้อยละ -0.2 ตามลาํดบัในช่วงระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี 2551 และ 2553 
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การส่งออกท่ีฟ้ืนตัวขึน้ในช่วงแรกได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดเกดิใหม่ในภูมิภาค แต่บทบาทของประเทศท่ีพฒันาแล้วกเ็ร่ิมเพิม่มากขึน้
ในช่วงเดอืนล่าสุด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ท่ีการส่งออกเร่ิมฟ้ืนตวั ประเทศต่างๆในภูมิภาค เช่น จีน สมาชิกอาเซียน และประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวนัออกมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อภาวะการส่งออกของไทย (รูปท่ี 25)                            ะ     ล     
หลงัวกิฤติ       สัดส่วนการส่งออกก่อนวกิฤติ (ปี 2548-2550) ท่ีอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 45                 คาํส่ังซ้ือสินคา้จากกลุ่ม
ประเทศ G3 ก็ลดลงจากค่าเฉล่ียในอดีต อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนการส่งออกไปทั้งสองกลุ่มประเทศเร่ิมแตกต่างกนันอ้ยลงหลงัเดือน
พฤษภาคม 2553 เม่ือสัดส่วนการส่งออกไปยงัประเทศ G3 โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นเร่ิมแขง็แกร่งข้ึนในขณะท่ีแรงสนบัสนุนจาก
ประเทศในภูมิภาคเร่ิมกลบัสู่ค่าเฉล่ียในอดีต ทั้งน้ี เป็นผลจากความตอ้งการจากประเทศจีนท่ีชะลอตวัลง ความตอ้งการสินคา้จากสมาชิก
อาเซียนและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวนัออกยงัคงค่อนขา้งแขง็แกร่ง การท่ีสัดส่วนการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ G3 และ
กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกรวมอาเซียนเร่ิมเคล่ือนตวัเขา้มาใกลเ้คียงกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
เกิดมาจากการพยายามกระตุน้การส่งออกไปยงัตลาดใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลีย (สาํหรับสินคา้ประเภทยานยนตแ์ละช้ินส่วน) และ
สวติเซอร์แลนด ์ (สาํหรับทองคาํ) ตลาดอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ใช่ตลาดส่งออกดั้งเดิมของไทยเหล่าน้ีอธิบายถึงหน่ึงในสามของอตัราการขยายตวัการ
ส่งออกรวมในช่วงดงักล่าว การท่ีบทบาทของตลาดส่งออกต่างๆของไทยมีความสมดุลมากข้ึนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจโลก 
ความตอ้งการสินคา้นาํเขา้ของประเทศตลาดเกิดใหม่เพ่ิมสูงข้ึนเกินกวา่ระดบัสูงสุดก่อนวกิฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปี 2552 ในขณะท่ี
ปรากฏการณ์น้ีเพ่ิงเกิดข้ึนในช่วงกลางปี 2553 สาํหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น ความตอ้งการสินคา้นาํเขา้ของยโุรปยงัคงฟ้ืนตวัชา้
กวา่ประเทศอ่ืนๆ 
 
การเพิม่ขึน้ของสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและตลาดใหม่ๆเร่งตัวขึน้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกจิ ในขณะที่แนวโน้มการลดลงของ
สัดส่วนของกลุ่มประเทศ G3 ยังคงมีอย่างต่อเน่ือง การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนการส่งออกไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียน (โดยเฉพาะอยา่งยิง่
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และพม่า) และตลาดท่ีไม่ใช่ตลาดส่งออกดั้งเดิม เช่น ออสเตรเลีย สวติเซอร์แลนด ์ และสมาชิกใหม่ของกลุ่ม
ประเทศสหภาพยโุรป เร่งตวัข้ึนในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนวกิฤติเศรษฐกิจในปี 2545-2549 (รูปท่ี 26) ในทางกลบักนั การ
พ่ึงพาประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสมาชิกดั้งเดิม 15 ประเทศของกลุ่มประเทศสหภาพยโุรปลดลง สัดส่วนของตลาดจีนปรับตวัสูงข้ึน
และมีค่ามากกวา่ประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรกในช่วงกลางปี 2553 แต่อตัราการขยายตวัก็ยงัชา้กวา่ในช่วงก่อนเกิดวกิฤติ
เศรษฐกิจ ในระยะยาวแลว้ สัดส่วนของตลาดส่งออกสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหภาพยโุรป และจีนแต่ละตลาดมีค่าเขา้ใกลร้้อยละ 10 สัดส่วน
น้ีเร่ิมตน้ท่ีร้อยละ 17 สาํหรับกลุ่มประเทศ G3 และท่ีร้อยละ 3 สาํหรับจีนในปี 2538  การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนตลาดส่งออกของไทยทั้ง
ในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่วนท่ีลดลงจึงเกิดข้ึนในอตัราท่ีพอๆกนั อยา่งไรกต็าม ความสาํคญัของตลาด G3 ก็มิอาจมองขา้มได ้ เน่ืองจากการ
ส่งออกไปยงัประเทศเหล่าน้ียงัคงสัดส่วนประมาณหน่ึงในสามของการส่งออกทั้งหมด และการส่งออกของไทยไปยงัจีนและตลาดอาเซียน
ส่วนใหญ่ก็มีตลาดส่งออกสุดทา้ยอยูท่ี่กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นหลกั4  
 

การส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีสูงฟ้ืนตัวช้ากว่ากลุ่มสินค้าอืน่ๆ ณ เดือนมิถุนายน 2553 มลูค่าการส่งออกรวมของ
ไทยไดท้าํสถิติสูงสุดใหม่ แต่ดชันีปริมาณการส่งออกสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยสูีง (ท่ีไดป้รับค่าทางฤดูกาลแลว้) ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่
จุดสูงสุดของช่วงก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2551 ผลดงักล่าวไม่ไดเ้หนือความคาดหมายมากนกัเน่ืองจากความตอ้งการ
สินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยสูีงเหล่าน้ีค่อนขา้งมีความยดืหยุน่สูงต่อรายไดค้รัวเรือนในขณะท่ีสินคา้จาํนวนมากก็ถกูส่งออกไปยงัประเทศรํ่ารวย

                                                 
4 เกือบร้อยละ 80 ของสินคา้ส่งออกของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกจะถูกบริโภคภายนอกภูมิภาค (ประมาณร้อยละ 60 จะถูกบริโภคในกลุ่มประเทศ G3) ในการ
วดัสดัส่วนในการส่งออกไปยงัตลาดแรก การส่งออกไปยงัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกดว้ยกนัคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ทวา่ สินคา้ส่งออกเหล่าน้ีจะ
กลายเป็นสินคา้ขั้นกลางสาํหรับการผลิตเพื่อส่งออกต่อไปยงัตลาดอ่ืนๆ ทัว่โลก ดู Kim, Soyoung, Jong-Wha Lee and Cyn-Young  ark  2 1  , “The ties that bind 
Asia, Europe, and United States”, ADB Econ. W  No.192.  
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ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง ราคาส่งออกของสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยสูีงก็ลดตํ่าลงแมว้า่จะไดฟ้ื้นตวัอยา่งต่อเน่ือง
ในช่วงปลายปี 2552 ถึงตน้ปี 2553 ซ่ึงมีส่วนช่วยในการเพ่ิมมลูค่าการส่งออก สาํหรับสินคา้เกษตรนั้น ปริมาณและมลูค่าการส่งออกใน
เดือนมิถุนายน 2553 อยูท่ี่เพียงร้อยละ 75 ของจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 (รูปท่ี 27) ราคาสินคา้เกษตรก็ฟ้ืนตวัเช่นกนัแมว้า่จะยงัตํ่า
กวา่ระดบัสูงสุดในปี 2551 ค่อนขา้งมาก ปริมาณส่งออกสินคา้เกษตรท่ีไม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนกัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ส่วนหน่ึงเป็นผลจาก
ความแหง้แลง้ของสภาพอากาศ แต่อีกส่วนก็เป็นผลจากราคาสินคา้เกษตรท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงทาํใหก้ารผลิตและส่งออกสินคา้เกษตร
เพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงกลางปี 25515 ในอีกดา้นหน่ึง ปริมาณการส่งออกสินคา้ประมงและสินคา้อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานและทรัพยากร
ในประเทศเป็นหลกัในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่จุดสูงสุดของช่วงก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจถึงร้อยละ 11-16 
 

รูปที่ 26. สัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและตลาดใหม่ๆขยายตัว
เร็วขึน้ในช่วงวกิฤติเศรษฐกจิ 
 

Changes in average annual market shares (percent) 

 
ขอ้สงัเกต ประเทศอุตสาหกรรมใหม่แห่งเอเชียตะวนัออก ประกอบดว้ยเกาหลี
ใต ้ไดห้วนั และฮ่องกง  
ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปที่ 27. สินค้าเกษตรและสินค้าที่ใช้เทคโนโลยสูีงฟ้ืนตัวจากวิกฤติเศรษฐกจิ
คร้ังนีช้้ากว่าสินค้ากลุ่มอืน่ๆ 
 

 

 
 ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 

 

แต่ก็ดูเหมือนว่ากลุ่มสินค้าท่ีฟ้ืนตัวช้ากว่ากลุ่มอืน่ๆในช่วงก่อนหน้าเหล่านี้จะสามารถรับมือการชะลอตัวท่ีเกดิขึน้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2553 ได้ดกีว่า รูปแบบของการขยายตวัของการส่งออกไดเ้ปล่ียนไปหลงัจากภาวะการชะลอตวัท่ีเร่ิมข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2553 สินคา้
อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานและทรัพยากรในประเทศเขม้ขน้ประสบกบัการชะลอตวัท่ีรุนแรงกวา่ มลูค่าการส่งออกในเดือนตุลาคม 2553 
ลดลงเหลือร้อยละ 80 ของระดบัในเดือนมิถุนายน (รูปท่ี 27) ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลงจากเงินบาทท่ีแขง็ค่า
ข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่ออุตสาหกรรมบางกลุ่ม เช่น อาหารกระป๋อง นํ้าตาล เคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้ และผลิตภณัฑจ์ากไม ้ในทาง
กลบักนั การส่งออกสินคา้เกษตรทั้งในส่วนของปริมาณและราคาขยายตวัในอตัราท่ีค่อนขา้งน่าพอใจ โดยมีขา้วและยางเป็นสินคา้หลกัท่ีมี
การเติบโตสูง ภาวะการส่งออกท่ีชะลอตวัลงก็มีผลท่ีค่อนขา้งจาํกดัต่อสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยสูีงเม่ือเทียบกบัสินคา้อุตสาหกรรมกลุ่มอ่ืนๆ  
 

ภาวะการส่งออกของไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกจิเมื่อเทียบกบัประเทศอื่นๆในภูมิภาคจัดว่าอยู่ในระดบัปานกลาง สัดส่วนการส่งออกของ
ไทยในตลาดโลก (หลงัจากปรับค่าทางฤดูกาลแลว้) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.20 ในช่วงหลายเดือนก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจ (กลางปี 2551) เป็น
                                                 
5 ดชันีมูลค่าการส่งออก (ปี 2550 เท่ากบั 100)  ในเดือนกรกฎาคม 2551 เพิ่มข้ึนเป็น 147 สาํหรับสินคา้เกษตรเม่ือเทียบกบัเพียง 129 สาํหรับสินคา้อุตสาหกรรม
โดยรวม ดชันีปริมาณการส่งออกมีค่าเท่ากบั 111 และ 117 ตามลาํดบั ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ผลของราคามีความสาํคญัมากในการสนบัสนุนการส่งออกสินคา้เกษตร  

Resource based, 
labor intensive 

“Lagged behind earlier 
but picked up lately” 

“Recovered firmly until Jun 
10 but fell afterwards” 

Agriculture 

Fishery 

High-tech 

All products 
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ร้อยละ 1.38 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15 (รูปท่ี 28) ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกต่างก็มีสัดส่วน
การส่งออกในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากการคา้ภายในภูมิภาคท่ีแขง็แกร่ง สภาวะการส่งออกของไทยจดัวา่อยูใ่นระดบัปาน
กลางเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ฮ่องกง (จีน) และฟิลิปปินส์มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมมากท่ีสุดคือสูงข้ึนประมาณร้อยละ 30 ในขณะท่ีไตห้วนัและ
มาเลเซียมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนค่อนขา้งตํ่า แต่ในความเป็นจริงแลว้ ปริมาณการส่ังซ้ือสินคา้ของไทยเติบโตชา้กวา่ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค
ยกเวน้มาเลเซีย (รูปท่ี 29)  ดงันั้น ราคาสินคา้ส่งออกท่ีสูงข้ึนจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเพ่ิมสัดส่วนมลูค่าการส่งออกของไทยในตลาดโลก 
(รูปท่ี 30)   
 
รูปที่ 28. สัดส่วนการส่งออกของไทยในตลาดโลกเพิม่ขึน้ในระดบัปาน
กลางเมื่อเทียบกบัประเทศอืน่ๆในภูมิภาค 
 

Percent Percent 

 
ท่ีมา Haver และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปที่ 29.ปริมาณการส่งออกของไทยขยายตัวน้อยกว่าประเทศอืน่ๆ แต่
ราคาสินค้าที่สูงขึน้มีส่วนช่วยหนุนมูลค่าการส่งออก 
 

Percent 

 
ท่ีมา Haver และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 

การคาดการณ์การส่งออกของไทยปรับตัวดขีึน้ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ แต่ดชันีช้ีน าการส่งออกยังคงให้ภาพที่ไม่ชัดเจนมากนัก ตลาด
และนกัลงทุนทัว่ไปประมาณการในเดือนพฤศจิกายน 2553 วา่การส่งออกสินคา้ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯในปี 2553 จะขยายตวัในช่วง
ประมาณร้อยละ 21 ถึงร้อยละ 28 หลงัจากท่ีไดห้ดตวัลงร้อยละ 13 ในปี 2552 มุมมองดงักล่าวไดป้รับตวัดีข้ึนอยา่งมากจากการคาดการณ์
ในเดือนมกราคม 2553 ท่ีร้อยละ 10 (รูปท่ี 31) ตวัเลขคาดการณ์สาํหรับปี 2554 ยงัอยูใ่นช่วงกวา้งท่ีร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 17 ดชันีช้ีนาํการ
ส่งออกช้ีวา่ภาวะการส่งออกในระยะส้ันยงัคงมีความไม่ชดัเจนมากนกั ค่าดชันีการส่ังซ้ือในสิงคโปร์ปรับตวัดีข้ึนอยา่งชา้ๆในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2553 แต่ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ยงัคงมีความผนัผวน สัดส่วนของสินคา้คงคลงัต่อการส่ง
สินคา้คอมพิวเตอร์และผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกามีค่าเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในไตรมาสท่ีสามท่ีประมาณ 1.35 เท่า ถึงแมว้า่
โดยทัว่ไปแลว้ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงถึงการชะลอตวัของคาํส่ังซ้ือเพ่ิมเติม แต่ในกรณีน้ีอาจจะยงัเร็วเกินไปท่ีจะสรุปเช่นน้ีเน่ืองจากวา่
ระดบัปัจจุบนัอาจสะทอ้นถึงการกลบัสู่ระดบัปกติก่อนวกิฤติเศรษฐกิจหลงัจากท่ีไดฟ้ื้นตวัในช่วงก่อนหนา้ ในช่วงสูงสุดของวกิฤติ
เศรษฐกิจ สัดส่วนสินคา้คงคลงัต่อสินคา้ออกสูงถึง 1.67 เท่าในเดือนมกราคม 2552 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดในรอบหกปี แนวโนม้ราคา
สินคา้ส่งออกยงัค่อนขา้งสดใส โดยท่ีราคาสินคา้เกษตรยงัน่าจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงในปี 2554  
 



26 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

รูปที่ 30. การส่งออกของไทยได้รับอานิสงค์จากราคาสินค้าที่เพิม่ขึน้
ในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา 
 

Index of commodity prices in current US dollars (Jan 07=100) 

ท่ีมา DECPG และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปที่ 31. ตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของการส่งออกของไทยในปี 2553 
และ 2554 ปรับตัวดขีึน้อย่างต่อเนื่อง 
 

Forecast goods export value in 2010 and 2011(billions US$). Horizontal 
axis shows months that surveys were conducted. 

ท่ีมา ความเห็นของตลาด 

 

การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบหลกัๆต่อผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นและมีสัดส่วนการใช้วัตถุดบิในประเทศสูง 
ผลกระทบทางลบส่วนหน่ึงของเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนต่อผูส่้งออกสินคา้เบ้ืองตน้ (เช่น สินคา้เกษตรและประมง) จะถูกหกัลา้งโดยราคา
สินคา้ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯในตลาดโลกท่ีเพ่ิมข้ึน ในอีกดา้นหน่ึง ผูส่้งออกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิตของโลก เช่น ยาน
ยนตแ์ละสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นกิจการท่ีใชสิ้นคา้ทุนเป็นหลกัและมีการนาํเขา้สินคา้ทุนเป็นส่วนใหญ่ เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆใน
ภูมิภาคแลว้ ค่าเงินบาทไม่ไดแ้ขง็ค่ามากกวา่สกุลเงินอ่ืนๆมากนกั (ในรูปของราคาท่ีแทจ้ริง) ผูส่้งออกเหล่าน้ีจึงไดรั้บผลกระทบไม่ต่างจาก
ประเทศอ่ืนๆท่ีไม่ไดมี้อาํนาจในการกาํหนดราคาสินคา้มากนกั กลุ่มผูส่้งออกท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงาน
เขม้ขน้ ท่ีส่งออกมากกวา่ร้อยละ 50 ของสินคา้ทั้งหมดท่ีผลิตได ้ และมีสัดส่วนการใชว้ตัถุดิบในประเทศมากกวา่ร้อยละ 50 อุตสาหกรรม
เหล่าน้ีก็เช่น ผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั ส่ิงทอ และรองเทา้ (รูปท่ี 32) นอกจากกาํไรจะลดลงจากค่าเงินท่ีแขง็ค่าข้ึนและ
ความสามารถในการข้ึนราคาสินคา้ท่ีมีอยา่งจาํกดัแลว้ กิจการเหล่าน้ียงัตอ้งประสบกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนจากประเทศเวยีดนาม โดย
ค่าเงินเวยีดนามไดอ่้อนค่าลงแลว้ร้อยละ 5.5 ตั้งแต่ตน้ปีท่ีผา่นมา เทียบกบัค่าเงินท่ีแขง็ค่าข้ึนแลว้ร้อยละ 10  
 
การส่งออกคาดว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่ส่ีของปี 2553 และยังคงขยายตัวต ่ากว่าค่าเฉลีย่ในอดตีในปี 2554-2555 เน่ืองจากประเทศที่
พฒันาแล้วยังฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ คาดว่าการส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปี 2553 จะชะลอตวัลงจากการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วในช่วงคร่ึงแรกของปี 
สาํหรับทั้งปี 2553 คาดวา่การส่งออกสินคา้และบริการของไทยจะขยายตวัท่ีประมาณร้อยละ 14.2 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีรวดเร็วกวา่การขยายตวั
ของปริมาณการคา้โลกท่ีประมาณร้อยละ 11 (รูปท่ี 33) ในทางกลบักนั ฐานท่ีสูงน้ีคาดวา่จะส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยในปี 2554 
ขยายตวัชา้ลงท่ีประมาณร้อยละ 4.5 ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราการขยายตวัของปริมาณการคา้โลกท่ีร้อยละ 6.8 ทั้งน้ี การส่งออกของไทยและปริมาณ
การคา้โลกน่าจะเติบโตในอตัราท่ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียในอดีตในช่วงปี 2554-2555 อนัเป็นผลจากแนวโนม้การฟ้ืนตวัท่ีเปราะบางของประเทศ
รํ่ารวย ความตอ้งการสินคา้จากตลาดเกิดใหม่จะช่วยพยงุไม่ใหก้ารส่งออกขยายตวัในอตัราท่ีตํ่าเกินไปนกั แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนอุป
สงคข์องชาติท่ีพฒันาแลว้ได ้  
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รูปที่ 32. สัดส่วนการใช้สินค้าน าเข้าที่สูงและราคาสินค้าที่เพิม่ขึน้ช่วยลด
ผลกระทบของเงนิบาทแข็งค่าในบางอุตสาหกรรม 
 

 

 
ท่ีมา ธปท. กระทรวงพาณิชย ์และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปที่  33.การส่งออกของไทยขยายตัวในอตัราใกล้เคยีงกบัปริมาณการค้า
โลกในช่วงที่ผ่านมา 
Year-on-year real growth rates (percent) 

ท่ีมา สภาพฒันฯ์ DECPG WDI และการคาดการณ์ของธนาคารโลก 

2.2.3 การส่งออกบริการ 
ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมส่งผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าการปิดสนามบินและวิกฤติเศรษฐกจิในช่วง
ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดอืนกรกฎาคม 2552 แต่ระยะของผลกระทบกส้ั็นกว่า ณ เดือนกรกฏาคม 2553 จาํนวนนกัท่องเท่ียวขา
เขา้ฟ้ืนตวัอยูท่ี่ 1.2 ลา้นคนหลงัจากท่ีลดลงตํ่ากวา่หน่ึงลา้นคนในเดือนพฤษภาคม 2553 (รูปท่ี 34) ทั้งน้ี ดูเหมือนวา่ความไม่สงบทาง
การเมืองไม่ไดส่้งผลกระทบต่อประเทศไทยในฐานะสถานท่ีท่องเท่ียวมากนกั ซ่ึงแตกต่างจากวกิฤติเศรษฐกิจโลกและการปิดสนามบินซ่ึง
ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวลดลงเป็นระยะเวลาเกือบหน่ึงปี จาํนวนนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนักลบัเขา้สู่ระดบัก่อนท่ีวกิฤติเศรษฐกิจโลกและ
วกิฤติการเมืองไทยจะเกิดข้ึน   
 

ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมยังส่งผลให้การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่อคนลดลงด้วย รายจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวต่อคนยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ช่วงก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจในขณะท่ีความไม่สงบทางการเมืองมีส่วนทาํใหน้กัท่องเท่ียวจาก
ยโุรปและสหรัฐอเมริกาท่ีมกัมีการใชจ่้ายสูงหลีกเล่ียงการท่องเท่ียวในไทย ณ ไตรมาสท่ีสอง ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่อคนยงัตํ่ากวา่
ช่วงก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 8 (รูปท่ี 35) การใชจ่้ายท่ีลดลงน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง
ของนกัท่องเท่ียวในไทยจากกลุ่มประเทศ OECD เป็นนกัท่องเท่ียวจากตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวนัออก ในขณะท่ีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเร่ิม
ฟ้ืนตวั อตัราเขา้พกัยงัคงลดลงจากเฉล่ียร้อยละ 60 ในช่วงประมาณปี 2543 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2552 และคร่ึงแรกของปี 2553 ซ่ึงน่าจะเป็น
ผลจากจาํนวนท่ีพกัท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็วกวา่จาํนวนนกัท่องเท่ียว  
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รูปที่ 34. วกิฤติการเมืองในประเทศส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน
ระดบัที่รุนแรง แต่กม็ีผลในช่วงส้ันๆ เท่านั้น  
 

Percent Million persons 

 
ท่ีมา ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปที่ 35. มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนหดตัวลงในช่วงวกิฤติ
การเมืองในไตรมาสที่สองของปี 2553 
 

USD Percent 

 
ท่ีมา ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 

 

นักท่องเท่ียวจากยุโรปยังคงไม่กลบัมาท่องเท่ียวในไทยแม้หลงัจากท่ีความวุ่นวายทางการเมืองเร่ิมบรรเทาลง ในช่วงก่อนเดือนเมษายน 
กลุ่มนกัท่องเท่ียวจากยโุรปมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนนกัท่องเท่ียวในไทย (รูปท่ี 36) หลงัจากท่ีสถานการณ์ทางการเมือง
ในประเทศสงบลง นกัท่องเท่ียวจากชาติอ่ืนๆในเอเชียก็เร่ิมทยอยกลบัมาเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงตรงกนัขา้มกบันกัท่องเท่ียวจากยโุรป อเมริกา
เหนือ และตะวนัออกกลาง ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากการแขง็ค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินยโูรและเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยทัว่ไป
แลว้ นกัท่องเท่ียวจากชาติเหล่าน้ีมกัมีการใชจ่้ายสูง ซ่ึงอาจช่วยอธิบายการลดลงของค่าใชจ่้ายต่อนกัท่องเท่ียวในช่วงท่ีผา่นมา 
 

รูปที่ 36. นักท่องเที่ยวจากยุโรปยงัคงไม่กลบัมายงัประเทศไทยหลังจาก
ที่ความตึงเครียดทางการเมืองผ่อนคลายลง 
 

Contribution to year-on-year tourist arrival growth (percent) 

 
ท่ีมา สาํนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวและการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปที่ 37.การส่งออกธุรกจิบริการค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกจิ
โลก 
 

Year-on-year growth percent 

 
ท่ีมา CEIC ธนาคารแห่งประเทศไทย และการคาํนวณของธนาคารโลก 
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การส่งออกธุรกจิบริการของไทยยังคงแข็งแกร่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกจิแต่ก็ไม่ได้ขยายตัวมากนักในช่วงที่เศรษฐกจิฟ้ืนตัว ในขณะท่ีภาค
การขนส่งและท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง การส่งออกธุรกิจบริการซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของมลูค่า
การส่งออกบริการรวมของไทยในปี 2551 ยงัคงแขง็แกร่งและสามารถขยายตวัเป็นบวกไดจ้นกระทัง่ไตรมาสท่ีส่ีของปี 2552 (รูปท่ี 37) 
ทั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นผลจากภาคธุรกิจบริการ เช่น ประกนัภยัและโทรคมนาคม และภาคการบริการทางเทคนิค เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
และการจดัจา้งจากภายนอกกิจการ (Outsourcing) ของบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มลูค่าการส่งออกบริการ เช่น การขนส่งสินคา้และการ
ท่องเท่ียว ลดลงในปริมาณท่ีเทียบเท่ากบัการส่งออกสินคา้โดยเฉล่ีย แต่การจดัจา้งจากภายนอกกิจการดา้นขั้นตอนทางธุรกิจยงัสามารถ
เติบโตไดค่้อนขา้งดี (แมว้า่จะขยายตวัชา้กวา่ช่วงก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจ) อยา่งไรก็ตาม การขยายตวัเร่ิมชะงกัตั้งแต่ส้ินปี 2552 เป็นตน้มา 
 
แนวโน้มการส่งออกภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวยังคงค่อนข้างสดใส ประเทศไทยยงัคงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียว การฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆของการใชจ่้ายครัวเรือนในประเทศรํ่ารวยจะช่วยเพ่ิมจาํนวนนกัท่องเท่ียว ปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัรวมถึง 
ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศท่ีอาจเกิดข้ึนอีก และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในภูมิภาคยโุรปท่ีอาจถดถอยลง ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวจาก
ยโุรปเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสุดจากประเทศพฒันาแลว้ 
 

2.3 อุปสงค์ภายในประเทศ 
ช่วงเวลาหลงัวิกฤตผ่ิานพ้นไป ผลผลติภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะถูกผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการภายในประเทศมากกว่าความ
ต้องการจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ทั้งน้ี การบริโภคภาคเอกชนสุทธิ (ไม่รวมการนาํเขา้) ท่ีขยายตวัถึงร้อยละ 6.9 ใน
ไตรมาส 2 นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดซ้ือยานพาหนะซ่ึงขยายตวัถึงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีการ
ลงทุนภาคเอกชนกฟ้ื็นตวัอยา่งแขง็แกร่ง อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้เคร่ืองจกัรและสินคา้ทุน ทาํใหก้าร
ลงทุนภาคเอกชนกลายเป็นตวัถ่วงการขยายตวัของ GD    ล                                                                   
      ลงทุนในสินทรัพยถ์าวร) และโดยรวมแลว้มลูค่าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไม่วา่จะเพ่ือการบริโภคหรือการลงทุนมีการหดตวัลง
ร้อยละ 1.4          2 ส่วน       3 นั้น               แ   แ    อยา่งต่อเน่ือง (ยอดขายยานพาหนะยงัคงขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 
4                               ) อยา่งไรก็ตาม            ฐานในปีท่ีผา่นมาค่อนขา้งสูง ส่งผลให ้                      
                 ) ในไตรมาส 2      ล     ละ 1.1   ะ           ล            ยงัคงเป็นตวัถ่วงการขยายตวัของเศรษฐกิจในช่วง
ระยะเวลาอนัใกลน้ี้ เน่ืองจากร้อยละ 96 ของการลงทุนในเคร่ืองจกัรและสินคา้ทุนเป็นการนาํเขา้ ในขณะท่ีการก่อสร้างมีการหดตวัลง
เลก็นอ้ย ทั้งน้ี การใชจ่้ายภายในประเทศในสินคา้และบริการท่ีผลิตในประเทศไทยโดยรวม (คิดเฉพาะมลูค่าเพ่ิมท่ีเกิดในประเทศไทย) หด
ตวัลงราวๆ ร้อยละ 1.3 ในไตรมาส 3 

2.3.1 การบริโภคภาคครัวเรือน 

การบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2 เป็นผลสืบเน่ืองมาจากราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวในระดบัสูง ความเช่ือมั่น
ของผู้บริโภคท่ีสูงขึน้ และอตัราดอกเบีย้ท่ีอยู่ในระดบัต ่า การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 5.4 และ 4.7 ในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2553 
ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี การขยายตวัดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดซ้ือยานพาหนะท่ีสูงข้ึนแบบกา้ว
กระโดด โดยการส่ังซ้ือบางส่วนเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนเกิดความไม่สงบทางการเมือง แต่มีการส่งมอบสินคา้ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 นอกจากน้ี 
การท่ีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (และของธนาคารพาณิชย)์ เร่ิมปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2553 และ                     ล   ทาํให้
    ล      ตดัสินใจ                                  ะ               และ              (รูปท่ี 38) ตลาดแรงงานท่ีตึงตวัและ
ราคาสินคา้เกษตรท่ีทรงตวัในระดบัสูงก็เป็นปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้การบริโภคของครัวเรือนในชนบท อยา่งไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชน
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เร่ิมชะลอตวัในไตรมาส 3 ถึงแมว้า่                  อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ระดบัการบริโภคสุทธิ (ไม่รวมการบริโภคสินคา้นาํเขา้) ในไตร
มาส 3 สูงกวา่ระดบัก่อนวกิฤติประมาณร้อยละ 6  
 

รูปท่ี 38.การบริโภคมีการขยายตัว อนัเป็นผลมาจากความเช่ือมั่นที่
สูงขึน้และอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่า  
 

Year-on-year growth rate (percent) Interest rate (percent) 

 
ท่ีมา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปท่ี 39.ตัวช้ีวัดการบริโภคแสดงให้เห็นถึงการเร่งฟ้ืนตัวหลงัวิกฤติ
ทางการเมือง  
 

Index (2008=100) Consumer Confidence Index 

 
ท่ีมา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 

ราคาสินค้าเกษตรท่ีทรงตัวอยู่ในระดบัสูง ตลาดแรงงานท่ีตึงตัว และนโยบายการเงินการคลงัท่ีผ่อนคลายจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุน
การขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนในปี 2554 ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและยอดการจดัเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิมมีการฟ้ืนตวัข้ึนหลงัวกิฤติ
การเมืองในเดือนพฤษภาคม ทวา่ เร่ิมกลบัมาลดลงอีกคร้ังในเดือนตุลาคม โดยมีสาเหตุสาํคญัมาจากปัญหาอุทกภยั (รูปท่ี 39) ใน
ขณะเดียวกนัระดบัราคาสินคา้เกษตรยงัคงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมก้ารผลิตภาคเกษตรจะลดลงเน่ืองจากนํ้าท่วม ประกอบกบั
ตลาดแรงงานท่ีตึงตวัอนัส่งผลใหอ้ตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงเพ่ิมสูงข้ึนในไตรมาส 2 และนโยบายรัฐบาลท่ีพยายามกระตุน้อุปสงค์
ภายในประเทศ ลว้นแลว้แต่มีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหอุ้ปสงคภ์ายในประเทศมีการขยายตวัเพื่อทดแทนการหดตวัของอุปสงคจ์ากต่างประเทศ 
ทั้งน้ี คาดวา่อตัราดอกเบ้ียจะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าและอตัราการขยายตวัของสินเช่ือคาดวา่ยงัคงแขง็แกร่ง ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ
สินคา้คงทนของครัวเรือน นอกจากน้ี ในปี 2554 มีการดาํเนินนโยบายการคลงัแบบขยายตวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรและมาตรการทางสังคมอ่ืนๆ (ดูรายละเอียดในส่วนท่ี 3.1) ท่ีเขา้ถึงประชาชนมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหมี้เงินโอนจากรัฐบาลจาํนวนมาก
เขา้สู่ภาคครัวเรือน  

2.3.2 การลงทุนภาคเอกชน 

การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวในอตัราเร่งในช่วงไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากผู้ผลติเพือ่การส่งออกท าการลงทุนเพื่อเพิม่ศักยภาพในการ
ผลติ การลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 3 ขยายตวัร้อยละ 14.5 (เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน) เทียบกบัร้อยละ 17.8 และ 13.8 ในไตร
มาส 2 และไตรมาส 1 ตามลาํดบั  การลงทุนในเคร่ืองจกัรอุปกรณ์คิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัการลงทุนทั้งหมด โดยมีการขยายตวั
ร้อยละ 90 (เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน) ซ่ึงทาํใหก้ารนาํเขา้สินคา้ทุนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว (รูปท่ี 40) ในขณะท่ีการลงทุนภาครัฐหดตวั
ลงประมาณร้อยละ 5.2 และ 4.9 (เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน) ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 อนัเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีล่าชา้ของ
รัฐวสิาหกิจ  ทาํใหก้ารลงทุนในสินทรัพยถ์าวร (วดัเฉพาะมลูค่าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนในประเทศ) หดตวัลงโดยเฉล่ียร้อยละ 3.8 ในไตรมาส 2 และ 
3     กล่าวในอีกทางหน่ึงคือ ในขณะท่ีการลงทุนเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเติบโตในระยะยาว แต่การลงทุนท่ีตอ้งพ่ึงพิงการนาํเขา้สินคา้ทุน
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จากต่างประเทศในระยะส้ันไม่มีส่วนช่วยใหเ้กิดการขยายตวัของเศรษฐกิจเท่าไรนกั สาํหรับการก่อสร้างภาคเอกชนนั้นมีการขยายตวัร้อย
ละ 11 ในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2553 ทวา่ ระดบัของผลผลิตจากภาคการก่อสร้างก็ยงันอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของระดบัผลผลิตภาคการ
ก่อสร้างท่ีแทจ้ริงในช่วงฟองสบู่ปี 2539 และคิดเป็นเพียงร้อยละ 69 ของมลูค่าการก่อสร้างโดยเฉล่ียในปี 2539  
 

รูปท่ี 40. ประมาณร้อยละ 90 ของการลงทุนในเคร่ืองจักรเป็นการ
น าเข้า 
 

Year-on-year growth rate (percent) 

 
ท่ีมา สศช. ธปท. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปท่ี 41.อตัราการใช้ก าลงัการผลิตของภาคการผลติเพื่อการส่งออก
หดตัวลงต ่ากว่าช่วงก่อนวิกฤติ  
 

Capacity utilization rate (percent) 

 
ท่ีมา OIE และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 

การลงทุนคาดว่าจะยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงคร่ึงแรกของปี 2554 ในขณะทีแ่นวโน้มระยะยาวยังคงไม่ชัดเจนเน่ืองจากอุปสงค์
ของโลกยังคงอ่อนแอ การลงทุนคาดวา่จะชะลอตวัลงแต่ก็ยงัคงขยายตวัเน่ืองจากผูป้ระกอบการมีการลงทุนตามแผนการลงทุนที่ประกาศ
ไว ้ ซ่ึงโดยปกติการลงทุนจะล่าชา้กวา่แผนเสมอ โดยปัจจยักระตุน้การลงทุนในระยะส้ัน คือ ค่าเงินบาทท่ีแขง็ตวั ทาํให้ตน้ทุนการนาํเขา้
เคร่ืองจกัรถูกลง และแนวโนม้เศรษฐกิจท่ีดีของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก ทวา่ การใชก้าํลงัการผลิตของผูผ้ลิตเพ่ือส่งออกเร่ิมลดลงเม่ือ
เร็วๆ มาน้ี (รูปท่ี 41) และโดยในระยะปานกลางนั้น การลงทุนจะข้ึนต่อการคาดการณ์อุปสงคท่ี์มีต่อสินคา้ท่ีผลิตข้ึนจากการลงทุนนั้น 
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเนน้การส่งออกเร่ิมถึงทางตีบตนั เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้มีการขยายตวัท่ีตํ่า นอกเหนือ
ไปกวา่นั้น การไม่แน่นอนทางการเมือง (การเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2554) และความไม่แน่นอนทางกฎหมายเก่ียวกบักรณีมาบตาพุดและ
การประมลู 3G ลว้นแลว้แต่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัของการลงทุนในระยะปานกลาง6 อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมีความทา้ทายต่างๆ 
เกิดข้ึน ประเทศไทยก็ยงัคงไดรั้บประโยชน์การเติบโตของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในทวปีเอเชียผา่นโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีทาํการผลิต
เพ่ือการส่งออกรูปแบบท่ี 2 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การผลิตรถยนตเ์พ่ือส่งออกไปยงัภูมิภาคอาเซียนและประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก (ดู

                                                 
6  ดูกรอบท่ี 2 เก่ียวกบัความเป็นมาของ 3G ในประเทศไทย สาํหรับกรณีคดีมาบตาพดุนั้น ศาลปกครองกลางไดอ้นุญาตให้โครงการ 74 โครงการจาก
จาํนวน 76 โครงการท่ีถูกระงบัชัว่คราวดาํเนินต่อไปได ้ และเม่ือเร็วๆ น้ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดท้าํการประกาศรายช่ือ 11        
                แ                          ล                          ะ                           67        ร      อน่ึง กระบวนการ
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ รวมถึงการทาํการสาํรวจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (EIA และ HIA) การทาํประชาพิจารณ์ และการจดัตั้ง
องคก์รอิสระเก่ียวกบัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดท้าํการพิจารณากิจการรุนแรง 18   ะ         อ    
  ะ      รส่ีฝ่าย (ภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐบาล นกัวิชาการอิสระและองคก์รไม่แสวงหากาํไร) และคดัเหลือเพียง 11   ะ          ล      
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กรอบท่ี 1) นอกจากน้ี การลงทุนในการก่อสร้างคาดวา่จะยงัคงแขง็แกร่งในปี 2554 เน่ืองจากถูกกระตุน้โดยอุปสงคใ์นประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า  
 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) หดตัวลงเพยีงเลก็น้อยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง แต่
เร่ิมฟ้ืนตัวแล้ว เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีหลัง่ไหลเขา้มายงัประเทศไทยไดห้ยุดชะงกัลงในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองใน
เดือนพฤษภาคม ทวา่ หากไม่นบัรวมเดือนพฤษภาคมแลว้ พบวา่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยเฉล่ียต่อเดือนในปี 2553 มีมลูค่าสูง
กวา่ในปี 2552 ในขณะท่ีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิลดลงกวา่คร่ึงตั้งแต่ปี 2550 ทวา่ กระแสเงินลงทุนก็ยงัคงหลัง่ไหลมายงั
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและมีการขยายตวัในปี 2551 ดว้ย ทาํใหสั้ดส่วนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม
ต่อเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดเพ่ิมเป็นร้อยละ 75 ในปี 2552 และคร่ึงแรกของปี 2553 (รูปท่ี 42) เงินลงทุนเหล่าน้ีส่วนใหญ่
ไหลเขา้มายงัอุตสาหกรรมสินคา้ไฮเทคจาํพวกอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ เคร่ืองจกัร และยานยนต ์ (ประมาณร้อยละ 6         ล     
                    ล                    ะ                   43      ล                                              ะ       
                   ผลิตรถยนต ์ (ดูกรอบท่ี 1) นอกจากน้ี   ะ         คงดึงดูดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์และเคร่ืองใช้
ในครัวเรือนดว้ย เช่น ซมัซุงมีแผนลงทุนจาํนวน 4    ล           2554             ล     ผลิตในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี เงินลงทุน
ไหลเขา้สุทธิจากกลุ่มประเทศอาเซียนลดลงอยา่งรุนแรงตั้งแต่ปี 255      ล              ล        ลุ่มประเทศอาเซียนต่อเงินลงทุน
โดยตรงทั้งหมดลดลงจากร้อยละ 24      2550 หลือเพียงร้อยละ 7        แ        2553 
 

รูปท่ี 42. เงินลงทุนโดงตรงจากต่างประเทศยังคงไหลเข้า
ภาคอุตสาหกรรม 
 

US$ million 

So

ทีม่า ธปท. 

 

รูปท่ี 43.เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น 
 

Shares in total FDI (percent) 

 
ท่ีมา ธปท. 

การเพิม่ขึน้ของสินค้าคงคลงัยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกจิในปี 2553 เน่ืองจากปริมาณสินค้าคงคลงัลดลงไปมากในปี 
2552 และการเพิม่สินค้าคงคลงัในช่วงคร่ึงแรกของปีมีไม่มากนัก การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงคลงัมีอตัราการขยายตวัท่ีชะลอลงอยา่งไม่
คาดคิดในไตรมาสท่ี 2 โดยอตัราการขยายตวัลงลดลงไปราว 0.5 หน่วย (percentagepoint) ทั้งน้ี ดว้ยเหตุท่ีปริมาณสินคา้คงคลงัลดลงไป
มากในปี 2552 และโดยปกติการเปล่ียนแปลงสินคา้คงคลงัจะนาํไปสู่การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจไม่มากนกั ทาํใหก้ารผลิตถึงแมจ้ะ
เพ่ิมสูงข้ึนก็ยงัไม่เพียงพอต่อ                 ในไตรมาส 2 ทั้งน้ี ปัญหาทางการเมืองทาํให้เกิดอุปสรรคในการทาํงานล่วงเวลาและเกิด
ความล่าชา้ในกระบวนการพิธีทางศุลกากร ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการทาํการเพ่ิมปริมาณสินคา้คงคลงัในไตรมาส 3 แล        ก็คาดวา่ยงั
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น่าจะมีการสะสมสินคา้คงคลงัเพ่ิมเติมในไตรมาส 4         44) อยา่งไรก็ดี ตามแนวโน้มท่ีผา่นมานั้น การสะสมสินคา้คงคลงัเป็นปัจจยัท่ี
นาํไปสู่การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจในระดบัหน่ึง เน่ืองจากการขยายกาํลงัการผลิตมกัจะนาํไปสู่ระดบัสินคา้คงคลงัดุลยภาพท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้น ในปี 2554    เศรษฐกิจมีความผนัผวนนอ้ยลง การเปล่ียนแปลงสินคา้คงคลงัก็จะมีผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจเพียงเลก็นอ้ยเช่น
ปกติ 

 
รูปท่ี 44. หลงัจากท่ีปริมาณสินค้าคงคลงัลดลงอย่างมากในปี 2552  
การเพิม่ขึน้ของสินค้าคงคลงัมีส่วนช่วยในการขยายตัวของระบบเศรษฐกจิ  
 

 
                                         ท่ีมา สศช. และการคาํนวณและประมาณการของธนาคารโลก 
 

กรอบที่ 2. การพฒันาเครือข่าย 3G และบรอดแบรนด์ในประเทศไทย  
 
การส่ือสารโทรคมนาคมระบบ 3G ท าให้การบริการทางอนิเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เป็นแบบบรอดแบนด์7 ตัวอย่างเช่น  เราสามารถรับส่ง
ข้อมูลและใช้อนิเตอร์เน็ตได้ในขณะท่ีมีการใช้โทรศัพท์ไปด้วย มาตรฐานของ 3G    ก าหนดโ ย หภ พโ       ม   ล (the 
International Telecommunication Union หรือ ITU            IMT-20008 และการจดัสรรเครือข่ายบรอดแบนดจ์ะสอดคลอ้งกนัทัว่ทั้งโลก 
ซ่ึงช่วยทาํใหก้ารใชโ้ทรศพัทข์า้มแดนอตัโนมติัเป็นไปไดท้างเทคนิค ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G                             แ             
     2543 ตามมาดว้ย      อเมริกาเหนือและออสเตรเลีย ภายในปี 255     ะ  เครือข่าย 3G ทั้งหมด 190 เครือข่ายใน 40 
  ะ        ล  ในเดือนกนัยายน 2552          ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นเครือข่าย 3G (หรือเครือข่ายท่ีเหนือกวา่) มากกวา่ 570 
ลา้น   บางประเทศเร่ิมพฒันาเขา้สู่เครือข่าย 4G แล      แ              มีการกาํหนด             อ  ล                  
 เครือข่าย 3G          ยทางเทคโนโลยีท่ีส าคัญต่อการเพิม่การเข้าถึงอนิเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบททุรกนัดาร 
ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 3G                            ล            ทาํใหเ้กิดระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนดเ์คล่ือนที่อนัมีความเร็ว
สูงกวา่ระบบ 2G เดิม    6      ในขณะท่ีระบบอินเตอร์เน็ตผา่นสายเคเบิลนั้นใหค้วามเร็วท่ีสูงกวา่ แต่ระบบสายเคเบิลเหมาะสาํหรับการใช้

                                                 
7  เครือข่ายยคุท่ี 1 (1G) เร่ิมใชเ้ม่ือตน้ทศวรรษท่ี 80 โดยใชก้บัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอนาลอค และเครือข่ายยคุท่ี 2 คือ ยคุท่ีใชก้บัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ระบบดิจิตลั ซ่ึงสามารถให้บริการท่ีไม่ใช่ทางเสียงแบบง่ายๆ ได ้(เช่น การส่งขอ้ความ)  
8 IMT-2000 หมายถึง “International  obile Telecommunication—2   ” 
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ในเขตเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นเท่านั้น (ตน้ทุนคงท่ีของการติดตั้งเคเบิลเฉล่ียต่อหวัประชากรตํ่า) ส่วนระบบอินเตอร์เน็ตผา่นคล่ืนวทิยุ
นั้นมีตน้ทุนคงท่ีต่อพ้ืนท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงไดต้ ํ่ากวา่ ทาํใหค้รอบคลุมเขตชนบทไดก้วา้งขวางมากข้ึน แทท่ี้จริงแลว้  เครือข่ายขอ้มลูเคล่ือนท่ี
มีบทบาทสาํคญัในการทาํใหอ้ตัราการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต บรอดแบนดสู์งข้ึนในหลายๆ ประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งข้ึนกบันโยบายรัฐท่ีเหมาะสม
และระดบัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมดว้ย ดงัเช่น ในกรณีของเกาหลีใต ้ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีอตัราเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตบรอดแบนดต่์อ
ประชากรสูงสุดประเทศหน่ึงในโลก (รูปท่ี 46) อตัราการเขา้ถึงระบบบรอดแบนดเ์คล่ือนท่ีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15-2     ประชากรทั้ง
ประเทศ 
 

รูปท่ี 45. มีเพยีงร้อยละ 6 ของครัวเรือนไทยเท่าน้ันที่เข้าถึง
อนิ             แ      

รูปท่ี 46. ในเกาหล ีระบบบรอดแบนด์เคลือ่นที่มีส่วนท าให้อตัรา
การเข้าถึงอนิเตอร์เน็ตบรอดแบนด์สูงขึน้  

 

Percent 

 

 

Households with access to broadband (percent) 

 
ทีม่า OECD, ฐานขอ้มูล ICT และระบบสถิติ Eurostat การสาํรวจดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนและบุคคล เดือนกรกฎาคม 2553  

 

จากการศึกษา พบว่า ระบบอนิเตอร์เน็ตบรอดแบนด์มีผลกระทบเชิงบวกต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกจิของประเทศก าลงัพฒันา 
การศึกษาของธนาคารโลก9 พบวา่ ในประเทศท่ีมีรายไดต้ ํ่าและรายไดป้านกลางนั้น การเพ่ิมข้ึนของอตัราการเขา้ถึง บรอดแบนดร้์อยละ 10 
มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจขยายตวัไดร้้อยละ 1.4 การศึกษาของบริษทั McKinsey & Co. ท่ีศึกษาถึงธุรกิจต่อเน่ืองดว้ยนั้น ก็ใหผ้ลออกมา
ใกลเ้คียงกนั คือ ช่วยใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัร้อยละ 1.410 ทั้งน้ี ระบบอินเตอร์เน็ตเคล่ือนท่ีช่วยสนบัสนุนการเช่ือมโยงระหวา่งเขตทอ้งท่ี
ห่างไกลกบัศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและทาํใหเ้กิดความประหยดัเน่ืองจากขนาดการผลิตในหลายๆ สาขา เช่น การศึกษาและการบริการทาง
วชิาชีพ นอกจากน้ี ยงัช่วยใหก้ารเขา้ถึงตลาดและการจดัการการผลิตเป็นไปง่ายยิง่ข้ึน เช่น เกษตรกรสามารถรับทราบขอ้มลูข่าวสารราคา
พืชผล ตรวจสอบพยากรณ์ภูมิอากาศ หรือสมคัรเขา้โครงการประกนัราคาสินคา้เกษตรของรัฐบาลผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 
ประเทศส่วนใหญ่ในภุมิภาคเอเชียและแปซิฟิกน้ันมีการอนุมัติใบอนุญาตเครือข่าย 3G แล   วธีิการคดัเลือกผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 3G  
โดย         2      คือ การประมลูราคาและการประกวดราคา การประมลูราคาคือการคดัเลือกท่ีใหบ้ริษทัท่ียนิดีจ่ายค่าใบอนุญาตสูงสุดให้
เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ในขณะท่ีการประกวดราคานั้นจะใหใ้บอนุญาตแก่ผูป้ระมลูท่ีเหมาะสมกบัหลกัเกณฑต่์างๆ มากท่ีสุดโดยผา่น
กระบวนการคดัเลือกท่ีโปร่งใส โดยทั้งสองวธีิน้ีมีทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ย ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย นิวซีแลนด ์ และไตห้วนัใชว้ธีิการ

                                                 
9
 Qiang, Christine Zhen-Wei (2009). Broadband Infrastructure Investment in Stimulus Packages: Relevance for 

Developing Countries. World Bank. 
10

 McKinsey & Company (2009). Mobile Broadband for the Masses: Regulatory levers to make it happen. February. 
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ประมลูราคา ในขณะท่ีเกาหลีใต ้มาเลเซียและฟิลิปปินส์ใชว้ธีิการประกวดราคา สิงคโปร์ใชก้ารคดัเลือกทั้ง 2          ะ                     
 ล   ผูไ้             โดยตรง ทั้งน้ี อายโุดยเฉล่ียของใบอนุญาตเท่ากบั 15 ปีและแต่ละประเทศจะอนุมติัใบอนุญาตเฉล่ียแลว้ 5 
ใบอนุญาต อน่ึง การคดัเลือกผูรั้บใบอนุญาต 3G ในประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่เสร็จส้ินราวๆ กลางทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 2111 
 
ความต้องการใช้ระบบรับส่งข้อมูลในประเทศไทยเร่ิมเต็มขีดความสามารถในการรองรับของโครงสร้างระบบ 2G แล้ว แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการพฒันาเครือข่าย 3G     ใ   ะ    ปริมาณการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วตามการฟ้ืนตวัของระบบ
เศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษท่ี 9          47          แ        2553   ะ                         ะ   2G        6  
ล    ล                  ต่อจาํนวนประชากร           ละ 99) ถึงแมว้า่ตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเร่ิมถึงจุดอ่ิมตวัและชะลอการขยายตวั
ตั้งแต่ปี 255        โภคก็ยงัมีการเพ่ิมการใชบ้ริการท่ีไม่ใช่เสียงมากข้ึนๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากรายไดจ้ากค่าบริการจากการรับส่งขอ้มลูท่ีสูงข้ึน
ในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมา ทั้งๆ ท่ีระบบ 2G                   แต่รายไดจ้ากการใหบ้ริการขอ้มลูก็ยงัสูงข้ึนจากเดิมท่ีเคยตํ่ากวา่ร้อยละ 15 
     2551 มา        ละ 17      255212 ทั้งน้ี อตัราการเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนดเ์คล่ือนที่ในไทยค่อนขา้งตํ่าอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 
0.7 ของครัวเรือน ซ่ึงต่างจากเกาหลีใตท่ี้อตัราการเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนดเ์คล่ือนท่ีนั้นสูงถึงร้อยละ 93 (รูปท่ี 3) ซ่ึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํใหอ้ตัราการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตบรอดแบนดข์องไทยค่อนขา้งตํ่า นอกจากน้ี การพฒันาระบบเครือข่าย 3G                 
                    ในการจดัทาํ         พร้อม      น ล                  ล ประจาํปี 2553   ะ       ละ 4  
         แ                                                                                      ะ  การส่ือสารและสาร 
สนเทศมีคุณภาพท่ีตํ่าถึงตํ่ามาก แสดงใหเ้ห็นวา่การพฒันาระบบเครือข่าย 3G     ะ                                        
 ล             ะ       
 
ความท้าทายของประเทศไทยในการพฒันาระบบ 3G     ไ  ใ     ห           โ โลย  แ   ล         ห ใ                ย    การออก
ใบอนุญาต กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรคล่ืนความถ่ีแห่งประเทศไทยนั้นบญัญติัวา่การจดัสรรคล่ืนความถ่ีตอ้งเป็นการตดัสินร่วมกนัระหวา่ง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ (กสช) ดงันั้น จึง
เกิดประเดน็เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีและความชอบธรรมของ กทช. ในการออกใบอนุญาตการจดัสรรคล่ืนความถ่ี นอกจากนั้น การออก
ใบอนุญาต 3G    ล                           กล่าวคือ ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่เอกชนในปัจจุบนัดาํเนินกิจการโดยการรับสัมปทานจาก
บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) หรือบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ท่ีใดท่ีหน่ึง โดยจ่ายค่าสัมปทานเป็นส่วนแบ่งรายได ้ดงันั้น 
หากผูรั้บสัมปทานในปัจจุบนัเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 3G                      ล         ะ   2G           ะ   3G                   
ส่วนแบ่ง        อน่ึง ค่าส่วนแบ่งสัมปทานดงักล่าวถือเป็นรายไดห้ลกัของทั้งบริษทัทีโอทีและบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Qualcomm. Regulatory Consideration: Understanding the Relationship between IMT-2000, IMT-Advanced and 

BWA.  
12

 National Telecommunication Commission (2010). Information Memorandum: Spectrum Licensing for IMT 

Mobile Phone Service in the Frequency Band of 2.1 GHz. July. 
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รูปท่ี 47. จ านวนการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว  
 

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 

 
                                                          ท่ีมา  DDP, ธนาคารโลก 

 
หลงัจากศาลตัดสินให้ระงับการประมูลใบอนุญาตเครือข่าย 3G บริษัท ทีโอที จ ากดั ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ท าการขยาย
เครือข่าย 3G และแปรสัมปทานให้ภาคเอกชนด าเนินการ ในวนัที่ 24 กนัยายน ศาลปกครองสูงสุดตดัสินวา่ กทช. ไม่มีอาํนาจในการออก
ใบอนุญาต 3G และส่ังใหร้ะงบัการประมลูใบอนุญาตซ่ึงกาํลงัจะเกิดข้ึนภายในช่วงเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี หลงัคาํตดัสินของศาล คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบแผนการลงทุน จาํนวน 2     ล                                                3G และใหบ้ริษทัทีโอทีทาํการเปิด
ประมลูสัมปทานการใชเ้ครือข่ายดงักล่าวแก่ภาคเอกชน อน่ึง ขณะน้ีกาํลงัมีการพิจารณาร่างกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์แห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงเกิดจากการรวม กทช. และ กสช. เขา้ดว้ยกนั   
  
การแก้ปัญหาเร่ืองการออกใบอนุญาต 3G ไม่เพยีงแต่จะช่วยให้เกดิการลงทุนในอนาคตอนัใกล้เท่าน้ัน แต่ยังก่อให้เกดิผลดต่ีอการเติบโตทาง
เศรษฐกจิในระยะยาวอกีด้วย ในขณะท่ีความสนใจของสาธารณะส่วนใหญ่มุ่งทางดา้นเทคโนโลย ี ความเร็ว และระดบัการแข่งขนัใน
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น แทจ้ริงแลว้ควรมีการพิจารณาดว้ยวา่จะใชเ้ครือข่าย 3G               
                แ                         ะ                        ะ    ทั้งน้ี ในอนาคตอนัใกล ้การปรับปรุงและขยายโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนที่เพื่อใหส้ามารถบริการในระบบ 3G ไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งมีการลงทุนจาํนวนมหาศาล ในขณะท่ีประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในระยะ
ยาวนั้นยิง่มากข้ึนไปอีก ตวัอยา่งเช่น เยาวชนในทอ้งถ่ินทุรกนัดารจะสามารถเขา้รับฟังบรรยายจากชั้นเรียนของโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดผา่นคลิป
วดิิทศัน์ กิจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพ้ืนท่ีห่างไกลความเจริญสามารถใหบ้ริการสาํรองท่ีพกัอินเตอร์เน็ตได ้ หรือศลัยแพทยใ์นกรุงเทพ
สามารถใหค้าํแนะนาํสาํหรับการผา่ตดัในจงัหวดัท่ีห่างไกลได้13  
 

                                                 
13 ในประเทศญ่ีปุ่ น แพทยผ์ูช้าํนาญเฉพาะทางโรคเด็กในโรงพยาบาลในเมืองอาศยัเทคโนโลยสีารส่ือสารสนเทศเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการ
วินิจฉยัโรคแก่โรงพยาบาลในชนบทท่ีขาดแคลนแพทยเ์ฉพาะทางดงักล่าว  
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2.3.3 การลงทุนภาครัฐ 

ในขณะที่ GDP มีการขยายตัวร้อยละ 9.3 การลงทุนภาครัฐกลบัหดตัวลงร้อยละ 1.9 ท้ังนี้ โดยรวมแล้วการลงทุนภาครัฐมีการขยายตัว
เพยีงแค่ร้อยละ 0.8 ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา (รูปท่ี 48) การลงทุนภาครัฐหดตวัลงร้อยละ 4.9 และ 5.2 (เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน) ในไตรมาส 2 และ 3 ทั้งน้ี เป็นผลส่วนใหญ่มาจากการลดลงของการลงทุนดา้นสินคา้ทุน (สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความล่าชา้ในส่งมอบ
สินคา้ทุนของรัฐวสิาหกิจ เช่น การบินไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และ ปตท.) ทั้งน้ี ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน
และพฤษภาคม และความไม่แน่นอนเก่ียวกบักรณีมาบตาพุดในกรณีของ ปตท.  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินการโครงการลงทุนทั้ง
ในส่วนของรัฐวสิาหกิจและส่วนราชการ ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีนาํไปสู่การลดลงของการลงทุนภาครัฐ คือ การลดงบประมาณการลงทุน
ของรัฐวสาหกิจในปีงบประมาณ 2553                  ะ                                2    2553 การใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนของ
รัฐวสิาหกิจ (รวม ปตท.) ลดลงร้อยละ 31.7                                                             เพียงร้  ละ 16.8 ของงบลงทุน
ทั้งหมด 
 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิโครงการไทยเข้มแข็งมีส่วนบ้างในการกระตุ้นการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ 2553 ทว่า 
การเบิกจ่าย  ไ ย    แ       ให  เป็นรายจ่ายเพือ่การบริโภค งบประมาณโครงการไทยเขม้แขง็14ท่ีไดรั้บอนุมติัเท่ากบั 35     ล       
                         แล   3 1    ล      ภายใต ้7             15 และงบประมาณส่วนท่ีเหลือจะจดัสรรใหแ้ก่โครงการประกนั
ราคาพืชผลทางการเกษตร (ดูส่วนท่ี 3.1  และใหแ้ก่   ล   ทั้งน้ี ณ เดือนกนัยายน 2553 อตัราการเบิกจ่ายงบไทยเขม้แขง็เท่ากบัร้อยละ 67 
(234 พนัลา้นบาท) และการใชจ่้ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงคิดเป็นเพียงร้อยละ 40 ของการเบิกจ่ายทั้งหมด (รูปท่ี 49) สาํหรับช่วง 9 
     แ       งบประมาณ 2553    ล    2552-        2553) การใชจ่้ายงบลงทุนจากงบประมาณปีปัจจุบนัและจากงบประมาณปีก่อน 
รวมทั้งการลงทุนของรัฐวสิาหกิจ (ไม่รวมโครงการไทยเขม้แขง็) หดตวัลง ร้อยละ 16.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี เม่ือรวม
การเบิกจ่ายงบไทยเขม้แขง็ พบวา่ อตัราการขยายตวัของการลงทุนภาครัฐ ณ ราคาปัจจุบนั เท่ากบัร้อยละ 8        5       แ              
              แ           แ   ช่วย     งบประมาณงบลงทุนท่ีลดลงเท่านั้น แต่ยงัมีส่วนในการขยายตวัของการลงทุนภาครัฐอีกดว้ย 
 
โครงการไทยเข้มแข็งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐอย่างต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2554 ถึงแมว้า่งบประมาณงบ
ลงทุนและการลงทุนของรัฐวสิาหกิจในปีงบประมาณ 2554  ะ ล          ะ             แล  ก็ตาม               แ               
สาํคญัในการขยายตวัของการลงทุนภาครัฐ ทั้งน้ี เงินส่วนท่ีเหลือของโครงการไทยเขม้แขง็ท่ีจะสามารถใชจ่้ายไดใ้นปีงบประมาณ 2554 
        125 พนัลา้นบาทจากทั้งหมด 35     ล      ท่ีกูภ้ายใตพ้ระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือฟ้ืนฟแูละเสริมสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจฯ ทั้งน้ี จากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ภายใตง้บไทยเขม้แขง็นั้น สัดส่วนรายจ่ายประจาํต่อรายจ่ายลงทุนเท่ากบั 60:40 ดงันั้น 
จึงคาดวา่ การลงทุนจากงบไทยเขม้แขง็น่าจะเท่ากบั 68    ล                           ายทั้      นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2554 
  ล                  344    ล                                 ล               ละ 75               ล               กบัจะเกิดการ
ลงทุนจริงเท่ากบั 258 พนัลา้นบาท ดงันั้น การลงทุนภาครัฐจากงบประมาณและงบไทยเขม้แขง็ในปีงบประมาณ 2553        ะ   า    
326    ล       คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 11 เทียบกบัปีก่อน (รูปท่ี 50)  
                                                 
14 โครงการไทยเขม้แขง็ หมายความถึง โครงการท่ีใชจ่้ายจากเงินกูต้ามพระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินในวงเงินไม่เกิน 400 พนัลา้น
บาท (ไม่รวมเงินกู ้ 50 พนัลา้นสาํหรับมาใส่ในเงินคงคลงั) ทั้งน้ี ไม่รวมถึงโครงการลงทุนไทยเขม้แขง็ท่ีใชจ่้ายจากงบประมาณหรือรายไดส้ะสมของ
รัฐวิสาหกิจ 
15 โครงการไทยเขม้แขง็จาํแนกเป็น 7 สาขา/เป้าหมาย กล่าวคือ (1) เความมัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังาน (2) โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น 
การคมนาคม การพลงังาน การส่ือสาร ส่ิงแวดลอ้ม (3) การเพ่ิมรายรับจากนกัท่องเท่ียว (4) จดัหาแหล่งรายไดใ้หม่ (5) เพ่ิมความเท่าเทียมทางดา้น
การศึกษา (6) เพ่ิมความเท่าเทียมกนัทางดา้นบริการสาธารณสุข  และ (7) การสร้างงาน  
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รูปท่ี 48. การลงทุนภาครัฐหดตัวลง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากความ
ล่าช้าในการส่งมอบสินค้าทุน  

รูปท่ี 49.การเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งค่อนข้างล่าช้า  

 

Year-on-year growth rate (percent) 

 
ท่ีมา สศช. และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 

Baht billion Disbursement rate (percent) 

 
 ท่ีมา กรมบญัชีกลาง และการคาํนวณของธนาคารโลก (ขอ้มูล ณ 30กนัยายน 
2553) 

 

 

รูปท่ี 50. การลงทุนผ่านงบไทยเข้มแข็งช่วยชดเชยการลดลงของงบลงทุนและ
กระตุ้นการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
 

Baht billions 

 

ท่ีมา สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั สาํนกังานบริหารหน้ีสาธาณะ สาํนกังบประมาณ และการ
คาํนวณของธนาคารโลก  

 

2.4 นโยบายการคลงั 
ภาพรวมการคลงัในปีงบประมาณ 2553 ออกมาดีกวา่ท่ีคาดไวใ้นช่วงพิจารณาคาํของบประมาณประจาํปี 2553 ในขณะท่ีวกิฤติเศรษฐกิจ
กาํลงัส่งผลกระทบสูงสุด ตวัเลขรายไดป้ระมาณการท่ีรวมผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจเขา้ไวด้ว้ยอยูท่ี่ 1.35 ลา้นลา้นบาท ต่อมาไดมี้การ
ปรับประมาณการมาอยูท่ี่ 1.5 ลา้นลา้นบาท (รูปท่ี51) รายจ่ายงบประมาณประจาํปี 2553 ท่ีลดลงนั้นเป็นไปตามพรบ.บริหารหน้ีสาธารณะ 
(2548) ท่ีกาํหนดใหก้ารกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณประจาํปีนั้นๆ บวกกบัร้อยละ 80 
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ของงบประมาณท่ีตั้งไวช้าํระคืนเงินตน้ ส่งผลใหก้ารขาดดุลงบประมาณคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6 ของ GDP อยา่งไรก็ตาม 
ภาพรวมการคลงัท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 ดีกวา่ท่ีคาดไวก่้อนเร่ิมปีงบประมาณ โดยผลการจดัเก็บรายไดจ้ริงอยูท่ี่ 1.67 ลา้นลา้นบาท หรือสูงกวา่
ประมาณการร้อยละ 10 ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณอยูท่ี่ระดบัเฉล่ียท่ีร้อยละ 96 ของงบประมาณประจาํปี ในขณะท่ีขอ้มลูการ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ ณ ส้ินเดือนก.ย. 2553 ค่อนขา้งล่าชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ ส่งผลใหภ้าพรวมดุลการคลงัขาด
ดุลตํ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ร้อยละ 1.9 ของ GDP   

 

รูปท่ี 51. ภาพรวมการคลงัดกีว่าที่คาดการณ์ไว้เบือ้งต้น จากผลการ
จัดเกบ็รายได้ท่ีสูงกว่าประมาณการ 
 

รูปท่ี 52. โครงการไทยเข้มแข็งในภาพรวมได้รับเงินจัดสรรหลักๆ 
จากงบประมาณประจ าปีและ พรก. เงินกู้ 
 

พนัลา้นบาท 

 
 

 

แหล่งเงินท่ีใชใ้นโครงการไทยเขม้แขง็ (ร้อยละ) 

 
 

ท่ีมา: สศช.และการคาํนวณโดยธนาคารโลก    ท่ีมา: สศช.และการคาํนวณโดยธนาคารโลก 

 

นโยบายการคลงัแบบขยายตัวคาดว่าจะยังคงด าเนินต่อเน่ืองไปในปี 2554 จากการที่ภาพรวมทางการคลงัในปี 2553 ดกีว่าที่คาดส่งผลให้
เกดิช่องว่างทางการคลงัมากขึน้ ประกอบกบัยังมีความกงัวลเกีย่วกบัความยั่งยืนในการขยายตัวทางเศรษฐกจิอยู่ด้วย มาตรการทางสังคม
ต่างๆ ท่ีช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจภายใตม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจไดก้ลายมาเป็นมาตรการถาวรแลว้ นอกจากน้ียงัมี
มาตรการทางสังคมออกมาใหม่ๆ อีกดว้ย เช่น การประกนัราคาพืชผลเกษตร การครอบคลุมบาํนาญใหผู้ท่ี้ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคม 
การใหเ้งินอุดหนุนทางการศึกษา และการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงมาตรการใหม่ๆ เหล่าน้ีรวมอยูใ่นรายจ่ายเงินงบประมาณประจาํปี 2554 
วงเงิน 2.07 ลา้นลา้นบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของ GDP) ในขณะเดียวกนั รัฐบาลก็ไดมี้ความพยายามท่ีจะกระตุน้การใชจ่้ายในการ
ลงทุนภาครัฐโดยการเพ่ิมวงเงินงบลงทุนในงบประมาณประจาํปี 2554 ใหก้ลบัมาอยูท่ี่ระดบัเฉล่ียปกติท่ีร้อยละ 16.6 ของงบประมาณ
รายจ่ายรวม จากร้อยละ 12.6 ในปี 2553  (ตารางท่ี 5) มีการใชจ่้ายเงินลงทุนผา่นโครงการไทยเขม้แขง็อยา่งต่อเน่ือง แมว้า่จะค่อยๆลดลงก็
ตาม ในขณะท่ีวงเงินลงทุนของรัฐวสิาหกิจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 จากปีก่อนหนา้ จากภาพรวมดงักล่าวส่งผลใหก้ารใชจ่้ายภาครัฐคาดวา่จะอยูท่ี่
ร้อยละ 19.8 ของ GDP โดยมีการขาดดุลการคลงัอยูท่ี่ร้อยละ 3.2 ของ GDP เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.9 ของ GDP ในปีก่อนหนา้ 
 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการลงทุนภายใต้แผนไทยเข้มแข็งจะมาจากงบประมาณประจ าปีมากขึน้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเร่ิมมีกลยุทธ
ทางออกจากมาตรการการคลงัในการกระตุ้นเศรษฐกจิ (Exit strategy from fiscal stimulus) การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีรายได้
จดัเก็บเพ่ิมข้ึน รายจ่ายภายใตโ้ครงการลงทุนไทยเขม้แขง็ก็จะมาจากงบประมาณประจาํปีมากข้ึนแทนท่ีจะมาจากเงินกู ้รวมถึงเงินเหลือจาก



40 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

การเบิกจ่ายงบประมาณจดัสรรภายใต ้พรก.เงินกู ้350 พนัลา้นบาท (รูปท่ี52) เงินกูต่้างประเทศจากแหล่งเงินกูธ้นาคารโลก ธนาคารพฒันา
เอเชีย และองคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่นคาดวา่จะเบิกจ่ายไดใ้นปีงบประมาณ 2554 ภายใตว้งเงินกูร้วม 48 พนัลา้นบาท 
(1.6 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นถึงกรอบการคลงัของรัฐบาล และแผนการกูใ้นช่วงปีงบประมาณ 2553-2556 
 

ตารางที่ 5 บทบาทของโครงการลงทุนภายใต้แผนไทยเข้มแข็งในการเพิม่ระดบัการลงทุนภาครัฐจะลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากจะมีการ
ใช้เงินงบประมาณประจ าปีมากขึน้แทนที่จะมาจากการกู้ 
พนัลา้นบาท 

  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
2553 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
2554 

ร้อยละการเปล่ียนแปลง 

ประมาณการรายได ้ 1,350 1,650 22.2 
งบประมาณรายจ่าย 1,700 2,070 21.8 
- รายจ่ายประจาํ 
- เงินเดือนและค่าจา้ง 

1,434 
474.5 

(ร้อยละ 28 ของรายจ่ายรวม) 

1,662 
496  

(ร้อยละ 24 ของรายจ่ายรวม) 

15.9 
4.5 

- รายจ่ายลงทุน 214.4 344.5 60.7 
รายจ่ายคืนเงินตน้ 50.9 32.5 -36.1 
รายจ่ายชดเชยเงินคงคลงั - 30.34  
เงินกู ้ 350 420 20 
ดลุงบประมาณ (ร้อยละของ GDP) 3.4 4.0  
    

ท่ีมา: สศค., สบน. และการคาํนวณโดยธนาคารโลก 

 

รูปท่ี 53. รายจ่ายประจ าสูงกว่ารายได้ประมาณการ 

 

รูปท่ี 54. รายจ่ายประจ าคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายจ่ายรวม 
พนัลา้นบาท 

 
 

 

พนัลา้นบาท 

 
  

ท่ีมา: สศช.และการคาํนวณโดยธนาคารโลก    ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และการคาํนวณโดยธนาคารโลก 
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จากการด าเนินนโยบายการคลงัอย่างมีวินัยของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เห็นว่าการขาดดุลการคลงัคาดว่าจะค่อยๆ
ปรับตัวลดลงในปี 2555 สมมติฐานดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่ีรัฐบาลไทยมีการดาํเนินนโยบายการคลงัแบบอนุรักษนิ์ยมโดยจะ
ใหมี้การขาดดุลการคลงัเพียงเลก็นอ้ยหรือการเกินดุล นบัตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา การขาดดุลงบประมาณของไทยจะไม่เกินร้อยละ 2 ของ 
GDP โดยมีการเกินดุลเบ้ืองตน้ถึง 2 คร้ังในระหวา่งปี 2548-2551 และในระยะต่อไป รัฐบาลมีแผนจะดาํเนินงบสมดุลภายในปี 255816

 

โดยมีการลงนามบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งสาํนกังบประมาณและกระทรวงการคลงัแลว้ในปี 2553 ซ่ึงรายละเอียดแผนการดาํเนินงานยงั
อยูใ่นระหวา่งการหารือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

รัฐบาลได้มีการพจิารณามาตรการลดขนาดการขาดดุลการคลงัในระยะปานกลาง ท้ังในส่วนทางด้านรายได้และรายจ่าย ในส่วนของรายได้
นั้น กระทรวงการคลงัไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถนาํเงินคงคลงัซ่ึงปัจจุบนัมีอยูป่ระมาณ 400,000 ลา้นบาท ไปแสวงหา
ผลตอบแทนจากอตัราดอกเบ้ียได ้ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการแกก้ฎหมาย พรบ.เงินคงคลงั พ.ศ. 2491 ท่ีกาํหนดใหก้ระทรวงการคลงันาํเงินคงคลงั
ไปฝากไวท่ี้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยไม่ไดรั้บผลตอบแทนใดๆ ในส่วนทางดา้นรายจ่าย ไดมี้การคาํนึงถึงงบรายจ่ายประจาํท่ีสูงข้ึน
อยา่งมากโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา โดยเห็นไดจ้ากสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจาํต่อประมาณการรายได ้ ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2554 เป็นปีแรกท่ีงบรายจ่ายประจาํสูงกวา่ประมาณการรายได ้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ รายจ่ายงบลงทุนจะมาจากการกูช้ดเชยการขาดดุลเท่านั้น 

(รูปท่ี 53) หากพิจารณาถึงองคป์ระกอบของงบรายจ่ายประจาํจะเห็นวา่ประมาณร้อยละ 35 เป็นงบสาํหรับเงินเดือนและค่าจา้งของ
ขา้ราชการและลูกจา้ง รวมถึงสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการ (รูปท่ี 54) อยา่งไรก็ตาม การเบิกจ่ายจริงของงบสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาลมกัจะเกินกวา่งบประมาณท่ีตั้งไวป้ระมาณร้อยละ 27 ดงันั้นแลว้ รัฐบาลจึงมีการศึกษาหาทางลดภาระค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีลง 
โดยอาจจะมีการเสนอแนวคิดปรับระบบการรักษาพยาบาลของขา้ราชการเขา้สู่ระบบการประกนัสุขภาพโดยผา่นบริษทัประกนั นอกจากน้ี 
ยงัมีการพิจารณาหาทางลดภาระเงินงบประมาณในการจ่ายดอกเบ้ียพนัธบตัรกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟสูถาบนัการเงิน (FIDF)  
 

ภายใต้สมมติฐานที่ให้มีการลดขนาดการขาดดุลทางการคลงัได้เพยีงเล็กน้อย (Partial fiscal consolidation) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ 
GDP จะเพิม่ขึน้สูงสุดท่ีร้อยละ 46 และค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ ในปี 255817

 สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP มีแนวโนม้ลดลง หลงัจากท่ีได้
เพ่ิมข้ึนสูงสุดจากความตอ้งการเงินสาํหรับใชจ่้ายในแผนกระตุน้เศรษฐกิจ (รูปท่ี 55) สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP คาดวา่จะอยูท่ี่ระดบั
ร้อยละ 45 ในปี 2563 หลงัจากเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีร้อยละ 46.6 ในปี 2557 ในกรณีฐาน สัดส่วนหน้ีสาธารณะท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งเช่ืองชา้มา
จากสมมติฐานที่ให้ขนาดการขาดดุลทางการคลงัลดลงบา้งเลก็นอ้ย แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัการขาดดุลท่ีตํ่ากวา่ระดบัเฉล่ียในช่วงหลงัเกิดวกิฤติ
ทางการเงิน สาํหรับตลอดช่วงท่ีมีการประมาณการ ทั้งน้ี ระดบัหน้ีสาธารณะประมาณการตํ่ากวา่ในช่วงเดือนเม.ย. 2552 อยา่งมาก ซ่ึงเป็น
การบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงขนาดการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอยา่งสูง 
 

                                                 
16

 งบประมาณสมดุลในท่ีน้ีไม่รวมรายจ่ายชาํระดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีไดร้วมรายจ่ายชาํระคืนเงินตน้ไวด้ว้ย 
ดงันั้น งบประมาณสมดุลในท่ีน้ีอาจจะเรียกวา่เป็นงบการคลังเบือ้งต้นเกินดลุในจาํนวนเท่ากบังบชาํระคืนเงินตน้ 

 
17

 นอกเหนือจากผลการประมาณการท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ขา้งตน้ สมมติฐานในกรณีฐานกาํหนดให้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีแนวโนม้เขา้สู่
ระดบัศกัยภาพท่ีร้อยละ 5.0 ในปี 2557 รวมถึงดุลการคลงัเบ้ืองตน้ขาดดุลท่ีร้อยละ 2.0 ต่อ GDP สูงกวา่ระดบัเฉล่ียในช่วงท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 0.8 ของ 
GDP ทั้งน้ี ระดบัการขาดดุลการคลงัท่ีสูงอยา่งต่อเน่ืองมาจากการออกนโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายดา้นสงัคม ในขณะท่ีสมมติฐาน
ทางดา้นรายไดข้องรัฐบาลคาดว่าสดัส่วนต่อ GDP จะเพ่ิมข้ึนอยา่งชา้ๆ และมีแนวโนม้เขา้สู่ระดบัก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  
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รูปท่ี 55. ปัจจัยกระทบทางเศรษฐกิจภายนอกสามารถส่งผลต่อระดบัหนี้
สาธารณะของไทยท่ีสูงในระยะยาว 
 

สัดส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP (ร้อยละ) 

 
                   

   ท่ีมา: การคาํนวณโดยธนาคารโลก โดยใชข้อ้มูลจาก สบน., สศค. และ ธปท. 
 

หนี้สาธารณะภายใต้ความยั่งยืนทางการคลงัยังคงมีความยืดหยุ่นอย่างต่อเน่ืองกบัผลทางการคลงัในปี 2554-2555 ที่แย่กว่าที่คาดไว้ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระทบทางเศรษฐกจิที่ส่งผลอย่างถาวร (Permanent shock) อาจจะส่งผลให้แนวโน้มหนี้สาธารณะปรับตัวสูงขึน้ได้ 
ในการวเิคราะห์น้ีไดค้าํนึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัหน้ีสาธารณะดงัน้ี (i) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริงหดตวัลงร้อยละ 0.9 
ในปี 2554, (ii) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 30, (iii) ภาระผกูพนัทางการคลงัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ของ GDP, (iv) ปัจจยัลบจากการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจรวมกบัอตัราแลกเปล่ียน (ตารางท่ี 6) ปัจจยักระทบจากภาระผกูพนัทางการคลงัท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลรุนแรงมากท่ีสุด โดยคาดวา่จะ
ทาํใหร้ะดบัหน้ีสาธารณะต่อ GDP เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 55 ความเส่ียงท่ีสาํคญัของระดบัหน้ีสาธารณะจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจเป็น
เวลานาน ประกอบกบัไม่มีการลดขนาดการขาดดุลทางการคลงัเม่ือเศรษฐกิจกลบัมาสู่ภาวะปกติ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการขาดดุลการคลงั
เบ้ืองตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.5 ของ GDP (สูงกวา่ระดบัเฉล่ียในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา แต่ยงัคงตํ่ากวา่ระดบัการขาดดุลในปี 2552 เกือบร้อย
ละ 1.0) จะส่งผลใหสั้ดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ยงัอยูใ่นแนวโนม้ขาข้ึนในระยะยาว และสูงกวา่ร้อยละ 50 ไปจนถึงปี 2563 ซ่ึงเป็นปี
สุดทา้ยของช่วงประมาณการ สาํหรับปัจจยักระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจเป็นเวลานานจะส่งผลให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP 
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากผลการวเิคราะห์ดงักล่าวเนน้ย ํ้าให้เห็นถึงความสาํคญัของการตกัตวงประโยชน์จากช่วงวกิฤตเศรษฐกิจในการเพ่ิม
ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศรวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่วา่เศรษฐกิจไทยจะกลบัสู่ภาวะท่ีมีการขยายตวัอยา่งยัง่ยนื 
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 ตารางที ่6. ระดบัหนี้สาธารณะของไทยมีความยืดหยุ่นต่อการเกดิปัจจัยลบในระยะส้ัน                                                                           
ในขณะท่ีระดบัหนี้สาธารณะจะสูงขึ้นทันทีในกรณีท่ีเศรษฐกจิชะลอตัวลง 

 (ปีงบประมาณ) 

 ประมาณการ 
 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2563 

สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP 
กรณีฐาน 44 46 46 46 46 46 45 
1.ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัหน้ีสาธารณะ        
1.1 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีและดุลการคลงัเบ้ืองตน้อยูใ่นระดบัเฉล่ียของช่วง
ปีท่ีผา่นมา 

44 43 42 42 41 41 39 

1.2 ผลกระทบจากการขาดดุลการคลงัเบ้ืองตน้ 44 45 46 47 47 48 51 
1.3 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงเป็นระยะเวลานาน 1/ 44 46 47 48 48 49 55 
2. Bound test        
2.1 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.8 ในปี 2555 44 48 48 49 49 49 48 
2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 30 ในปี 2554 44 47 48 47 47 46 44 
2.3 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในปี 2554 44 55 55 55 54 53 50 
ท่ีมา: การคาํนวณโดยธนาคารโลก โดยใชข้อ้มูลจาก สบน., สศค. และ ธปท. 

รูปท่ี 56. ตราสารอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียง (CDS spread) สะท้อน
ให้เห็นว่า ในช่วงการเกดิวิกฤตการเงิน ประเทศไทยถูกมองว่ามี
ความเส่ียงน้อยกว่าประเทศเพือ่นบ้าน 

รูปท่ี 57. ผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลไทยอยู่ในระดบัต ่ากว่าช่วง
ก่อนการเกิดวิกฤตการเงินท่ามกลางอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ต ่า 

 

ความแตกต่าง (basis points) CDS spread (basis points) 

 
 

อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) 

  
ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ท่ีมา: Datastream,การคาํนวณโดยธนาคารโลก 
หมายเหตุ: ตะกร้าสกุลเงินในภูมิภาคประกอบดว้ย ค่าเงินของจีน, มาเลเซีย,  
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และเกาหลี 
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ดชันีช้ีวัดในตลาดการเงินต่างสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการคลงัสาธารณะของไทย ในช่วงท่ีวกิฤติการเงินโลกส่งผลรุนแรง 
ประเทศไทยถูกมองวา่เป็นประเทศท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ประเทศเพ่ือนบา้น (จากรูปท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นถึงการลดลงอยา่งมากของตราสาร
อนุพนัธ์ประกนัความเส่ียง: CDS spread ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2551) อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีเศรษฐกิจเกาหลีและอินโดนีเซียมีการฟ้ืนตวั
ประกอบกบัตลาดการเงินกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ ตราสารอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียง (CDS spread) ของไทยมีการปรับตวัลดลงชา้กวา่ของ
ทั้ง 2 ประเทศดงักล่าว และไดมี้การปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. 2553 จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
หลงัจากนั้นก็ไดมี้การปรับตวัลดลงและคงท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ช่วงวกิฤติ ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้นแลว้ ของไทยอยูใ่น
ระดบัใกลเ้คียงกบัเกาหลี สูงกวา่จีนและมาเลเซียประมาณร้อยละ 0.2-0.3 และตํ่ากวา่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียประมาณร้อยละ 0.4 ใน
ทาํนองเดียวกนัผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลค่อนขา้งทรงตวั โดยเฉพาะในตราสารระยะยาวระหวา่ง 3-7 ปี จากภาวะดอกเบ้ียท่ีตํ่า ซ่ึงเป็น
การสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การดาํเนินนโยบายการคลงัแบบขยายตวัของรัฐบาลไม่ไดท้าํให้ตลาดมองวา่ตราสารหน้ีของรัฐบาลมีความเส่ียง
เพ่ิมข้ึน (รูปท่ี57) 

 

2.5 นโยบายการเงนิและเงนิทุนเคลือ่นย้าย 

2.5.1 เงนิเฟ้อและนโยบายการเงนิ  Stance  

อตัราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดบัปานกลาง แต่แรงกดดนัด้านราคามีแนวโน้มเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีช่องว่างการผลิตปิดตัวลง ในเดือนพฤศจิกายน 
ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั เงินเฟ้อพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 ซ่ึง
ชะลอลงเลก็นอ้ยจากเดือนก่อนหนา้ อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานในปัจจุบนัและอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน  (เป็นร้อยละต่อปี) 
ต่างก็ต ํ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียของประเทศไทยในช่วงปี 2549-2550 (อตัราโดยประมาณสาํหรับ “ช่วงระยะเวลาปกติ” ดูรูปท่ี 58) และ
ใกลเ้คียงกบัค่าตํ่าสุดของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.5 – 3 เงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลางน้ี เป็นผลจากการควบคุมราคาและการใหเ้งินอุดหนุน (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไฟฟ้าและการขนส่ง) และช่องวา่งการผลิตท่ีคง
มีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง (อตัราการใชก้าํลงัการผลิตในอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศยงัคงตํ่ากวา่ระดบัในช่วงก่อนเกิดวกิฤติ  
และแทบไม่เปล่ียนแปลงในปี 2553 ดูรูปท่ี 59) อตัราการเพ่ิมของราคาพลงังาน เทียบกบัปีก่อน อยูใ่นระดบัปานกลาง คือร้อยละ 1.7 จากท่ี
เคยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึงร้อยละ 36 ในเดือนธนัวาคม-มกราคม แต่ราคาอาหารสดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 (นบัจากตน้ปี ราคาผกัผลไมเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 
28 ดูรูปท่ี 60) ราคาอาหารสดท่ีสูง ช่องวา่งการผลิต (output gap) ท่ีกาํลงัปิดลง และตลาดแรงงานท่ีตึงตวั (อตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 3 ในไตรมาสท่ี 2) อาจทาํใหเ้งินเฟ้อคาดการณ์เพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต 
 

ผลผลติท่ีฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง เงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ที่เพิม่สูงขึน้ ท าให้ธนาคารกลางเร่ิมปรับเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบาย เมื่อช่วง
ก่อนหน้าในปีนี้ ธปท.ปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นร้อยละ 2 โดยปรับเพ่ิมข้ึน 3 คร้ังในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และธนัวาคม รวม
ร้อยละ 0.75 ทั้งน้ี ธปท.ไดค้งอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวต้ั้งแต่เดือนเมษายน 2552 หลงัจากปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงรวมร้อยละ 2.50 ตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2551 แมจ้ะปรับข้ึนดอกเบ้ียไปเม่ือไม่นานน้ี นโยบายการเงินก็ยงัผอ่นคลาย และอตัราดอกเบ้ียนโยบายของไทยก็ยงัตํ่ากวา่
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค และมีค่าเป็นลบเม่ือเทียบกบัอตัราเงินเฟ้อและประมาณการเงินเฟ้อ (รูปท่ี61) ธปท.ไดส่้งสัญญาณวา่จะยงัปรับ
เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียข้ึนต่อไปดว้ยความระมดัระวงั ทั้งน้ี เม่ือมีหลกัฐานยืนยนัวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดก้ลบัเขา้สู่ระดบัปกติอยา่งยัง่ยนืแลว้ 
นอกจากน้ี ธปท.ตระหนกัวา่ นอกจากแรงกดดนัดา้นราคา เน่ืองจากการท่ีผลผลิตใกลถึ้งระดบัตามศกัยภาพแลว้ เงินเฟ้อยงัอาจเพ่ิมข้ึน หาก
ทางการผอ่นคลายการควบคุมหรือติดตามราคาสินคา้อยา่งใกลชิ้ด  
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รูปที ่58.  เงินเฟ้อพืน้ฐานอยู่ในระดับต ่า ... 
 
 

CPI, month-on-month change, 12-m moving average, annualized (percent) 

 

รูปที ่59. … ในขณะท่ีก าลงัการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีผลติ
เพือ่จ าหน่ายภายในประเทศยังมีอยู่เหลอืเฟือ 
 

Capacity utilization (percent) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก  ท่ีมา:  สศอ. และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

รูปที ่60.  ความแตกต่างระหว่างเงินเฟ้อพืน้ฐานและเงินเฟ้อทั่วไปเกดิ
จากราคาอาหารสดท่ีเพิม่สูงขึน้ 
 

Percent change year-on-year 

 

รูปที ่61.  อตัราดอกเบีย้นโยบายยังคงต ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อ 
 

Real interest rates (policy rate minus inflation), percent. 

 

 ท่ีมา: กระทรวงพาณิชยแ์ละการคาํนวณของธนาคารโลก  ท่ีมา: ธปท.และประมาณการจากสาํนกัวิจยัต่าง ๆ ท่ีเห็นพอ้งตรงกนั 

 

การปรับอตัราดอกเบีย้ให้เข้าสู่ระดบัปกติอย่างช้า ๆ แสดงให้เห็นถึงการให้น ้าหนักความส าคัญกบัความกงัวลเร่ืองการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ
และเงินทุนไหลเข้า มากกว่าความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการปล่อยปละละเลยให้อตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าระดบัที่ควรจะเป็น อตัราการขยายตวัของ
สินเช่ือฟ้ืนตวัข้ึนพร้อมกบัภาวะเศรษฐกิจ โดยไดรั้บแรงกระตุน้จากอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า (รูปท่ี 62) แมว้า่อตัราการ
ขยายตวัของสินเช่ือยงัตํ่ากวา่เม่ือก่อนเกิดวกิฤติ แต่อตัราการขยายตวัร้อยละ 8 ต่อปีก็ไม่ไดดู้วา่เป็นการขยายตวัท่ีเร็วจนเกินไป ทาํนอง
เดียวกนั ราคาท่ีอยูอ่าศยัและตราสารทุนก็เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วพร้อมกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ แต่ระดบัราคาและอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ราคาก็ไม่ไดบ่้งช้ีชดัเจนวา่เกิดปัญหาฟองสบู่ข้ึน (รูปท่ี 63) นอกจากน้ี การกูย้มืก็อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยถูกควบคุมดว้ยมาตรการ
ป้องกนัและรักษาเสถียรภาพท่ีออกมาตั้งแต่อดีต แต่ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ขม้งวดข้ึนเม่ือไม่นานน้ี เช่น การกาํหนดอตัราส่วนเงินให้
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สินเช่ือต่อมลูค่าหลกัประกนัสูงสุด ทั้งน้ี ธปท.ไดส่้งสัญญาณวา่หากมีความจาํเป็น ก็อาจปรับปรุงมาตรการป้องกนัและรักษาเสถียรภาพให้
เขม้งวดข้ึนอีก 
 

รูปที ่62.  การขยายตัวของสินเช่ือฟ้ืนตัวขึน้พร้อมกบักจิกรรมทาง
เศรษฐกจิและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย 

อตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน (ร้อยละ) 
 การขยายตวัของสินเช่ือ (ร้อยละ) 

 

 

รูปที ่63.  ราคาท่ีอยู่อาศัยค่อนข้างมีเสถียรภาพ ราคาตราสารทุนยังต ่ากว่า
จุดสูงสุดในช่วงก่อนเกิดวิกฤติ 
 

ดชันี (ไตรมาสท่ี 1/2547 = 100) 

 

 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย  ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.5.2 อตัราแลกเปลีย่นและเงนิทุนเคลือ่นย้าย 

คาดว่าการน าเข้าที่ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งจะท าให้การเกนิดุลบัญชีเงินสะพดัลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 7.7 ของ GDP ในปี 2552 เหลอื
ร้อยละ 2.4 ในปี 2553 (ตารางที่ 7) ภายหลงัจากท่ีการนาํเขา้ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ หดตวัลงร้อยละ 25 ในปี 2552 การนาํเขา้ไดก้ลบัฟ้ืนตวั
ข้ึนอีกคร้ัง โดยเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 30 ในปี 2553 เน่ืองจากการส่งออกและการลงทุนในเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ฟ้ืนตวั (การนาํเขา้ในรูป
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 53 ในคร่ึงแรกของปี 2553) ยิง่ไปกวา่นั้น เน่ืองจากสินคา้คงคลงัของกิจการในภาคการผลิตส่วนใหญ่เป็น
ปัจจยัการผลิตท่ีนาํเขา้ การสะสมสินคา้คงคลงั จากท่ีร่อยหรอลงในปี 2552 ก็น่าจะช่วยเพ่ิมการนาํเขา้ใหสู้งข้ึนดว้ย ผลท่ีตามมาคือการ
เกินดุลบญัชีเดินสะพดัจะลดลงจากในปี 2552 แต่ยงัคงเกินดุลอยู ่ เน่ืองจากสินคา้ส่งออกมีมลูค่าเพ่ิมสูง (ร้อยละ 40-50 ของมลูค่าส่งออก
ทั้งหมด) และราคาสินคา้นาํเขา้ยงัคงตํ่ากวา่ระดบัท่ีเคยสูงในปี 2551 อยูม่าก   
 
ในขณะท่ีการเกนิดุลบัญชีเดนิสะพัดลดลง การเกนิดุลบัญชีเงินทุนกลบัเพิม่มากขึน้ในคร่ึงแรกของปี 2553 เน่ืองจากผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
ไทยน าเงินลงทุนกลบัประเทศ เงินทุนเคล่ือนยา้ยสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็น 8.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ สูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ช่วงตน้ทศวรรษ 2533-
2542 ทั้งน้ี ยกเวน้ในคร่ึงแรกของปี 2551 เม่ือ ธปท.ยกเลิกมาตรการควบคุมเงินทุนเคล่ือนยา้ยท่ีเร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี 2549 เงินทุนเคล่ือนยา้ย
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย (รูปท่ี 64 และรูปท่ี 65)  เน่ืองจากมีการนาํเงินที่ไปลงทุนใน
เกาหลีตั้งแต่ช่วงคร่ึงแรกของปี 2552 กลบัประเทศ โดยขณะนั้น ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหวา่งประเทศทั้งสองมีความผดิปกติ (สังเกต
เส้นกราฟในรูปท่ี 65) เน่ืองจากภาคการเงินของเกาหลีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติการเงินโลกมากกวา่ไทย นอกจากผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
แลว้ ธนาคารก็มีส่วนทาํใหบ้ญัชีเงินทุนเกินดุล ธนาคารระดมเงินทุนเพ่ือรองรับการขยายตวัของสินเช่ือ โดยอาศยัประโยชน์จากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีตํ่าในกลุ่มประเทศ G3 ทาํใหมี้เงินทุนไหลเขา้เกือบ 12 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาส  (ตารางท่ี 8) 
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 ตารางที่ 7.  คาดว่าการเกนิดุลบัญชีเดนิสะพัดจะลดลงมากในปี 2553 
 

  2551 2552 2553p 2554p 

การส่งออกสินคา้ 175,232 150,743 178,795 193,857 

    (อัตราการเปล่ียนแปลง, ร้อยละ) 15.9 -14.0 18.6 8.4 

การนาํเขา้สินคา้ 175,604 131,356 174,226 193,458 
    (อัตราการเปล่ียนแปลง, ร้อยละ) 26.8 -25.2 32.6 11.0 

ดุลการคา้ -371 19,387 4,568 399 

    (ร้อยละของ GDP) -0.4 21.4 4.5 0.4 

ดุลบริการ รายได ้และเงินโอน  2,528 2,472 3,015 2,212 

ดุลบญัชีเดินสะพดั 2,157 21,860 7,584 2,611 
    (ร้อยละของ GDP) 2.4 24.2 7.5 2.4 
ดุลบญัชีเงินทุนและความคลาดเคล่ือนสุทธิ 22,536 4,010 13,222 7,604 
ดุลการชาํระเงิน 24,693 25,870 20,805 10,215 
สินทรัพยเ์งินสาํรองระหวา่งประเทศ (ส้ินปี) 111,008 136,878 157,683 167,898 

  ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 

รูปที ่64.  เงินทุนไหลเข้าเพิม่ขึน้แม้ว่าการเกนิดุลบัญชีเดนิสะพดั
ลดลง 
 
 

US$ million 

 

รูปที ่65.  ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 เงินทุนท่ีไหลเข้าประเทศ
ไทยเป็นผลจากผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ 
 
 

US$ million Basis points 

 
ท่ีมา:  ธปท.และการคาํนวณของธนาคารโลก ท่ีมา:  ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
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ตารางที ่8.  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์จากต่างประเทศฟ้ืนตัวในไตรมาสท่ี 3 
 

    2552 2553 

 2552 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

1. ธนาคารกลาง 1,481 -149 -56 1,736 -50 591 -16 867 
2. รัฐบาล 590 -176 -22 687 100 751 390 1,941 
3. รัฐวสิาหกิจ  -4,004 -1,287 -416 -1,127 -1,174 31 832 997 
4. ธนาคาร 7,846 -2,112 922 4,323 4,712 1,428 2,095 3,069 
5. ธุรกิจท่ีมิใช่ธนาคาร -9,808 -64 -3,581 -3,794 -2,370 960 -1,902 1,254 
         การลงทุนโดยตรง 4,495 1,271 795 968 1,461 1,536 713 1,867 
            - เงินลงทุน 5,291 1,473 1,256 908 1,653 1,763 930 1,575 
            - เงินกู ้ -796 -202 -461 60 -193 -228 -216 292 
          การลงทุนในหลกัทรัพย ์ -7,700 275 -3,653 -2,644 -1,679 1,372 -264 688 
            - ต่างประเทศ 1,274 154 287 883 -50 190 -919 940 
                 - ตราสารทุน   1,029 224 224 745 -164 394 -764 492 
                 - ตราสารหน้ี  245 -70 63 138 114 -204 -155 448 
             - ประเทศไทย -8,974 121 -3,940 -3,527 -1,629 1,182 655 -252 
         สินเช่ือ (ต่างประเทศ) -1,272 26 -157 -162 -979 449 -613 -212 
         สินเช่ือการคา้  -2,687 -1,283 166 -1,112 -458 -2,192 -1,195 -772 
         เงินทุนอื่น  -5,331 -1,636 -566 -1,956 -1,173 -2,396 -1,738 -1,089 
เงินทุนไหลเข้ารวม  -3,896 -3,788 -3,153 1,826 1,219 3,762 1,400 8,128 

  ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

หลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองกลบัคืนสู่ภาวะปกติในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม เงินทุนจากต่างประเทศก็กลบัมา ในขณะท่ีส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งประเทศพฒันาแลว้และกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 เงินทุนที่ไหลจากกลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้มายงักลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็เร่งตวัข้ึน แต่ประเทศไทยกลบัไม่ไดรั้บเงินทุนไหลเขา้เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนจนกระทัง่เดือน
มิถุนายน เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมือง ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่างชาติใหเ้ห็นวา่ความเส่ียงในระยะส้ันสูงข้ึน อยา่งไรก็ดี 
เม่ือสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองคล่ีคลาย ประกอบกบัเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัไดดี้ เงินทุนจากต่างชาติจึงกลบัไหลเขา้
มาจาํนวนมาก ตลอดทั้งเดือนกนัยายน ประมาณการวา่เงินทุนท่ีไหลเขา้มาลงทุนในตราสารหน้ี น่าจะใกลเ้คียง 4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยเป็นเงินลงทุนท่ีไหลเขา้มาเฉพาะในเดือนสิงหาคมและกนัยายนประมาณ 2.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (รูปท่ี 66) พนัธบตัรรัฐบาลท่ีถือ
โดยนกัลงทุนต่างชาติในตลาดพนัธบตัรรัฐบาลในประเทศ ณ ส้ินเดือนกนัยายน มีมลูค่าประมาณ 200,000 ลา้นบาท หรือ 6.7 พนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5-6 ของมลูค่าพนัธบตัรรัฐบาลคงคา้งในตลาดฯ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาค เงินทุน
ท่ีไหลเขา้มายงัตลาดตราสารหน้ีของไทยตามหลงัประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจนถึงเดือนกรกฎาคม ในเดือนสิงหาคม ดูเหมือนวา่การ
จดัสรรเงินลงทุนมายงัประเทศไทยมีจาํนวนมาก เม่ือเทียบกบัประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย (รูปท่ี 67)  
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รูปที ่66.  เงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติเร่งตัวขึน้ ต้ังแต่เดอืนสิงหาคม 
 
 

THB billion 

 

รูปที ่67.  เงินทุนท่ีไหลเข้ามาสู่ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคมี
จ านวนมาก โดยเฉพาะประเทศอนิโดนีเซีย 
 
 

Ownership of bonds by foreigners (percent) 

 
 ท่ีมา: ธนาคารพฒันาเอเชีย และสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ท่ีมา: ธนาคารพฒันาเอเชีย 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้นโยบายหลายอย่างเพือ่จัดการกบัเงินทุนท่ีไหลเข้ามาจ านวนมากขึน้ แมว้า่เงินทุนไหลเขา้จากต่างประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึนมาก ซ่ึงตามมาดว้ยการแขง็ค่าของเงินบาท ไดท้าํใหป้ระเดน็น้ีเป็นท่ีสนใจของสาธารณชนเม่ือไม่นานน้ี แต่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไดจ้ดัการเงินทุนท่ีไหลเขา้มาโดยตลอดปีน้ี โดย (1) การปล่อยให้อตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่าข้ึน สอดคลอ้งกบัสกุลเงินอ่ืนในภูมิภาค (2) 
การแทรกแซงในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพื่อรักษาระดบัฐานเงินใหค้งท่ี (sterilized interventions) และ (3) การออกมาตรการ
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมเงินทุนไหลออก (ซ่ึงรวมถึงการขยายเพดานวงเงินลงทุนในต่างประเทศของนิติบุคคลไทย และการผอ่นคลายระเบียบ
ในการทาํธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน18) และเม่ือไม่นานมาน้ี ธปท.ไดป้ระกาศมาตรการเพ่ิมเติมเป็นคร้ังท่ีสอง เพื่อ
ส่งเสริมเงินทุนไหลออก (ตารางท่ี 9) และรัฐบาลไดป้ระกาศยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรท่ีเคยใหแ้ก่นกัลงทุนต่างประเทศท่ีลงทุน
ในพนัธบตัรรัฐบาล 
 

อตัราแลกเปลี่ยนได้แข็งค่าขึน้อย่างรวดเร็วต้ังแต่เดอืนสิงหาคม แต่อัตราแลกเปลีย่นท่ีแท้จริงยังสอดคล้องกบัสกุลเงินอืน่ในภูมิภาค เงิน
บาทแขง็ค่าข้ึนร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงตน้เดือนสิงหาคม มากกวา่สกุลเงินอ่ืนในภูมิภาคท่ีแขง็ค่าข้ึนเฉล่ียร้อยละ 
0.5 (รูปท่ี 68) แต่หากพิจารณาดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง จะพบวา่เงินบาทแขง็ค่าข้ึนเพียงร้อยละ 2 ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว แขง็ค่าข้ึนร้อย
ละ 7 ตั้งแต่ตน้ปี และแขง็ค่าข้ึนประมาณร้อยละ 20 นบัตั้งแต่กลางปี 2548 (รูปท่ี 69) อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง 
ค่าเงินบาทในปัจจุบนัยงัแขง็ค่านอ้ยกวา่ท่ีเคยเป็นในช่วงก่อนเกิดวกิฤติการเงินในภูมิภาคเอเชีย ระหวา่งปี 2540-2541 เช่นเดียวกบัค่าเงินริง
กิตของมาเลเซีย แต่แตกต่างจากค่าเงินหยวนของจีน ซ่ึงปัจจุบนัแขง็ค่ามากกวา่ท่ีเคยเป็นเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้  

                                                 
18 รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย ของธนาคารโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 อภิปรายประเด็นน้ีไวโ้ดยละเอียด 

http://siteresources.worldbank.org/THAILANDEXTN/Resources/333295-1280288892663/THM_June2010_fullreport.pdf  
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ตารางที ่9.  มาตรการเพิม่เติมเพือ่ส่งเสริมเงินทุนไหลออก ท่ีประกาศในเดอืนกนัยายน 2553   
เร่ือง มาตรการ 

1. การลงทุนในต่างประเทศ (1) ผอ่นคลายระเบียบการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศและการใหกู้ย้มืแก่
กิจการในเครือในต่างประเทศ (2) ผอ่นคลายระเบียบการใหกู้ย้มืแก่กิจการใน
ต่างประเทศท่ีไม่ใช่กิจการในเครือไดไ้ม่เกิน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี (3) เพ่ิม
วงเงินซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ ทั้งน้ี กิจการของไทยท่ีประสงคจ์ะลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ หรือใหกู้ย้มืกบักิจการในต่างประเทศ เป็นจาํนวนตั้งแต่ 10 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้ึนไปต่อปี ใหแ้จง้ความประสงคแ์ก่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้
คาํร้องตามแบบท่ีกาํหนด 

2. การประกอบธุรกิจศูนยบ์ริหารเงิน  (1) เพ่ิมวงเงินการทาํธุรกรรมต่างประเทศ ท่ีตอ้งยืน่แบบการทาํธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศ จากเดิม 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และผอ่น
ผนัการยืน่เอกสารหลกัฐาน (2) เพ่ิมยอดคงคา้งท่ีอนุญาตให้มีไดใ้นบญัชีเงินฝากเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

3. มาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส่้งออก  (1) อนุญาตใหกิ้จการของไทยท่ีมีเงินไดจ้ากการส่งออกเป็นเงินตราต่างประเทศโอนเงิน
จากบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไปใหแ้ก่คู่คา้ในประเทศไทย เพ่ือชาํระค่าสินคา้
และบริการได ้ (2) ผอ่นคลายระเบียบในการส่งเงินตราต่างประเทศมลูค่าตํ่ากวา่ 50,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีไดจ้ากการส่งออก กลบัประเทศ  

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 

รูปที ่68.  เงินบาทแข็งค่าขึน้มากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2553 
ดชันีค่าเงินบาท (มกราคม 2553 = 100) 

 

รูปที ่69.  … แต่อตัราแลกเปลีย่นที่แท้จริงยังสอดคล้องกบั
ประเทศเพือ่นบ้านในกลุ่ม ASEAN 
ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (สิงหาคม 2551 = 100) 

 
 ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก ท่ีมา: BIS และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
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เงินส ารองระหว่างประเทศเพิม่ขึน้ 23.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างเดอืนมกราคมถึงพฤศจิกายน สูงเป็นประวัติการณ์ เป็นผลจาก
การแทรกแซง (sterilized interventions) เพือ่ชะลอการแข็งค่าของเงินบาท เงินสาํรองในปัจจุบนัเทียบเท่ากบัมลูค่าการนาํเขา้ 11 เดือน
ล่าสุด หรือเกือบ 5 เท่าของหน้ีระยะส้ันและตน้เงินท่ีจะครบกาํหนดชาํระในปี 2554 หรือประมาณ 3 ใน 4 ของหน้ีสินต่างประเทศเบ้ืองตน้
ของไทย ซ่ึงการเปรียบเทียบทั้ง 3 มิติ ต่างแสดงใหเ้ห็นวา่เงินสาํรองระหวา่งประเทศของไทยมีจาํนวนมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศกาํลงั
พฒันาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ยกเวน้ประเทศจีน  
 

รูปทึ ่70.  สินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง ในขณะท่ี 
ธปท.สะสมเงินส ารองระหว่างประเทศ 
งบดุลของ ธปท. (ลา้นลา้นบาท) 

 

รูปที ่71. เงินส ารองระหว่างประเทศของไทยเพิม่ขึน้อีกในปี 2553 
แต่หากพจิารณาแนวโน้ม อตัราการเพิม่ไม่ถือว่าผิดปกติ 
เงินสาํรองระหว่างประเทศ (พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 

 ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก  ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
 

เมื่อไม่นานนี้ ประเทศไทยออกมาตรการเพิม่เติมเพื่อชะลอเงินทุนไหลเข้า แต่เดิมนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเนน้การใชม้าตรการเพื่อ
ส่งเสริมเงินทุนไหลออก และปล่อยใหเ้งินบาทแขง็ค่าข้ึน แต่ชะลออตัราการแขง็ค่าโดยการแทรกแซงเพ่ือรักษาระดบัฐานเงินใหค้งท่ี 
(sterilized intervention) อยา่งไรก็ดี เม่ือไม่นานน้ี ประเทศไทยไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 จากดอกเบ้ียและกาํไรจากการขาย
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีนกัลงทุนต่างชาติไดรั้บ ทั้งน้ี เฉพาะพนัธบตัรท่ีไดก้รรมสิทธ์ิมาใหม่ โดยท่ีนกัลงทุนในประเทศท่ีลงทุนในพนัธบตัร
รัฐบาลมีภาระภาษีดงักล่าวอยูแ่ลว้ ดงันั้น ก็เสมือนวา่ประเทศไทยยกเลิกการใหเ้งินอุดหนุนแก่เงินลงทุนจากต่างประเทศในตลาดตราสาร
หน้ี และยงัเป็นการลดการเลือกปฏิบติัระหวา่งเงินทุนภายในประเทศและเงินทุนจากต่างประเทศลงดว้ย ธปท.ยงัไม่เคยออกมาตรการท่ี
ควบคุมเงินทุนเคล่ือนยา้ยโดยตรง หลงัจากการยกเลิกมาตรการดาํรงเงินสาํรองท่ีไม่มีผลตอบแทน (unremunerated reserve requirement 
หรือ URR) และมาตรการหา้มไม่ใหธ้นาคารในประเทศทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในต่างประเทศกบัธนาคารต่างประเทศ ซ่ึงประกาศใช้
ในช่วงรอยต่อระหวา่งปี 2549-2550 ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2551 แมว้า่ ธปท.อาจพิจารณามาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมหากเงินทุนยงัคงไหลเขา้อยู่ 
แต่ ธปท.ก็น่าจะออกมาตรการใหม่อยา่งค่อยเป็นค่อยไปมากกวา่   
 
อตัราดอกเบีย้นโยบายไม่น่าส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนไหลเข้า ในขณะท่ี ธปท.กาํลงัปรับนโยบายการเงินใหก้ลบัสู่ภาวะปกติ ธปท.ก็
ตระหนกัวา่อตัราดอกเบ้ียนโยบายในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ถูกกาํหนดไวใ้นระดบัใกลศู้นยม์าเป็นระยะเวลานาน ผูสั้งเกตการณ์บาง
ท่านแยง้วา่การชะลอการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียออกไปจะช่วยลดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียจากกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ และช่วยชะลอ
เงินทุนไหลเขา้ อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าจะป่ันอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ประเภทตราสารทุนและอสังหาริมทรัพยใ์หสู้งข้ึนกวา่
ความเป็นจริง และดึงดูดเงินทุนท่ีไหลเขา้ให้มาลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ี มากกวา่สินทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี โดยในขณะท่ีเงินทุนไหล
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เขา้มาจาํนวนมากนั้น ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 นบัตั้งแต่ส้ินปี 2552 ซ่ึงสูงท่ีสุดในภูมิภาค ทาํให้
ดชันีราคาหุน้ฯ ทาํสถิติสูงถึง 957 จุดในเดือนกนัยายน 2553 ซ่ึงสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2539 นอกจากน้ี ธนาคารไทยยงักูย้มืเงิน
จากต่างประเทศเพ่ือรองรับการขยายตวัของสินเช่ือ ซ่ึงจาํกดัความมีประสิทธิผลของนโยบายการเงินลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประสิทธิผลใน
การชะลอเงินทุนไหลเขา้ 
 

2.6 พฒันาการในภาคการเงนิและภาคธุรกจิ 
ภาคการเงินได้สนับสนุนการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ซ่ึงรวมถึงการให้เงินทุนแก่ภาคธุรกจิเพื่อการลงทุนใหม่ ๆ ความเช่ือมัน่ของ
ภาคธุรกิจและผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน มาควบคู่กบัความเช่ือมัน่ของธนาคารท่ีจะใหสิ้นเช่ือเพ่ิมข้ึน (หรือธนาคารกลวัความเส่ียงลดลง) ผลคือ
การขยายตวัของสินเช่ือฟ้ืนตวั โดยในปี 2552 อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ามาพร้อมกบัความคาดหมายในเชิงลบของภาคธุรกิจและผูบ้ริโภค สร้าง
ความกลวัความเส่ียง ทาํใหสิ้นเช่ือขยายตวันอ้ยมาก เวน้แต่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจซ่ึงขยายสินเช่ือเชิงรุกเป็นจาํนวนมาก เพ่ือสนบัสนุน
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีความเช่ือมัน่กลบัคืนมาในปี 2553 เป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ภาคธุรกิจและผูบ้ริโภคต่างก็เร่ง
รีบอาศยัประโยชน์จากภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่า (ซ่ึงคาดกนัวา่จะไม่อยูใ่นระดบัตํ่าไปอีกนาน เน่ืองจากการมองแนวโนม้การฟ้ืน
ตวัทางเศรษฐกิจในแง่ดี) ส่งผลให้สินเช่ือขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง ซ่ึงสนบัสนุนอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้คงทน และการ
ลงทุนของภาคธุรกิจ แมว้า่สินเช่ือจะขยายตวัและอตัราดอกเบ้ียค่อย ๆ ปรับเขา้สู่ภาวะปกติ ภาคธุรกิจและภาคการเงินยงัคงมีระดบัหน้ีสิน
ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และอตัราดอกเบ้ียก็ยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงควรเป็นเช่นน้ีต่อไปเพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัของสินเช่ือ
และการลงทุนในอนาคต  

2.6.1 ภาคการเงนิ 

อตัราดอกเบีย้ท่ีต ่าและความเช่ือมั่นของธนาคารท่ีเพิม่มากขึน้ส่งผลให้สินเช่ือขยายตัวสูงขึน้ในปี 2553 สินเช่ือขยายตวัร้อยละ 3.6 ระหวา่ง
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552 และไตรมาสท่ี 2 ของปี 2553 โดยมีการขยายตวัท่ีแขง็แกร่งของสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นตวัขบัเคล่ือน 
ในขณะท่ีแนวโนม้เศรษฐกิจดีข้ึน ธนาคารพาณิชยเ์ร่ิมผอ่นคลายเง่ือนไขการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ และผูบ้ริโภคก็อาศยัประโยชน์จาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าเพ่ือซ้ือสินคา้คงทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยานพาหนะ  ณ เดือนมิถุนายน 2553 สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคขยายตวัข้ึน
ร้อยละ 9 จากเดือนธนัวาคม 2552 และร้อยละ 18 จากเดือนธนัวาคม 2551 การขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งของสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคน้ี 
ไดรั้บแรงสนบัสนุนจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสาํหรับภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า แมว้า่สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรสาํหรับภาคอสังหาริมทรัพยไ์ดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน แต่อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าน่าจะพอเป็นแรงสนบัสนุน
ใหสิ้นเช่ือสาํหรับภาคธุรกิจน้ีขยายตวัไดต่้อไป ตลาดสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรถยนต ์ และสินเช่ือบตัรเครดิต มีการแข่งขนักนัรุนแรง 
และตน้ทุนการระดมเงินท่ีตํ่าบางส่วนก็ถูกส่งผา่นไปยงัผูบ้ริโภคในรูปของเง่ือนไขสินเช่ือท่ีดึงดูดใจ เช่น มีช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย  
จากแนวโนม้ทางเศรษฐกิจท่ีดีและภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียยงัอยูใ่นระดบัตํ่า คาดวา่สินเช่ือน่าจะขยายตวัไดต่้อเน่ืองในปี 2554  
 

การขยายตัวของเงินฝากยังตามหลงัการขยายตัวของสินเช่ือ ในขณะที่ธนาคารยังคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากไว้ในระดบัต ่าและอาศัย
ประโยชน์จากอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่าในกลุ่มประเทศ G3 โดยการกู้ยืมจากต่างประเทศ อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากและตัว๋แลกเงิน 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 86 ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2552 เป็นร้อยละ 88 ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2553 ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก 
(LDR) ของธนาคารพาณิชยไ์ทยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 105 เป็นร้อยละ 108 ตามลาํดบั (รูปท่ี 72) ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ปี 2553 และไตรมาส
ท่ี 4 ปี 2552 สินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทยขยายตวัร้อยละ 3.6 แต่เงินฝากกลบัหดตวัร้อยละ 0.4 อตัราดงักล่าวอาจสะทอ้นวา่อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายท่ีตํ่าลง ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืลดลงเลก็นอ้ย  ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดลงเร็วกวา่มาก ทั้งน้ี ธนาคารไดเ้พ่ิม
การกูย้มืเงินจากต่างประเทศ หากไม่รวมเดือนพฤษภาคม 2553 ซ่ึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทาํใหเ้งินทุนไหลออก ธนาคารนาํ
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เงินทุนจากต่างประเทศเขา้มาถึง 12.6 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัถึงเดือนสิงหาคม 2553 หรือสูงกวา่ร้อยละ 50 
ของเงินทุนท่ีไหลเขา้ในบญัชีเงินทุนในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
 

รูปที ่72.  การขยายตัวของเงินฝากตามหลงัการขยายตัวของสินเช่ือ 
 
พนัลา้นบาท ร้อยละ 

     ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

รูปที ่73. ดชันีต่าง ๆ ท่ีแสดงคุณภาพสินทรัพย์ยังมีแนวโน้มที่น่า
พอใจ 
ร้อยละ   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (ร้อยละ) 

 
           ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

 

คุณภาพสินทรัพย์ยังมีแนวโน้มดขีึน้ ซ่ึงท าให้ธนาคารสามารถขยายสินเช่ือได้อกี คุณภาพสินทรัพยอ์ยูใ่นระดบัสูง โดยอตัราส่วนสินเช่ือท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ (NPL) เบ้ืองตน้ต่อสินเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 4.5 (ลดลงจากร้อยละ 4.9 ในเดือนธนัวาคม 2552) และสินเช่ือท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดสุ้ทธิอยูท่ี่ร้อยละ 2.4 (ลดลงจากร้อยละ 2.7 ดูรูปรูปท่ี 73) NPL เบ้ืองตน้ลดลงจาก 379,000 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม 
2552 เหลือ 356,000 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2553 (ลดลงร้อยละ 6) โดย NPL ลดลงทุกประเภท ทั้งสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค การท่ี NPL ลดลง ในขณะท่ีกาํไรสุทธิขยายตวัต่อเน่ืองน้ี ส่งผลใหเ้งินกองทุนของธนาคารพาณิชยไ์ทยอยูท่ี่ร้อยละ 16.7 สูง
เป็นประวติัการณ์นบัตั้งแต่ปี 2548 โดยเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ร้อยละ 12.3 นอกจากน้ี องคป์ระกอบของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ในปัจจุบนัส่วน
ใหญ่เป็นส่วนทุน ไม่ใช่ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธ์ิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ซ่ึงส่วนทุนน้ีมีความเช่ือมโยงกบัสินทรัพยป์ระเภทดั้งเดิมของธนาคาร 
เช่น เงินใหสิ้นเช่ือ  จึงน่าจะทาํให้ธนาคารไทยสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดระหวา่งประเทศชุดใหม่ ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการบาเซิล
ดา้นการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินที่ใหธ้นาคารดาํรงเงินกองทุนในอตัราร้อยละ 7 ไดไ้ม่ยาก คุณภาพสินทรัพยท่ี์ดีข้ึนและ NPL ท่ีลดลงน้ี 
ไดท้าํใหธ้นาคารไทยมีค่าใชจ่้ายในการกนัสาํรองลดลงมาก (รูปท่ี74) 
 

คุณภาพสินทรัพย์ท่ีดขีึน้อย่างต่อเน่ืองนี้ ได้แรงสนับสนุนจากความสามารถในการท าก าไรของภาคการธนาคารท่ีแข็งแกร่ง ความสามารถ
ในการทาํกาํไรของธนาคารดีข้ึน เน่ืองจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีกวา้งข้ึน  ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2553 ระบบ
ธนาคารมีผลกาํไรสุทธิ 30,700 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลกาํไรรายไตรมาสท่ีสูงสุดตั้งแต่ปี 2548 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) ของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยเพ่ิมข้ึนจากท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 1 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 1.2 ในเดือนมิถุนายน 2553 ผลกาํไรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.7 เม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 (รูปท่ี75) ผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี มาจากรายไดด้อกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 และรายได้
ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41  
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รูปที ่74.  เงินส ารองหนี้สูญท่ีต้องกันลดลงรวดเร็วกว่าเงินส ารองท่ี
กนัจริง 
ลา้นบาท ร้อยละ 

 
           ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

รูปที ่75.  ธนาคารมีผลก าไรต่อเน่ืองกนั 10 ไตรมาส  

 
พนัลา้นบาท ร้อยละ 

 
             ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

 

รูปที ่ 76.  รายได้ดอกเบีย้สุทธิเพิม่ขึ้นเลก็น้อยในปี 2553  
ร้อยละ 

 
ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

รูปที ่77.  การขยายตัวของสินเช่ือสถาบันการเงินเฉพาะกจิชะลอลง
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 
มูลค่าสินเช่ือ (ลา้นบาท) อตัราการขยายตวัของสินเช่ือ (ร้อยละ) 

 
ท่ีมา: ธนาคารโลก (ดชันีช้ีวดัการพฒันาโลก) 

 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (NIM) เพิม่ขึน้เลก็น้อยในช่วงสามไตรมาสแรก แม้ว่าการปรับเพิม่อัตราดอกเบีย้จะถูกส่งผ่านไปยังอตัราดอกเบีย้เงิน
ฝากก่อนอัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืม รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียรับของธนาคารกบัดอกเบ้ียท่ีจ่ายให้ผูฝ้ากเงิน เทียบกบัขนาด
สินทรัพยข์องธนาคาร) เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย จากเฉล่ีย ร้อยละ 3.05 ในเดือนธนัวาคม 2552 เป็นร้อยละ 3.10 ในเดือนมิถุนายน 2553 (รูปท่ี 76) 
โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนที่ลดลงจากร้อยละ 1.04 (ค่าเฉล่ียช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2552) เหลือ
ร้อยละ 0.72 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 ผูฝ้ากเงินไดย้า้ยเงินออมของตนไปลงทุนในสินทรัพยก์ารเงินประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หุน้
และตราสารหน้ี เป็นผลใหฐ้านเงินฝากหดตวัดงัท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ ในขณะเดียวกนั อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (minimum 
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lending rate หรือ MLR) ก็ปรับลดลงชา้กวา่มาก จากเฉล่ียร้อยละ 6.29 (ค่าเฉล่ียช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2552) เหลือร้อยละ 6.05 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 หลงัจากการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายไปเม่ือไม่นานน้ี อตัราดอกเบ้ียเงินฝากในปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 1.18 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.46) และอตัราดอกเบ้ีย MLR เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 6.19 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.14) การท่ีดอกเบ้ีย MLR ลดลง ในช่วงเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2552 แมว้า่จะมีการปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบายสองคร้ังแสดงถึงการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในตลาดสินเช่ือเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ แมว้า่ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียจะลดลงในไตรมาสท่ี 3 แต่รายไดด้อกเบ้ียสุทธิยงัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง แมว้า่จะ
ยงัตํ่ากวา่ระดบัก่อนเกิดวกิฤติก็ตาม  
 

รายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบีย้ท่ีเพิม่สูงขึน้มากได้รับความสนใจจากผู้ก าหนดนโยบาย ตั้งแต่วกิฤติการเงินในปี 2540 ธนาคารพาณิชยไ์ดเ้ปล่ียนการ
ใหค้วามสาํคญั จากบริการธนาคารแบบดั้งเดิมมาสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือสร้าง
รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียท่ีมัน่คง รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นลาํดบัและในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2553 รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียคิดเป็น 1 
ใน 3 ของรายไดท้ั้งหมด แมว้า่สัดส่วนจะตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ แต่รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ียไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึน
มากกวา่ร้อยละ 14 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ผูก้าํหนดนโยบายและหน่วยงานกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินไดแ้สดงความกงัวลวา่การขยายตวัน้ีอาจ
เป็นสัญญาณของการรวมหวักนัทางธุรกิจ ซ่ึงทาํใหค่้าธรรมเนียมของธนาคารสูงข้ึนกวา่ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ผูก้าํหนดนโยบายจึงพยายาม
กดดนัใหธ้นาคารพาณิชยล์ดค่าธรรมเนียมสาํหรับบริการอิเลก็ทรอนิกส์ลง เช่น การชาํระเงินผา่นธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic 
fund transfers) และการทาํธุรกรรมขา้มเขตจงัหวดั โครงสร้างค่าธรรมเนียมท่ีถูกบิดเบือนอาจเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาน้ี ค่าธรรมเนียม
ธนาคารไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมาเป็นระยะเวลานานแลว้ ตวัอยา่งเช่น ธนาคารไม่ไดเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมสาํหรับการ
ใหบ้ริการตามสาขาแบบดั้งเดิม แมว้า่จะมีตน้ทุนการดาํเนินการสูงก็ตาม แต่ธนาคารกลบัเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีแพงจากบริการธนาคาร
อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีตน้ทุนการทาํธุรกรรมตํ่ากวา่ นอกจากน้ี การขาดการแข่งขนัก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าธรรมเนียม ปัจจุบนั 
ธนาคารแห่งประเทศไทยแกไ้ขและกาํหนดใหธ้นาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3 อตัราตามวงเงิน สาํหรับบริการอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใหค้วาม
คุม้ครองลูกคา้รายยอ่ย โดยธนาคารเรียกเก็บท่ีอตัราสูงสุด แต่เม่ือไม่นานน้ี ธปท.ไดอ้นุมติัใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมอตัราเดียวสาํหรับ
บริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งธนาคารทั้งหมด โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553  การกาํหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะ
ส่งเสริมระบบอิเลก็ทรอนิกส์มากกวา่ระบบเงินสดท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของ ธปท. อยา่งไรก็ดี รายงานการศึกษา
ของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ท่ี ธปท.วา่จา้งให้ศึกษา ช้ีใหเ้ห็นวา่ธนาคารสามารถลดค่าธรรมเนียมลงไดอี้ก หากมี
การยกเลิกเพดานค่าธรรมเนียมทั้งหมด ธปท.ยงัพิจารณาวา่จะใหธ้นาคารลดค่าธรรมเนียมสาํหรับธุรกรรมอีก 3 ประเภท ไดแ้ก่ การฝาก
ถอนขา้มเขตจงัหวดัท่ีสาขาของธนาคาร การฝากเช็คขา้มเขตจงัหวดั และการโอนเงินระหวา่งธนาคารทาง ATM   เน่ืองจากการลด
ค่าธรรมเนียมลงจะมีผลต่อรายไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นทา้ยท่ีสุด  ดงันั้น ธปท.อาจตอ้งพิจารณาอนุญาตใหธ้นาคารแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจอ่ืน เพ่ือสร้างรายไดช้ดเชยรายไดค่้าธรรมเนียมท่ีลดลง  
 

หลงัจากท่ีสินเช่ือขยายตัวอย่างรุนแรงในปี 2552 สถาบันการเงินเฉพาะกจิ (SFI) ได้ชะลออัตราการขยายสินเช่ือลงในปี 2553 ในช่วง
ระยะเวลา 15 ปีท่ีผา่นมา การขยายตวัของสินเช่ือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจค่อนขา้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์แต่ในปี 2552  
SFI กลบัมีอตัราการขยายตวัของสินเช่ือร้อยละ 20 เปรียบเทียบกบัอตัราท่ีลดลงร้อยละ 2 ของธนาคารพาณิชย ์ (รูปท่ี77) อตัราการขยายตวั
ของสินเช่ือ SFI ชะลอลงในปี 2553 โดยในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี สินเช่ือของ SFI 8 แห่ง ขยายตวัในอตัราชะลอลงท่ีร้อยละ 7 ในขณะท่ีการ
ขยายตวัของสินเช่ือธนาคารพาณิชยเ์ร่งตวัข้ึนเป็นร้อยละ 4 โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบของรัฐบาลยงัคงดาํเนินการอยูใ่นปีน้ี โดย
ดาํเนินการผา่น SFI โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํหน้ีนอกระบบของลูกหน้ีระดบัฐานรากทัว่ประเทศเขา้สู่ระบบ (อ่านรายละเอียดใน
หวัขอ้ 3.1) ตวัอยา่งเช่น ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ธนาคารออมสินไดเ้สนอบริการการเงินระดบัฐานรากผา่นโครงการธนาคารประชาชน 
ขณะน้ีธนาคารออมสินตั้งเป้าหมายจะยกระดบักองทุนหมู่บา้นทัว่ประเทศข้ึนเป็นธนาคารชุมชน และใหบ้ริการการเงินระดบัฐานราก 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ก็สนบัสนุนโครงการธนาคารชุมชน  โดยใหช้าวบา้นมีบทบาทโดยตรงในการ
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ตรวจสอบและอนุมติัคาํขอสินเช่ือจากผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน นอกจากน้ี ธกส.ยงัมีแผนจะยกหน้ีเงินตน้คงคา้งใหค้ร่ึงหน่ึง หากลูกหน้ีชาํระหน้ี
ส่วนท่ีเหลืออีกคร่ึงหน่ึง และจะดาํเนินการตามแผนน้ีโดยเร็ว หลงัจากคณะกรรมการกฤษฎีกาวนิิจฉยัวา่ ธกส.สามารถดาํเนินการดงักล่าว
ไดภ้ายใตพ้ระราชบญัญติั ธกส.หรือไม่ อตัราส่วน NPL ของ SFI ท่ีรับเงินฝากยงัคงอยูใ่นระดบัสูง (รูปท่ี 78) และอตัราการขยายตวัของ
สินเช่ือใหม่อยา่งรวดเร็วเม่ือปีก่อน สร้างความกงัวลวา่ NPL อาจเพ่ิมสูงข้ึนไปอีก (โดยเฉล่ียแลว้ สินเช่ือจะกลายเป็น NPL ภายใน
ระยะเวลา 2-3 ปี) สถาบนัการเงินเฉพาะกิจยงัมีเงินกองทุนเพียงพอ ยกเวน้ธนาคารออมสินมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (CAR) 
ลดลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ (รูปท่ี 9) 
 

รูปที ่78.  NPL ของ SFI ยังมีจ านวนมาก และอาจเพิม่ขึน้อีก
หลงัจากสินเช่ือขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อปี 2552   
NPL (ร้อยละ) 

 
            ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

รูปที ่79.  อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารออม
สินลดลงมากในปี 2552  
 

CAR (ร้อยละ) 

 
           ท่ีมา: ธปท.และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยต่างชาติในภาคการธนาคารของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และอาจส่งผลให้มีการแข่งขันเพิม่มากขึน้ในอนาคต นกั
ลงทุนต่างชาติไดเ้ขา้สู่ภาคการเงินของไทยอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในหลากหลายระดบั ในระดบัแรก สาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 
15 แห่ง สาํนกังานผูแ้ทนธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 25 แห่ง และธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทัลูกของธนาคารต่างประเทศ 1 แห่ง ไดเ้ปิด
ดาํเนินการโดยมีสาํนกังานได ้1 แห่งในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี ภายใตแ้ผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (ระยะที่ 2) ธปท.ส่งเสริมใหมี้การ
แข่งขนัมากข้ึนจากธนาคารต่างประเทศท่ีเปิดดาํเนินการอยูแ่ลว้ โดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศสามารถเลือกคงสถานะเป็น
สาขา แต่สามารถเปิดสาํนกังานสาขาเพ่ิมไดอี้กไม่เกิน 2 แห่ง หรือจะขอปรับสถานะเป็นบริษทัลูกท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงสามารถ
มีสาขาเพ่ิมเป็นไม่เกิน 20 แห่ง และ ATM นอกสาํนกังานไม่เกิน 20 เคร่ือง นอกจากน้ี นกัลงทุนต่างชาติยงัสามารถลงทุนทั้งทางตรงและ
ทางออ้มในธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยจาํนวน 14 แห่งได ้ (ตารางท่ี 10)  หลงัจากวกิฤติการเงินในปี 2540 เพดานสัดส่วน
การถือหุน้โดยตรงของต่างชาติในธนาคารพาณิชยไ์ทยไดป้รับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 49 และภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจ
สถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชยไ์ทยสามารถมีสัดส่วนการถือหุน้โดยตรงของต่างชาติไดสู้งกวา่ร้อยละ 49 ไดเ้ป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 10 ปี 
หากไดรั้บการผอ่นผนัจากกระทรวงการคลงั นอกจากน้ี ธนาคารต่างประเทศยงัสามารถลงทุนในธนาคารไทยทางออ้ม ผา่นบริษทั ไทยเอน็
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วดีีอาร์ จาํกดั19 (Thai NVDR) ซ่ึงหากการถือหุน้ผา่น Thai NVDR ถูกนบัรวมดว้ยแลว้ สัดส่วนการถือหุน้ของต่างชาติในธนาคารพาณิชย์
ไทยนบัวา่สูงทีเดียว (ตารางท่ี11) 
 

ตารางที ่10.  ธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ในระดบัท่ีสูง  
สัดส่วนการถือหุ้นโดยต่างชาต ิ น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25.00  ร้อยละ 25.00 - 49.00 มากกว่าร้อยละ 49.00 
ธนัวาคม 2549 5 ธนาคาร (3 แห่งเป็นของรัฐบาล) 7 ธนาคาร 2 ธนาคาร 
สิงหาคม 2553 3 ธนาคาร (1 แห่งเป็นของรัฐบาล)  7 ธนาคาร 4 ธนาคาร 
สิงหาคม 2553 (ทางตรงและทางออ้มผ่าน 
Thai NVDR) 

1 ธนาคาร (เป็นของรัฐบาล) 4 ธนาคาร 9 ธนาคาร 

ท่ีมา: บทความวิชาการของ ธปท. (DP/03/2007) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที1่1.  ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูง หากนับการลงทุนผ่าน NVDR ด้วย 

ธนาคารไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นของ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ) 
สัดส่วนการถือหุ้น 
โดย Thai NVDR 

สัดส่วนการถือหุ้นโดย
ต่างชาติ (ร้อยละ) 

เพดานการถือหุ้นโดย
ต่างชาติ (ร้อยละ)  

StdChart ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 99.87 0 99.87   
UOB ธนาคารยโูอบี 99.66 0 99.66   
ICBC ธนาคารไอซีบีซี 97.24 0.11 97.24   
CIMB ธนาคารซีไอเอม็บี 93.15 0.43 93.15   
TISCO Thai NVDR 14.24 14.24 49.00 49.00 
KBANK Thai NVDR 23.51 23.51 48.98 48.98 
BAY GE 32.93 15.3 47.20 47.20 
KK Thai NVDR 11.45 11.45 40.63 44.00 
BBL Thai NVDR 25.75 25.75 25.00 25.00 
TMB กระทรวงการคลงั 26.11 6.31 38.62 50.36 
TCAP MBK 9.75 8.72 37.89 49.00 
SCIB บมจ.ทุนธนชาต 99.24 0 0.18 25.00 
SCB CPB 21.31 4.24 35.17 45.81 
KTB FIDF 55.31 3.08 21.63 25.00 

ท่ีมา: www.setsmart.com และเวบ็ไซตข์องธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ  
หมายเหตุ:  FIDF = กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
            GE = General Electric 

CPB = สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

                                                 
19 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipts หรือ NVDR) เป็นตราสารท่ีซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์ออกโดยบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั (Thai NVDR) นกัลงทุนท่ีถือ NVDR จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นเงินปันผล 
สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั เหมือนลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ขอ้แตกต่างเพียงประการเดียว
ระหวา่งการลงทุนใน NVDR กบัการลงทุนในหุ้นสามญัคือสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อ NVDR ไม่สามารถขอ้งเก่ียวกบั
กระบวนการตดัสินใจของบริษทัได ้คาดวา่นกัลงทุนต่างชาติเป็นผูถื้อ NVDR ส่วนใหญ่ 
 

http://www.setsmart.com/
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Thai NVDR = บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั (NVDR (Non-Voting Depository Receipt) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง
ไทย) 
MBK = บมจ.เอม็ บี เค  

 

การออกและเสนอขายตราสารหนี้ชะลอลงในปี 2553 เน่ืองจากสินเช่ือธนาคารขยายตัวขึน้ คาดวา่การออกพนัธบตัรรัฐบาลจะลดลง 
เน่ืองจากรัฐบาลไดแ้ปลงตัว๋เงินคลงัเป็นตราสารท่ีมีอายยุาวข้ึน เพ่ือบรรเทาความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงในกรณีท่ีตัว๋เงิน
คลงัครบกาํหนดชาํระในขณะท่ีสถานการณ์ในตลาดการเงินไม่เอ้ืออาํนวยใหอ้อกตราสารใหม่ทดแทน (ตารางท่ี 12 และรูปท่ี 80) รัฐบาลมี
แผนจะออกพนัธบตัรอาย ุ50 ปี เพ่ือเสนอขายนกัลงทุนสถาบนั โดยคาดวา่อตัราผลตอบแทนจะเท่ากบัร้อยละ  4.25 ต่อปี  ในปัจจุบนั ตรา
สารหน้ีท่ีมีอายยุาวท่ีสุดในตลาดคือ พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 3.83 การออกและเสนอขายตราสารหน้ีของ
ภาคธุรกิจก็ชะลอลงเช่นเดียวกนั เน่ืองจากธนาคารไดเ้ร่ิมใหสิ้นเช่ืออีกคร้ังหน่ึง โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีดึงดูดใจธุรกิจขนาดใหญ่ จึงลด
แรงจูงใจใหธุ้รกิจขนาดใหญ่ตอ้งระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี เช่นในปี 2552 อยา่งไรก็ดี มลูค่าการซ้ือขายตราสารหน้ีทุกประเภทยงั
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากเงินทุนไหลเขา้ (รูปท่ี 81) 
 

ตารางที่ 12.  การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในตลาดแรกชะลอลงในปี 2553 
ประเภทของตราสาร 2550 % % G 2551 % % G 2552 % % G 2553p % % G 

ตราสารหนีรั้ฐบาล                         
    พนัธบตัรรัฐบาล 330 5.3 49.0 228 2.0 -30.9 502 4.6 120.0 573 5.4 14.2 
    ตัว๋เงินคลงั 553 8.8 -38.4 421 3.7 -23.9 886 8.1 110.4 597 5.6 -32.7 
    พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 64 1.0 -8.5 122 1.1 91.3 100 0.9 -18.4 47 0.4 -52.7 
      พนัธบตัร ธปท./   

FIDF/  PLMO 
4,125 65.8 311.8 9,272 81.8 124.8 8,419 77.0 -9.2 8,449 79.7 0.3 

ตราสารหนีเ้อกชน                          
    ตราสารหน้ีระยะยาว 213 3.4 49.0 282 2.5 32.7 437 4.0 55.0 285 2.7 -34.8 
    ตราสารหน้ีระยะสั้น 976 15.6 32.5 985 8.7 1.0 561 5.1 -43.1 642 6.1 14.5 
    ตราสารหน้ีท่ีจาํหน่าย  
     ในต่างประเทศ 

      5 0.0   12 0.1 150.1   0.0   

ตราสารหนีต่้างประเทศ 10 0.2 7.4 18 0.2 85.2 12 0.1 -33.7 6 0.1   
รวม 6,270 100.0   11,334 100.0   10,929 100.0   10,599 100.0  

ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
หมายเหตุ:  FIDF = กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

PLMO = องคก์ารบริหารสินเช่ืออสงัหาริมทรัพย ์  
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รูปที ่80.  การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในตลาดแรกชะลอลง 
 

พนัลา้นบาท 

 
ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

รูปที ่81. … แต่มูลค่าการซื้อขายยงัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 
 

มูลค่าการซ้ือขาย (พนัลา้นบาท)  
มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั(ลา้นบาท) 

 
ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.6.2 ภาคธุรกจิ  

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ยอดขายและผลก าไรของภาคธุรกจิไทยเพิ่มสูงขึน้ แมจ้ะมีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ไตรมาสท่ี 2 บริษทัยงัรายงานผลกาํไรรวม 293,000 ลา้นบาทในช่วงคร่ึงแรกของปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34 จากปีก่อน (รูปท่ี 82) โดยสาเหตุ
หลกัเกิดจากผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ซ่ึงกาํไรขยายตวัข้ึนร้อยละ 85 ในขณะท่ีกาํไรหดตวัลงในไตรมาสท่ี 2  เป็นผลจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีผลประกอบการดีในอนัดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มการเงิน กลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง อตัรากาํไรขั้นตน้ทรงตวัท่ีประมาณร้อยละ 19 มาตั้งแต่ปี 2552 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.2 และ 8.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 3.6 และ 14.8 ในปี 2553 ตามลาํดบั 
ธุรกิจยงัคงมีระดบัหน้ีสินตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนทรงตวัท่ีประมาณ 3 เท่า ตั้งแต่ปี 2549 (รูปท่ี83) รายไดจ้ากการ
ขายรวมของบริษทัจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 3,600 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 จากปีก่อน โดยรายไดเ้พ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ติดต่อกนัในช่วง 5 
ไตรมาสท่ีผา่นมา สอดคลอ้งกบัการขายตวัทางเศรษฐกิจ  
 
ความสามารถในการท าก าไรที่สูงและแนวโน้มเศรษฐกจิไทยท่ีสดใส ประกอบกบัสภาพคล่องในตลาดการเงินโลกท่ีสูงและความกระตือรือ 
ร้นของนักลงทุนรายย่อย ท าให้ตลาดหุ้นพุ่งทะยานขึน้ มลูค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ (MAI) เพ่ิมข้ึนเป็น 7.63 ลา้นลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากปลายปี 2552 โดยมีมลูค่าสูงสุดนบัตั้งแต่ตลาด
หลกัทรัพยก่์อตั้งข้ึนเม่ือ 35 ปีก่อน บทบาทของนกัลงทุนต่างประเทศใน SET มีแนวโนม้ลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนมลูค่าการซ้ือขายของนกั
ลงทุนรายยอ่ยในประเทศเร่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจของตลาดหลกัทรัพยย์งัช่วยสนบัสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ
จดัการกองทุนรวมในประเทศ ซ่ึงกห็วนกลบัมาสร้างอุปสงคต่์อหุน้ต่อไปอีกเป็นวฏัจกัร เม่ือไม่นานน้ี เงินทุนต่างประเทศไดไ้หลเขา้มายงั
ตลาดหุน้ไทยจาํนวนมาก  และคาดวา่จะยงัไหลเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง เพราะไดรั้บผลตอบแทนถึง 2 ชั้น ทั้งกาํไรจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
และค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึน ราคาหุน้ท่ีทะยานข้ึนอยา่งรวดเร็วน้ีตอกย ํ้าถึงความจาํเป็นในการออกมาตรการเชิงป้องกนัและรักษาเสถียรภาพ
เพ่ือชะลอความผนัผวนท่ีจะขดัจงัหวะตลาด ดงันั้น คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) ไดส้รุปขอ้ตกลงร่วมกบั
สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์ เพ่ือกาํหนดแนวทางปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพยส์าํหรับบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ (proprietary trading) 
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โดยกาํหนดใหซ้ื้อและขายหลกัทรัพยภ์ายในวนัเดียวกนั (day trading) สาํหรับบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยไ์ดใ้นวงเงินไม่เกินร้อยละ 75 
ของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือจาํกดัความเส่ียง นอกจากน้ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ะตอ้งจดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจน ซ่ึง
รวมถึงหลกัเกณฑก์ารลงทุน นโยบายการจาํกดัและการจดัสรรเงินลงทุน  
 

รูปที ่82.  แม้ว่ารายได้ลดลงในปี 2552 บริษัทจดทะเบียนได้เพิม่
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีก าไรเพิม่ขึน้ 
 

พนัลา้นบาท 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

รูปที ่83.  อตัราส่วนหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าผลก าไร
จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในปี 2551 กต็าม  
ร้อยละ  

 
ท่ีมา: ตลท. และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

อตัราแลกเปลี่ยนท่ีแข็งค่าขึน้เป็นประเดน็หลกัท่ีบริษัทซ่ึงมีปริมาณการส่งออกสูงและมูลค่าเพิม่ภายในประเทศสูงกงัวล เช่นเดยีวกบั
กจิการขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงขาดเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง เงินบาทท่ีแขง็ค่าในปัจจุบนัไดช่้วยลดตน้ทุนการนาํเขา้ และ
บริษทัท่ีผลิตเพ่ือการส่งออกจาํนวนมากตอ้งพ่ึงพาปัจจยัการผลิตและสินคา้ทุนท่ีนาํเขา้ นอกจากน้ี ราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์เพ่ิมสูงข้ึนก็ช่วย
ชดเชยผลจากการแขง็ค่าของเงินบาทไดบ้างส่วน อยา่งไรก็ดี การแขง็ค่าของเงินบาทไดส่้งผลกระทบต่ออตัรากาํไรและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของผูส่้งออกบางราย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร ส่ิงทอ และเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงใชปั้จจยัการผลิตนาํเขา้นอ้ย 
พึ่งพาแรงงานมาก และเผชิญกบัการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรงจากคู่แข่งในภูมิภาค แมว้า่โดยทัว่ไปแลว้บริษทัขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีจะสามารถบรรเทาความเส่ียงลง โดยใชก้ลยทุธ์การบริหารความเส่ียงหรือชดเชยรายไดจ้ากการส่งออกท่ีลดลงดว้ย
ตน้ทุนการเงินหรือค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้ท่ีถูกลง แต่บริษทัขนาดเลก็ก็ยงัมีตน้ทุนท่ีสูงในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

กจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังเผชิญกบัความท้าทายอืน่อกี เพราะสินเช่ือที่ขยายตัวขึน้น้ันส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือที่ให้กบั
บริษัทขนาดใหญ่ ในขณะท่ีบริษทัขนาดใหญ่ในประเทศไทยสามารถเขา้ถึงสินเช่ือธนาคารดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีน่าพอใจ SMEs กลบัมี
ทางเลือกจาํกดั โดย SMEs ยงัตอ้งพ่ึงพาการคํ้าประกนัสินเช่ือจากรัฐบาล เพราะมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ รัฐบาลอาจพิจารณาพฒันาระบบ
ขอ้มลูเครดิตเพ่ิมเติม และปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการลม้ละลาย เพ่ือช่วยให ้ SMEs เขา้ถึงสินเช่ือไดง่้ายข้ึน  ทะเบียนขอ้มลู
เครดิตของไทยในปัจจุบนัครอบคลุมเพียงร้อยละ 33 ของกิจการทั้งหมด แตกต่างจากจีนซ่ึงครอบคลุมร้อยละ 62 และมาเลเซียท่ีครอบคลุม
ร้อยละ 82 (รูปท่ี 84) 
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รูปที ่84.  ระบบข้อมูลเครดติของไทยมีความครอบคลุมล้าหลงัประเทศท่ีมีระดบัรายได้ปานกลางอืน่ ๆ  
 
 

ร้อยละ  

 
ท่ีมา: Doing Business 2010 
หมายเหตุ: ความครอบคลุมของฐานขอ้มูลเครดิตเป็นค่าสูงสุดของฐานขอ้มูลภาครัฐและภาคเอกชน 
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ส่วนที ่3 

 
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืและเท่าเทียม 

 

 

3.1 ภาวะความยากจนและนโยบายของรัฐบาล 
 

รายได้ของครัวเรือนท่ีมีความผันผวนสูงคาดว่าจะเพิม่ขึน้ในปี 2553 เน่ืองจากราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในระดบัสูงและภาวะตึงตัวของ
ตลาดแรงงานน าไปสู่การเพิ่มขึน้ของค่าจ้างท่ีแท้จริง ครัวเรือนกลุ่มท่ีมีความผนัผวนสูงไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจโลกผา่น 2 
               ล ล                   และภาวะตลาดแรงงานท่ีไม่สดใส การเร่งฟ้ืนตวัหลงัวกิฤตินาํไปสู่การฟ้ืนตวัของราคาสินคา้
เกษตรอนัมีส่วนช่วยใหร้ายไดภ้าคเกษตรสูงข้ึน ถึงแมว้า่การผลิตภาคเกษตรจะลดลงในไตรมาส 2 และ 3                  ะ  แล   
        ล  พ้ืนท่ี ล          ราคาสินคา้เกษตรท่ีผูผ้ลิต (ในชนบท) ไดรั้บสูงข้ึนอยา่งมากเทียบกบัราคาสินคา้เกษตรท่ีผูบ้ริโภค (ใน
ชนบท) จ่าย แสดงใหเ้ห็นถึงความไดเ้ปรียบท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนในชนบท (รูปท่ี 85                      และราคาสินคา้เกษตรท่ี
ผูผ้ลิตไดรั้บ ะ       แล ว ค่าจา้งท่ีแทจ้ริงในภาคเกษตรก็สูงข้ึนดว้ย ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 86 เม่ือค่าจา้งในภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน แรงงานจะ
กลบัมาทาํงานในภาคเกษตรมากข้ึน ทาํใหเ้กิดภาวะตึงตวัของตลาดแรงงานในภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ และทาํใหค่้าจา้งโดยทัว่ไปสูงข้ึน ในภาค
การผลิตอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการรายงานวา่มีการขาดแคลนแรงงานถึง 1  ,       ส่งผลใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุญาต
ใหผู้ป้ระกอบการสามารถจา้งแรงงานต่างดา้วไดใ้นสัดส่วนท่ีสูงข้ึน 
 

รูปท่ี 85. รายได้ภาคเกษตรฟ้ืนตัวขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 
ถึงแม้มีการผลติลดลง  
 

12-month MA, Index (1986=100) 12-month MA, Index 

 
  ท่ีมา ธปท. กระทรวงพาณิชย ์และการคาํนวณของธนาคารโลก 

รูปท่ี 86. นอกจากภาคการโรงแรมซ่ึงได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจาก
วิกฤติการเมือง ค่าจ้างที่แท้จริงเร่ิมทรงตัวในไตรมาส 2  
 

Index of real wages (2007 Q1 = 100) 

 

ท่ีมา สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย ์และการคาํนวณของ
ธนาคารโลก 
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อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิอากาศท่ีเลวร้ายยังเป็นปัจจัยเส่ียงที่ส าคัญต่อครัวเรือนกลุ่มท่ีมีความผันผวนสูง ถึงแมว้า่การประมาณผลกระทบ
ของราคาอาหารต่อความยากจนค่อนขา้งซบัซอ้น (คนยากจนส่วนใหญ่อยูใ่นชนบทและเป็นผูผ้ลิตอาหาร) เส้นแบ่งความยากจนก็ยงัมี
ความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งสูงกบัราคาอาหาร (รูปท่ี 87  และ     ลล                        ง                      2551       จาํนวน
ประชากรตกอยูใ่น                   (รูปท่ี 88) เส้นความยากจนซ่ึงคาํนวณมาจากปริมาณอาหารนอ้ยท่ีสุดท่ีตอ้งการบริโภคปรับตวั
สูงข้ึนร้อยละ 9 โดยเฉล่ียระหวา่งปี 255  และ 2551 ซ่ึงเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีสูงสุดในประวติัการณ์และคิดเป็นสองเท่าของอตัราการเพ่ิม
โดยเฉล่ีย 28             อยา่งไรก็ตาม จาํนวนประชากรท่ีอยูใ่นความยากจนเพ่ิมข้ึนนั้นไม่มากนกัและคงกระจุกตวัอยูใ่นภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นภาคท่ีมีอตัราความยากจนสูงสุดของประเทศ เหตุผลสาํคญัท่ีภาวะความยากจนเพ่ิมข้ึนในจงัหวดัท่ียากจน
อยูแ่ลว้นั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากการท่ีรายจ่ายทางดา้นอาหารมีสัดส่วนท่ีสูงกวา่ในจงัหวดัท่ียากจน ทาํใหผ้ลกระทบของราคาอาหารท่ี
สูงข้ึนมีมากข้ึนในจงัหวดัเหล่าน้ี ทั้งน้ี ในปี 2553 ราคาอาหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลไมส้ดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อ
ครัวเรือนท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารสุทธิและเป็นสัญญาณท่ีเตือนวา่มีครัวเรือนจาํนวนมากท่ีกาํลงัจะกลบัไปสู่ภาวะความยากจนอีก เน่ืองจาก
รายไดข้องครัวเรือนมีการขยายตวัชา้กวา่รายจ่าย นอกจากน้ี ราคาอาหารท่ีเพ่ิมในปี 2553          ล                       แ      
จากภาวะฝนแลง้และตามดว้ยนํ้าท่วมในเดือนตุลาคม ดว้ยเหตุน้ี ครัวเรือนท่ีโดยปกติเป็นผูผ้ลิตอาหารสุทธิอาจกลายมาเป็นผูบ้ริโภคอาหาร
สุทธิและตอ้งไดรั้บความเดือนร้อนจากทั้งการสูญเสียรายไดแ้ละราคาอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
รูปท่ี 87. ราคาอาหารและเส้นความยากจนมีความสัมพนัธ์กนัใน
อตัราท่ีสูง  
 

Year-on-year changes (percent) 

 
 

  ท่ีมา สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพาณิชยแ์ละการคาํนวณของ
ธนาคารโลก  

รูปท่ี 88. เส้นความยากจนท่ีสูงขึน้เป็นสาเหตุของภาวะความ
ยากจนที่มากขึน้ในปี 2551  
 

Increase in the poverty line, 2007 to 2008 (percent) 

 

 Increase in poverty, 2007 to 2008 (percentage points) 

 ท่ีมา สาํนกังานสถิติแห่งชาติ และการคาํนวณของธนาคารโลก 

 

แผนงานตาข่ายรองรับทางสังคมสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้ และทวีความส าคัญมากขึน้เมื่อโครงสร้าง
ประชากรเร่ิมเข้าสู่วัยสูงอายุและรัฐบาลเร่ิมนโยบายพฒันาเศรษฐกจิอย่างเท่าเทียม การจดัสร้างตาข่ายรองรับทางสังคมทวคีวามสาํคญัมาก
ข้ึน โดยมีสาเหตุ 3   ะ            ะ         ลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ (การศึกษาในปี 2549        ะ             ะ               
           ละ 17.5      ะ                2553                      สูงกวา่ร้อยละ 23) ทวา่ ประชากรสูงอายสุ่วนใหญ่กลบัไม่มี
รายไดจ้ากเงินบาํนาญรองรับ อนันาํไปสู่ภาวะความยากจนในหมู่ผูสู้งอายเุทียบกบัประชากรทั้งหมด และการเขา้สู่ตลาดแรงงานของ
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ผูสู้งอายโุดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคเกษตร20 ทวา่ ปัญหาน้ีจะเร่ิมสาํคญัมากข้ึนเม่ือโครงสร้างประชากรเร่ิมเขา้สู่วยัสูงอายมุากข้ึน ปัจจยัท่ี
สอง คือ ภาคเกษตรถือเป็นตาข่ายรองรับทางสังคมท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย ดงันั้น การเปล่ียนโครงสร้างภาคเกษตรกรรมใหเ้ป็นไปในเชิง
พาณิชยม์ากข้ึนและเพ่ิมผลิตภาพให้สูงข้ึน จะทาํใหเ้กิดภาวะความเป็นเมืองมากข้ึนและนาํไปสู่ความตอ้งการตาข่ายรองรับทางสังคมท่ีเป็น
ทางการเพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่ประชาชนในกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด การสร้างตาข่ายรองรับทางสังคมในวนัน้ีจะเป็นการเตรียม
ประเทศไทยใหพ้ร้อมกบัปัญหาทางเศรษฐกิจคร้ังต่อไปท่ีภาคเกษตรอาจช่วยรองรับไม่ไดม้ากเท่าเดิม และเหตุผลสุดทา้ย ไดแ้ก่ ตาข่าย
รองรับทางสังคมมีบทบาทในการช่วยใหป้ระโยชน์จากการขยายตวัของเศรษฐกิจถูกจดัสรรไปใหแ้ก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียม โดยใหก้ลุ่ม
ประชากรที่มีรายไดต้ํ่าสุดสามารถดาํรงชีวติไดต้ามมาตรฐานที่ควรจะเป็น 
 
รัฐบาลมีการใช้จ่ายทางด้านตาข่ายรองรับทางสังคมเพิ่มมากขึน้เพื่อบรรเทาความเดอืนร้อนอนัเกิดจากวิกฤติเศรษฐกจิ แผนการขยายตา
ข่ายรองรับทางสังคมแบ่งเป็น 2                               แ          ล  ะ                    ล  และ               
                                  สังคมใหมี้ความยัง่ยนื ส่วน   จะทาํการประเมินเบ้ืองตน้แนวทางการดาํเนินนโยบายสังคมของ
รัฐบาลใน 4    น กล่าวคือ การศึกษาฟรี 15                การสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุการแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบและการ
แกปั้ญหาเร่ืองราคาพืชผลทางการเกษตร นอกจากน้ี ในกรอบท่ี 3    มี   ละ              แ                                   
                                             
 
การประเมินเบือ้งต้นในท่ีนี้เป็นการประเมินในเชิงคุณภาพและเป็นการแสดงความเห็นในเบือ้งต้นมากกว่าที่จะเป็นการประเมินความส าเร็จ
อย่างละเอยีด ทั้งน้ี การประเมินในเบ้ืองตน้ในท่ีน้ีเป็นการสรุปผลลพัธข์องโครงการการประเมินแบบเร่งด่วนโดยสาํนกังานธนาคารโลก
ประจาํประเทศไทยและสถาบนัวจิยัเร่ืองการยา้ยถ่ินแห่งเอเชีย (Asian Research Centre on Migration หรือ ARCM)  อนัเป็นส่วนหน่ึงของ
ความพยายามในการติดตามผลกระทบของวกิฤติเศรษฐกิจ ซ่ึงโครงการน้ีไดท้าํการประเมินในเดือนมีนาคม 2552 และเดือนมกราคม 2553 
เก่ียวกบัประชากรทั้งภาคเศรษฐกิจในระบบและนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร อยธุยา และสมุทรสาคร (เขตภาคกลาง) และ
นครราชสีมา (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) โดยมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมในกรุงเทพ เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) นครราชสีมา (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) และปัตตานีและยะลา (ภาคใต)้ ในเดือนกนัยายน 2553 ทั้งน้ี โครงการการประเมินอยา่งเร่งด่วนน้ีพยายามหาคาํตอบ
จากสาธารณชนเก่ียวกบัผลของนโยบายสังคมเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากวกิฤติเศรษฐกิจ โดยสรุปคร่าวๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  
 
“การศึกษาฟรี      ” 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินนโยบาย “โครงการเรียนฟรี       ย        ภ พ” เพือ่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลประกอบดว้ยเงินงบประมาณท่ีไปยงัโรงเรียนโดยตรงและเงินโอน
ใหแ้ก่ผูป้กครอง โดยเงินงบประมาณท่ีไปยงัโรงเรียนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนงัสือและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปเพ่ือพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ในขณะท่ีเงินโอนใหแ้ก่ผูป้กครองครอบคลุมค่าเคร่ืองแบบและอุปกรณ์การเรียน ซ่ึงแต่ละครอบครัวสามารถเบิกไดต้ามท่ี
กาํหนดไวใ้นแต่ละขั้นการศึกษา (ตารางท่ี 13) ทั้งน้ี ภายในปีแรก งบประมาณจาํนวน 18.5    ล      ถูกจดัสรรไปยงัโรงเรียน 4,    
แ    โดยมีนกัเรียนไดรั้บประโยชน์จาํนวน 12.3 ล      
 
 
                                                 
20 น่ีอาจเป็นคาํอธิบายท่ีสมเหตุสมผลวา่เหตุใดจึงมีการจา้งแรงงานต่างดา้วในภาคเกษตรในช่วงฤดูเก็บเก่ียว ทั้งๆ ท่ีแรงงานไทยร้อยละ 40 ทาํงานอยู่
ในภาคเกษตร 
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ตารางที่ 13 เงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล จ าแนกตามระดบัช้ันเรียน (บาทต่อคน) 
ระดบัช้ัน ค่าหนังสือเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การ

เรียน  
ค่าเคร่ืองแบบ ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมที่

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

อนุบาล 200 1,700 100 300 215 
ประถมศึกษา 347.20–580 1,900 195 360 240 
มนัธยมศึกษาตอนตน้  560–739.20 3,500 210 450 440 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 763.20–1,160.80 3,800 230 500 475 
อาชีวะศึกษา  1,000 4,900–11,900 230 900 475 
ทีม่า “แนวทาการดาํเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ” สาํนกัความสมัพนัธต์่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ, มีนาคม 2552  

 
จากการสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยท่ัวไปมีภาระการใช้จ่ายทางด้านการศึกษาของบุตรแต่ละคนลดลงคร่ึงหน่ึง สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมาจากครอบครัวท่ีนบัถือศาสนาอิสลามท่ีอยูใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีจาํนวนบุตรเฉล่ียครอบครัวละ 4-5    พบวา่ ภาระค่าใชจ่้าย
ทางดา้นการศึกษาลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยภาระค่าใชจ่้ายท่ีลดลงนั้นทาํใหผู้ป้กครองไม่ตอ้งพ่ีงความช่วยเหลือทางการเงินจากโรงรับ
จาํนาํ ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะมีโครงการเรียนฟรี 15                ผูป้กครองจากครอบครัวยากจนจาํเป็นตอ้งกูย้มืเงินหรือจาํนาํทรัพยสิ์นเพ่ือนาํไป
เป็นค่าใชจ่้ายในช่วงเปิดเทอม แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552/2553 เป็นตน้มา กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยร์ายงานวา่
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการโรงรับจาํนาํลงลงจาก 210,673 คน เหลือเพียง 8,627 คน (ในโรงรับจาํนาํ 33 แห่ง)  
 
อย่างไรก็ด ี นโยบายดงักล่าวของรัฐบาลไม่ได้ท าให้การรับบริการการศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายเลยดงัที่ช่ือของโครงการนี้บ่งบอก ถึงแมว้า่กลุ่ม
ตวัอยา่งรับทราบถึงภาระค่าเล่าเรียนท่ีลดลง แต่ก็ยงัตั้งคาํถามถึงนโยบายเรียนฟรีวา่ไม่ไดฟ้รีจริงๆ เน่ืองจากผูป้กครองยงัคงตอ้งจ่าย
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนของบุตรหลาน เช่น ค่าเคร่ืองแบบเพ่ิมเติม (เงินอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบ จาํนวน 45      
                 แ             แ                           แ  ล          ยวุกาชาด        และ        นอกจากน้ี ยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา (เช่น ค่าชั้นเรียนคอมพิวเตอร์และค่าชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นตน้) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การเสริมสร้างจริยธรรม (เช่น การเขา้ค่ายลูกเสือและยวุกาชาด เป็นตน้) รวมไปถึงค่ากิจกรรมหรือบริการอ่ืนๆ เช่น การทศันศึกษาและ
ค่าบริการเทคโนโลยขีองโรงเรียน ทั้งน้ี สาํหรับค่าใชจ่้ายทางดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษานั้น ผุป้กครองไม่แน่ใจวา่ทางโรงเรียนมีการ
คาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้ายอยา่งไรและระเบียบวา่ดว้ยแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ นั้นค่อนขา้งยดืหยุน่และไม่ชดัเจน นอกจากน้ี 
ผูป้กครองบางคนกล่าววา่ราคาของหนงัสือเรียนไดสู้งข้ึนตามเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึนและเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บไม่เพียงพอสาํหรับการซ้ือหา
อุปกรณ์การเรียน และผูป้กครองหลายคนยงักล่าวต่อไปวา่หนงัสือเรียนท่ีใชแ้ลว้ท่ีแจกโดยโรงเรียนมกัเสียหาย มีหนา้ท่ีขาดหายไปหรือมี
รอยขีดเขียน ดงันั้น ผูป้กครองจึงจาํเป็นตอ้งซ้ือหนงัสือเรียนชุดใหม่ใหแ้ก่บุตรหลานดว้ยเงินส่วนตวั 
 
ในขณะที่โครงการดงักล่าวช่วยเพิม่ความเท่าเทียมกนัในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครอบครัวท่ียากจน  แต่
โครงการนี้อาจไม่ได้น ามาซ่ึงคุณภาพการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นชนบทกล่าวถึงการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีไม่เท่าเทียม
กนัระหวา่งเขตเมืองและชนบท ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงท่ีอยูใ่นเขตเมืองมีแนวโนม้ไดรั้บการสนบัสนุนของรัฐบาล
มากกวา่ ซ่ึงเป็นสาเหตุใหคุ้ณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตชนบทค่อนขา้งตํ่าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน
และครู ดงันั้น เพ่ือใหบุ้ตรหลานไดรั้บการศึกษาท่ีดี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากชนบทกล่าววา่ จาํเป็นตอ้งส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนในเมือง
หรือไม่ก็ตอ้งจ่ายค่าเรียนพิเศษซ่ึงก็มีโรงเรียนสอนพิเศษเฉพาะในเมืองเท่านั้น นอกไปค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีตอ้งจ่ายแลว้ ผูป้กครองในชนบท
ยงัคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางไปโรงเรียนในเมืองของบุตรหลาน ซ่ึงทาํใหบุ้ตรหลานไม่มีเวลาสาํหรับทาํกิจกรรมอ่ืนๆ  
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กลุ่มตัวอย่างหลายคนแนะน าว่ากระทรวงศึกษาธิการควรท าการทบทวนและปรับปรุงทางด้านงบประมาณ รวมไปถึงการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ของนโยบายท่ีสะท้อนถึงส่ิงท่ีเกิดขึน้ในความเป็นจริงด้วย ดว้ยช่ือ “โครงการเรียนฟรี” มกัทาํใหเ้กิดการเขา้ใจผดิวา่วา่การรับ
บริการการศึกษานั้นไม่มีค่าใชจ่้ายเลย และในขณะท่ีนโยบายดงักล่าวมีเสียงตอบรับดว้ยความช่ืนชม แต่ก็ยงัมีความไม่พอใจเกิดข้ึนเม่ือ
ผูป้กครองยงัคงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายบางอยา่ง นอกจากน้ี ควรมีระบบการตรวจสอบการบริหารจดัการของโรงเรียนแต่ละโรงเก่ียวกบัการ
ดาํเนินการตามโครงการเรียนฟรี รวมไปถึงการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากผูป้กครอง นอกจากน้ี ควรมีการส่ือสารกบัสาธารณชนท่ี
มากกวา่น้ีเพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อโครงการดงักล่าว 
 

โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
 
เพือ่บรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากวิกฤติเศรษฐกจิ รัฐบาลได้ริเร่ิมโครงการเบืย้ยังชีพผู้สูงอายุในปี 2552 อนั    มาตรการ               
ให แ          ย          ล                ย           ล   ห    ใ      ไ ย ทั้งน้ี เคยมีโครงการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัโครงการดงักล่าว
เกิดข้ึนในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจปี 2540          ล                                  และ               หรือช่วยเหลือตวัเองได ้ ในขณะท่ี
โครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายคุร้ังน้ีเป็นการจ่ายเงินยงัชีพ จาํนวน 500 บาทแก่ประชาชนทุกคนท่ีมีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์ท่ีไม่ไดรั้บเบ้ีย
บาํนาญจากท่ีใด ทั้งน้ี โครงการน้ีมีการบริหารจดัการโดยกระทรวงมหาดไทย ในขณะท่ีโครงการเดิมบริหารจดัการโดยกระทรวงพฒันา
สังคมและความมัน่คของมนุษย ์(ตั้งแต่สมยัยงัเป็นกรมสวสัดิการสังคม) และเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานดา้นสวสัดิการสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2553 มีผูสู้งอายจุาํนวนทั้งส้ิน 7,618,702 คนท่ีมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพตามโครงการน้ี  
 
ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ยังชีพส่วนใหญ่ท าการลงทะเบียนในโครงการเรียบร้อยแล้ว ผูสู้งอายจุะมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือดงักล่าวไดก้็
ต่อเม่ือทาํการลงทะเบียนกบัเทศบาลหรือสาํนกังานตาํบลแลว้แต่สาํเนาทะเบียนบา้นวา่ตั้งอยูใ่นเขตใด หลงัจากนั้นกระทรวงมหาดไทยทาํ
การตรวจสอบประวติัผูสู้งอายท่ีุทาํการลงทะเบียน ทั้งน้ี ในปี 2552 2553      ล  ะ              5,173,141 คนท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาลจาํนวนทั้งส้ิน 31,038 ลา้นบาทกระจายไปทัว่ประเทศ 
 
กลุ่มตัวอย่างแทบทุกคนแสดงความพอใจโครงการหลกัประกนัรายได้ผู้สูงอายุดังกล่าว กลุ่มตวัอยา่งจากทุกภูมิภาคยนืยนัวา่ไดรั้บเงินเบ้ียยงั
ชีพเป็นประจาํทุกเดือน และกล่าววา่ขั้นตอนในการลงทะเบียนค่อนขา้งง่ายและสะดวก โดยผูสู้งอายสุามารถรับเงินสดดว้ยตนเองหรือให้
รัฐบาลโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารก็ได ้ นอกจากน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งไดจ้ดัหาบริการเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุมี
ปัญหาเร่ืองสุขภาพอยา่งหนกัหรือพิการช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ โดยมีเจา้หนา้ท่ีเทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํเงินยงัชีพมาส่ง
มอบใหท่ี้บา้นของผูสู้งอายเุหล่าน้ี ประโยชน์หลกัของโครงการตามความเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงพิงความ
ช่วยเหลือจากบุตรหลานหรือญาติ เป็นการสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูสู้งอายท่ีุไดม้อบทรัพยสิ์นมรดกใหแ้ก่ลูกหลานไปแลว้ ทาํใหมี้เงิน
สาํหรับทาํกิจกรรมท่ีตอ้งประสงคอ์นัรวมไปถึงการทาํบุญทางศาสนาดว้ย การมีเงินสาํหรับซ้ือหาอาหารหรือของขวญัใหแ้ก่หลาน รวมไป
ถึงการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 
อย่างไรก็ด ี มีกลุ่มตัวอย่างจ านวนหน่ึงท่ีแสดงความข้องใจเกีย่วกบัโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เน่ืองจากโครงการดงักล่าวไม่มีการจ ากัด
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลอืจริงๆ ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีตอ้งการใหน้าํโครงการสมยัปี 254                  ฉพาะผูสู้งอายท่ีุ
เดือดร้อนจริงกลบัมาใช ้ โดยใหชุ้มชนระบุวา่ใครคือผูท่ี้สมควรไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ มากกวา่ท่ีจะเป็นการแจกจ่ายเงินผูสู้งอายทุุก
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คนอยา่งถว้นหนา้ โดยกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีคิดวา่โครงการแบบเดิมนั้นนอกจากจะเป็นช่วยเหลือเฉพาะผูท่ี้สมควรไดรั้บความช่วยเหลือ
จริงๆ เท่านั้น ยงัเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการดงักล่าวอีกดว้ย 
 
โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว รัฐบาลจ าเป็นต้องท าการเฟ้นหาผู้สูงอายุท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนในปี 2552 และน าเข้ามาสู่
โครงการนี้21 ในขณะท่ีกลุ่มผูสู้งอายท่ีุไดท้าํการลงทะเบียนไวแ้ลว้ในปี 2552                                         นั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีเพ่ิงทาํ
การลงทะเบียนในปี 2553 กล่าววา่ เจา้หนา้ท่ีบอกใหร้อจนถึงส้ินปี 2553 จึงจะสามารถรับเบ้ียยงัชีพคร้ังแรกได ้ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งไม่แน่ใจ
วา่รัฐบาลจะใหเ้บ้ียยงัชีพตกเบิกยอ้นหลงัหรือไม่ นอกจากน้ี รัฐบาลควรเตรียมตวัในการรับมือกบัจาํนวนผูสู้งอายหุรือค่าใชจ่้ายของ
โครงการท่ีเพ่ิมข้ึนในปีท่ี 2 ดว้ย ทั้งน้ี มีผูล้งทะเบียนในปีท่ี 2 ทั้งส้ิน 6,233,893 คน และกระทรวงมหาดไทยกาํลงัอยูร่ะหวา่งการขอ
งบประมาณเพ่ิมข้ึนสาํหรับกลุ่มคนท่ีลงทะเบียนใหม่เหล่าน้ี 
 
ความส าเร็จสูงสุดของโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขึน้กบัว่าจะสามารถพฒันาไปเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติส าหรับแรงงานส่วน
ใหญ่ของประเทศซ่ึงอยู่นอกการครอบคลุมของกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่เป็นทางการอืน่ๆ หรือไม่ ขณะน้ีกาํลงัมีการพิจารณาขอ้เสนอใน
การรวมโครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุขา้กบัโครงการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติสาํหรับแรงงาน 24 ล     ท่ีปัจจุบนัอยูน่อกเหนือ
ความครอบคลุมของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญท่ีเป็นทางการกองทุนใดๆ (กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคมหรือ
กองทุนบาํนาญโดยสมคัรใจภาคเอกชน) ทั้งน้ี ภายใตข้อ้เสนอของรัฐบาล แรงงานตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติเดือนละ 
1  -1             ะ                    ล                     5                       ท่ีมี     ะ      2 -3     และ 1      ต่อ
เดือน       ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 32-6             แ               6              น               ท่ีกาํหนดสามารถรับเงินบาํนาญ 3,    
            ซ่ึงนบัรวมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุาํนวน 500 บาทแลว้ 
 

การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
 
เมื่อส้ินปี           ลประกาศใช้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยนโยบายดงักล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรและผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่า 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดภาระดอกเบ้ียจาํนวนมากท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ีเงินกูน้อกระบบ และช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถ
เขา้ถึงสถาบนัการเงินในระบบได ้ ทั้งน้ี โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบจะใหเ้งินกูด้อกเบ้ียตํ่าจาํนวนไม่เกิน 2  ,          ล       
        และล        ล                                ะ  และ ล        ล                          ะ   โดยมีธนาคารของรัฐ 
6 แ     ล                          และ                                     งไทย ธนาคารเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ธนาคารอิสลาม และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมในโครงการน้ี 
 
กระบวนการลงทะเบียนลูกหนี้ด าเนินไปในช่วงเดอืนธันวาคม ปี 2552 ท าให้มีรายการหนี้นอกระบบจ านวนมากอยู่ในทะเบียนรอส าหรับ
การเจรจาประนอมหนี้ ขอ้มลูจากกรมบญัชีกลางแสดงวา่มีผูล้งทะเบียนแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ จาํนวน 1,183,335 คน โดยมีมลูค่าหน้ี
รวมทั้งส้ิน 122    ล       หน้ีท่ีลงทะเบียนกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
8     มลูค่า       ล  ะ             (รูปท่ี 89) และมลูค่าหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 100,000 บาทต่อคน โดยมลูค่าหน้ีนอกระบบน้ีคิดเป็นร้อยละ 
1.8                         ะ               หรือประมาณร้อยละ 1.2 ของ GDP ของประเทศ ลูกหน้ีนอกระบบท่ีทาํการ
ลงทะเบียนส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (รูปท่ี 90) ทั้งน้ี ยอด  ล           ะ  รวมจาก 10 จงัหวดั

                                                 
21 รวมถึงผูสู้งอายท่ีุอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2553 และเขา้สู่โครงการน้ีเป็นปีแรก  
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ในสองภาคน้ีคิดเป็นร้อยละ 4       ล       นอกระบบท่ีลงทะเบียน        ทั้งน้ี จงัหวดัทั้ง 1             ล    รวมถึง           
                      ล                                   และ          อน่ึง หลงัจากลงทะเบียนแลว้ ขอ้มลูของลูกหน้ีท่ีลงทะเบียนจะ
ถูกกระจายไปยงัสถาบนัการเงินท่ีร่วมโครงการเพ่ือเตรียมการเจรจาประนอมหน้ี การเจรจาประนอมหน้ีระหวา่งลูกหน้ี เจา้หน้ีนอกระบบ 
และสถาบนัการเงินเกิดข้ึนในช่วงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ถึง 30 เมษายน  2553 
 

รูปท่ี 89. หนี้ส่วนใหญ่ลงทะเบียนกับธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน  
 

THB billion 

 
  ท่ีมา กรมบญัชีกลาง 

รูปท่ี 90. ประมาณคร่ึงหน่ึงของลูกหนี้ท่ีลงทะเบียนในโครงการ
อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 ท่ีมา กรมบญัชีกลาง 
 

รูปท่ี 91. มูลค่าหนี้นอกระบบท่ีลงทะเบียนแตกต่างกนัไป  
 

Debt volumes (THB billion) Success rate (percent) 

 
  ท่ีมา กรมบญัชีกลาง 

รูปท่ี 92. และอตัราความส าเร็จก็แตกต่างกนัไปด้วย 
 

Debt volumes (THB billion) Success rate (percent) Success rate (percent 

 
 ท่ีมา กรมบญัชีกลาง 

 

ท้ังๆ ท่ีลูกหนี้ท่ีลงทะเบียนมีความสนใจในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทว่า ผลการด าเนินงานของโครงการในการถ่ายโอนหนี้นอก
ระบบน้ันกลบัไม่ดเีท่าที่ควร ขอ้มลูจากกรมบญัชีกลางแสดงใหเ้ห็นวา่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของลูกหน้ีทั้งหมดท่ีลงทะเบียนหรือประมาณ 
556,518      ะ                                  แก่                     ท่ีโอนเขา้ระบบทั้งหมด 58    ล       (จากมลูค่าหน้ีท่ี
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ลงทะเบียนทั้งหมด 122    ล      ) นอกจากน้ี ความสาํเร็จในการเจรจาประนอมหน้ียงัแตกต่างกนัไปตามแต่ภูมิภาคดว้ย โดยภาคกลาง
มีอตัราความสาํเร็จท่ีสูงท่ีสุด ในขณะท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) มีอตัราประสบความสาํเร็จตํ่าสุดคือนอ้ยกวา่
ร้อยละ 20 (รูปท่ี 91 และ 92) 
 
กลุ่มตัวอย่างท าการกู้เงินนอกระบบเน่ืองจากต้องการเงินอย่างเร่งด่วนและไม่คิดว่าสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเช่ือให้แก่ตนเอง เน่ืองจากมี
ความสามารถในการหารายได้ที่ต ่า  ในการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของโครงการ ธนาคารโลกและ A C  
        ะ                 โดยการสัมภาษณ์ ล           ท่ีทาํงานอยูน่อกระบบเศรษฐกิจในบริเวณคลองเตยและตามแนวรางรถไฟใน
นครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีเป็นตวัแทนประชากรท่ีมีรายไดป้ระมาณ 200-300 บาทต่อวนัและมีมลูค่าหน้ีตํ่ากวา่ 50,000 บาทต่อคน 
กลุ่มตวัอยา่งช้ีวา่การมีทางเลือกดา้นการงานท่ีจาํกดัและความลาํบากในการเปล่ียนงานเน่ืองจากมีการศึกษาท่ีตํ่าเป็นสาเหตุหลกัของรายได้
ท่ีต ํ่า กลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีเช่ือวา่การท่ีเป็นคนจนและไม่มีการศึกษา ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูใ้นระบบหรือการบริการเงินด่วนจาก
สถาบนัการเงินได ้ ทาํใหต้อ้งไปแสวงหาเงินกูน้อกระบบ ทั้งน้ี ครัวเรือนยากจนเหล่าน้ีมีวธีิชาํระหน้ีนอกระบบท่ีแตกต่างกนัออกไป บาง
คนใชเ้งินออมระยะยาวท่ีฝากไวก้บัสหกรณ์เงินฝากในชุมชนมาจ่ายหน้ีเพ่ือป้องกนัมิใหถู้กเจา้หน้ียึดบา้น ผูจ้ดัการของสหกรณ์เงินออม
เหล่านั้นกล่าววา่ทางสหกรณ์เกรงวา่หากไม่ใหค้รัวเรือนยากจนเหล่าน้ีถอนเงินฝากอาจทาํใหส้มาชิกเหล่าน้ีตอ้งสูญเสียบา้น ทวา่ การท่ี
สมาชิกมีการถอนเงินออกไป ทาํใหเ้งินฝากระยะยาวของสหกรณ์มีความเส่ียงท่ีจะหมดไปเน่ืองจากมีเงินหมุนเวยีนในระบบนอ้ยลง 
 
ถึงแม้มีความจ าเป็นต้องถ่ายโอนหนี้นอกระบบซ่ึงเรียกเกบ็ดอกเบีย้ในราคาแพง ผลของการประเมินอย่างเร่งด่วนนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มคนท่ียากจนท่ีสุดกย็ังคงลงัเลในการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล  ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงส่วน
ใหญ่ทาํงานอยูน่อกระบบเศรษฐกิจช้ีถึงสาเหตุ 2   ะ          หต้ดัสินใจไม่เขา้ร่วมโครงการ คือ หน่ึง การท่ีรัฐบาลบงัคบัใหลู้กหน้ี
เปิดเผยช่ือเจา้หน้ีในขั้นตอนการเตรียมตวัเจรจาประนอมหน้ีนั้น เจา้หน้ีบางคนเป็นผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน ทาํใหลู้กหน้ีไม่กลา้ท่ีจะเปิดเผย
ช่ือเจา้หน้ีเน่ืองจากเกรงวา่จะเกิดอนัตรายข้ึนกบัครอบครัว ซ่ึงความกลวัดงักล่าวจะมากข้ึนไปอีกในรายท่ีเปิดเผยวา่เจา้หน้ีไดบ้งัคบัให้
ลูกหน้ีทาํกิจกรรมท่ีผดิกฎหมาย เช่น การขายยาเสพติด เพ่ือทดแทนในกรณีท่ีลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได ้ นอกจากน้ี เจา้หน้ีเหล่าน้ีโดย
ปกติจะเป็นแหล่งเงินกูด่้วนเพียงแหล่งเดียวของครัวเรือนยากจนในกรณีท่ีเกิดเหตุไม่คาดคิด ดงันั้น ลูกหน้ีจึงไม่มีแรงจูงใจในการเปิดเผย
ช่ือเจา้หน้ี ทั้งน้ี เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัไว ้
 
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังกล่าวว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลไม่ค่อยยืดหยุ่นเพยีงพอส าหรับคนท่ียากจนมาก เช่น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินเรียกใหผู้ท้าํการกูย้มืเงินแต่ละคนตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนัเงินกูอ้ยา่งนอ้ยหน่ึง
คน โดยจะเป็นขา้ราชการ พนกังานภาคเอกชนหรือใครก็ตามท่ีมีเงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 ของเงินกู ้ นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือของ
ธนาคารสามารถใชว้จิารณญาณในการตดัสินวา่สมควรใชผู้ค้ ํ้าประกนัจาํนวนก่ีคน ทั้งน้ี สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํงานนอกระบบเศรษฐกิจ
นั้นค่อนขา้งท่ีจะหาผูค้ ํ้าประกนัไดย้าก เน่ืองจากไม่รู้จกัหรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มรายไดท่ี้สูงกวา่ 
 
ความเกรงกลวัโทษจากทางการเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้เจ้าหนี้นอกระบบไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ ในช่วงเร่ิมตน้ของโครงการ รัฐบาล
ไดใ้ห้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหลู้กหน้ีและเจา้หน้ีนอกระบบมาทาํการลงทะเบียน และมีการดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีท่ีมี
การใชก้าํลงัข่มขู่ลูกหน้ี เจา้หน้ีนอกระบบไม่ตอ้งการลงทะเบียนเน่ืองจากเห็นวา่มีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้มาเก่ียวขอ้งและมีข่าววา่เจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจทาํการดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีนอกระบบบางราย นอกจากน้ี เจา้หน้ีเหล่าน้ียงัเกรงวา่ในอนาคตรัฐบาลจะลงโทษฐานปล่อยกูผ้ดิ
กฎหมายและ/หรือเรียกร้องให้จ่ายภาษีเงินได ้
 



70 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

เพือ่ให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีความยั่งยืน รัฐบาลมีการสนับสนุนให้เกดิระบบการเงินฐานราก ทว่า รัฐบาลควรต้องพจิารณา
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทางการเงินท่ีมีอยู่แล้วด้วยในปัจจุบัน เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือกลุ่มผูมี้รายไดต้ ํ่าดาํเนินต่อไป รัฐบาลมี
แผนการจดัตั้งแผนงานระบบการเงินฐานรากภายในสถาบนัการเงินของรัฐ โดยเร่ิมตน้ท่ีธนาคารออมสินเป็นแห่งแรก ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมาย
ตอบรับในเชิงบวกต่อความพยายามของรัฐบาลในคร้ังน้ี แต่ก็ยงัแสดงความคิดเห็นวา่รัฐบาลควรเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รทาง
การเงินของชุมชนท่ีกลุ่มคนท่ีจนท่ีสุดสามารถมีส่วนร่วมได ้ เช่น รัฐบาลควรสนบัสนุนเงินกองทุนหรือศกัยภาพในการบริหารสหกรณ์เงิน
ฝากของชุมชน นอกจากน้ี ยงัควรตอ้งมีการทาํวจิยัต่อไปเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการกูย้มืเงินนอกระบบและเง่ือนไขการกูเ้งิน 
เพื่อใหส้ามารถออกแบบโครงการสาํหรับการแกไ้ขปัญหาใหต้รงจุด 

 
โครงการประกนัราคาสินค้าเกษตร 
 
ในปี 2552 รัฐบาลประกาศโครงการประกนัราคาพชืผลทางการเกษตรเพือ่ทดแทนโครงการรับจ าน าพชืผลทางการเกษตรที่ใช้กนัมา
ยาวนาน22 ภายใตโ้ครงการใหม่น้ิ รัฐบาลทาํการประกนัราคาขั้นตํ่าท่ีใหเ้กษตรกรมีกาํไรขั้นตน้ประมาณร้อยละ 3 -4        
            ะ    ะ                                  ท่ีให)้ และโครงการน้ีจะทาํการจ่ายส่วนต่างระหวา่งราคารับประกนักบัราคา
กลาง (ซ่ึงเสมือนเป็นราคาขายในตลาดท่ีเกษตรกรไดรั้บ) ใหแ้ก่เกษตรกร ทั้งน้ี ราคากลางสินคา้เกษตรจะทาํการประกาศทุกสัปดาห์และ
คาํนวณจากราคาขายส่งเฉล่ียในกรุงเทพในสัปดาห์ก่อนหนา้ 
 
การขึน้ทะเบียนมีขั้นตอนหลายขั้นเพื่อป้องกนัการทุจริต ท าให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนเกนิไป ในการเขา้ร่วม
โครงการนั้น เกษตรกรจาํเป็นตอ้งข้ึนทะเบียนท่ีสาํนกังานเกษตรส่วนภมิูภาคสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ี
เป็นภาระอยา่งมาก ทั้งน้ี หลงัจากข้ึนทะเบียนแลว้ เจา้หนา้ท่ีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทาํการสาํรวจและเก็บฐานขอ้มลูของผูข้ึ้น
ทะเบียนโดยครอบคลุมจาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ประเภทของพืชท่ีปลูก ผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดต่้อไร่ และราคาพืชผล หลงัจากนั้นจะมีการ
ประชุมในทอ้งท่ีนั้นๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเกษตรกรผูข้ึ้นทะเบียนและขอ้มลูของเกษตรกร เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ 
เกษตรกรแต่ละรายจะไดรั้บเอกสารรับรองจาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก ประเภทของพืชท่ีปลูก วนัเก็บเก่ียวและวนัท่ีเกษตรกรผูน้ั้นจะสามารถมา
รับเงินประกนัได ้ อยา่งไรก็ตาม ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนจะไดรั้บการจดัสรรโควตา้การประกนัราคาพืชผล กล่าวคือ ปริมาณสูงสุดของ
พืชผลท่ีสามารถเขา้รับการประกนัราคาตามโครงการ ตวัอยา่งเช่น เกษตรกรสามารถรับเงินอุดหนุนราคาขา้วหอมมะลิไดจ้าํนวนไม่เกิน 14 
    และ          ะ  งข้ึน                          โดยสูงสุดไม่เกินรายละ 25     และในทา้ยท่ีสุด เกษตรกรตอ้งใชเ้อกสารรับรองท่ี
ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการทาํสัญญากบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวนัท่ีมีการเก็บเก่ียวพืชผล
ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารรับรอง เงินชดเชยส่วนต่างราคาจะถูกโอนเขา้ยงับญัชีเงินฝากของเกษตรกรท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรโดยอตัโนมติั โดยเท่ากบัส่วนต่างคูณดว้ยจาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
 
มีเกษตรกรกว่า   ล     ที่ท าการขึน้ทะเบียนในโครงการประกนัราคาพชืผลทางการเกษตรในปีแรก จากการสาํรวจโดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบวา่ จากจาํนวนชาวนาผูมี้สิทธิทั้งหมด 4.35 ล                   ะ                       
                                   2552   ะ              3.5 ลา้นคน เกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงั 447,306 คน และเกษตรกรผู้
ปลูกขา้วโพด 4  ,328                                     จาํนวนมากต่างจากโครงการรับจาํนาํพืชผลทางการเกษตรในปี 2551 2552 
                     554,067 หลงัคาเรือนท่ีเขา้ร่วมโครงการ และจากการสาํรวจแบบเร่งด่วนของธนาคารโลก พบวา่ ชาวนารายยอ่ยในภาค

                                                 
22 ดูกรอบท่ี 5 ของ Thailand Economic  oitor   ะ                 2553 เก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการประกนัราคาสินคา้เกษตร  
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ตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจกบัการดาํเนินโครงการประกนัราคาพืชผลทางการเกษตรและคาดวา่หลงัจากท่ีเกษตรกรเร่ิมรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการน้ี กจ็ะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึนในปีหนา้ 
 
ในเชิงของผลของโครงการประกนัราคาพชืผลทางการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงทางด้านรายได้น้ัน กลุ่มตัวอย่างบ่งบอกว่าโครงการนี้ช่วย
ให้สามารถบริหารจัดการความเส่ียงอนัเกดิจากสภาพคล่องหลงัการเกบ็เกีย่วและการเกบ็รักษาพชืผลทางการเกษตร ดว้ยปัญหาสภาพคล่อง
ทาํใหเ้กษตรกรจาํเป็นตอ้งขายผลผลิตทนัทีหลงัการเก็บเก่ียวซ่ึงมกัจะเป็นราคาท่ีตํ่า เพ่ือใหไ้ดเ้งินสดมาเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากการ
ผลิต ชาํระหน้ีและค่าใชจ่้ายของครัวเรือน นอกจากน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนท่ีเก็บรักษาผลผลิต จึงไม่สามารถเก็บรักษาผลผลิตเพ่ือรอ
ขายในราคาท่ีสูงได ้ ทั้งน้ี ภายใตโ้ครงการประกนัราคาพืชผลทางการเกษตร กลุ่มตวัอยา่งสามารถกาํหนดเวลาสาํหรับการขายผลผลิตไดดี้
ข้ึน เกษตรกรสามารถขายผลผลิตท่ีราคาตลาด ณ เวลาใดก็ไดแ้ละยงัสามารถไดรั้บส่วนต่างระหวา่งราคาท่ีขายนั้นกบัราคาท่ีรัฐบาล
รับประกนั นอกไปจากน้ี โครงการน้ียงัช่วยป้องกนัเกษตรกรในทางออ้มจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น นํ้าท่วมหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีนาํมาซ่ึง
ความเสียหายของพืชผลในขณะท่ีรอการจาํหน่าย ทั้งน้ี เน่ืองจากโครงการน้ีอนุญาตใหช้าวนาสามารถเรียกร้องราคาผลผลิตตามท่ีประกนั
ไวไ้ดแ้มก้ระทัง่หลงัจากท่ีผลผลิตเกิดความเสียหายจากสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด ในมุมมองทางดา้นการผลิต พบวา่โครงการประกนัราคา
พืชผลทางการเกษตรน้ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจต่อเกษตรกรรายยอ่ย (1 -2     ) ในการทาํงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไ้ดรั้บผลผลิตท่ีสูงข้ึนจนเตม็โควตา้
การรับประกนัราคาขา้วท่ี 25                 
 
โครงการประกนัราคาพชืผลทางการเกษตรนี้ถือเป็นการพฒันาไปอกีขั้นหน่ึงจากโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรที่ด าเนินการมาก่อนหน้า
น้ัน ในโครงการรับจาํนาํพืชผลทางการเกษตรนั้น รัฐบาลใหเ้กษตรกรทาํการจาํนาํผลผลิตในราคาท่ีรัฐบาลกาํหนด เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน
ตอ้งนาํผลผลิตมายงัคลงัสินคา้ของรัฐบาล ซ่ึงองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกรและองคก์ารคลงัสินคา้จะทาํการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ
ของผลผลิตและทาํการออกใบประทวนใหแ้ก่เกษตรกร และเกษตรกรสามารถนาํตัว๋ขอกูเ้งินนั้นไปเป็นหลกัประกนัในการทาํสัญญาเงินกู้
กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ และจะไดรั้บเงินภายใน 3     และเม่ือทาํการชาํระหน้ีแก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ ภายใน 3-4       
 ล                                ล ล                    ล   (ซ่ึงควรจะเป็นราคาท่ีสูงกวา่เม่ือเทียบกบัราคาภายหลงัฤดูเก็บ
เก่ียว) ทวา่ ในความเป็นจริง โครงการรับจาํนาํพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ีคาด เกษตรกรรายยอ่ยส่วนใหญ่
ไม่สามารถนาํผลผลิตมายงัคลงัสินคา้ของรัฐบาลได ้ เน่ืองจากส่วนใหญ่จะขายผลผลิตใหก้บัโรงสีใกลบ้า้นหรือพ่อคา้คนกลางในราคาท่ีตํ่า
กวา่มาก เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งการเงินอยา่งเร่งด่วน และส่ิงท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ เกษตรกรมกัทิ้งผลผลิตไวใ้นคลงัสินคา้ของรัฐบาล
และปล่อยใหห้ลุดจาํนาํเน่ืองจากราคาท่ีรับจาํนาํนั้นสูงกวา่ราคาตลาดมาก จึงเกิดแรงจูงใจใหเ้กษตรกรขายขาดผลผลิตใหแ้ก่คลงัสินคา้ของ
รัฐบาลมากกวา่ท่ีจะไถ่ถอนผลผลิตออกมาเพ่ือขายในตลาด ผลท่ีไม่ตอ้งการใหเ้กิดของโครงการรับจาํนาํพืชผลทางการเกษตรอีกอยา่งหน่ึง 
คือ การท่ีเกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญ่กลายเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากโครงการน้ี ทั้งน้ี เน่ืองจากเกษตรกรเหล่าน้ีมี
ศกัยภาพในการเพ่ิมผลผลิตและซ้ือผลผลิตต่อจากเกษตรกรรายยอ่ย ซ่ึงทาํใหรั้ฐบาลตอ้งเสียเงินในการรับจาํนาํเป็นจาํนวนมากทุกปีจากผล
ของการบิดเบือนแรงจูงใจน้ี โดยคิดเป็นเงินประมาณหน่ึงแสนล                     รับ       ล ล  และ            ผลผลิต ใน
ขณะเดียวกนั รัฐบาลจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการสินคา้คงคลงัและทาํการขายผลผลิตหลุดจาํนาํเหล่านั้น อีกทั้งมลูค่าของผลผลิตท่ีหลุดจาํนาํท่ี
นาํมาขายในตลาดนั้นก็มีความไม่แน่นอนสูง (โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขายของรัฐบาลมกักลายเป็นประเดน็ทางการเมืองเน่ืองจากส่งผลกด
ราคาตลาดของสินคา้ชนิดนั้นๆ ใหต้ ํ่าลง) และนาํมาซ่ึงความเส่ียงทางการคลงัของรัฐบาล ในขณะท่ีโครงการประกนัราคาพืชผลทาง
การเกษตรนั้นใชเ้งิน 43,000 ล านบาท แต่รัฐบาลไม่ตอ้งมีภาระในการเก็บรักษาและการขายผลผลิต ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 
(พร้อมๆ กบัลดความเส่ียงทางดา้นราคาขายดว้ย)                                                              
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ท้ังๆ ท่ีมีการพฒันาปรับปรุงเกิดขึ้นในโครงการประกนัราคาพชืผลทางการเกษตรแล้ว กลุ่มตัวอย่างกย็ังคงบ่งช้ีถึงช่องโหว่ทางการปฏิบัติ
อนัเน่ืองมาจากการขาดระบบการตรวจสอบที่ด ี ตวัอยา่งเช่น โครงการน้ีไม่มีระบบป้องกนัไม่ใหเ้กษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนแต่ไม่ทาํการผลิต
สามารถรับผลประโยชน์จากโครงการได ้ และกลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอแนะวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรริเร่ิมระบบการ
ตรวจสอบท่ีเขม้แขง็โดยให้มีการตรวจสอบจากเกษตรกรภายในชุมชนเดียวกนั ความกงัวลอีกประการหน่ึงนั้นเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการ
ในการคาํนวณราคากลาง ซ่ึงส่งผลต่อประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เช่ือวา่รัฐบาลมีระบบการคาํนวณท่ีเหมาะสม
และใหร้าคากลางท่ียติุธรรม อยา่งไรก็ตาม มีกลุ่มตวัอยา่งบางคนกล่าววา่ราคากลางนั้นไม่สอดคลอ้งกบัราคาตลาดท่ีแทจ้ริงท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
เผชิญ เช่น ถา้ชาวนาอยูใ่กลก้บัโรงสีเพียงโรงเดียว ราคาท่ีไดรั้บจะตํ่ากวา่ราคาท่ีไดรั้บในกรณีมีโรงสีอยูใ่กลบ้า้นหลายๆ โรง ซ่ึงจะทาํการ
แข่งขนัในการเสนอราคารับซ้ือขา้วเปลือก นอกจากน้ี การทุจริตและการคาํนวณผลประโยชน์จากการรับประกนัท่ีผดิพลาดก็เป็นสาเหตุ
หน่ึงของการร่ัวไหลของเงินของรัฐบาลภายใตโ้ครงการใหม่น้ี อยา่งไรก็ตาม มีเกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงัรายหน่ึงกล่าววา่ “สมยัก่อนมี
ช่องทางร่ัวไหลหลายช่องทางในระบบและพ่อคา้คนกลางเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ขณะท่ีระบบใหม่นั้นถึงแมจ้ะมีการร่ัวไหลบา้ง 
แต่ผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรงคือเกษตรกร” 
 

 
กรอบที่ 3 การเพิม่โอกาสในการหารายได้และความเท่าเทียมกนัในการด ารงชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ความรุนแรงและความขัดแย้งที่เกดิขึน้กดดนัภาวะเศรษฐกจิท่ีอ่อนแออยู่แล้วให้แย่ลง การก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง
ไทยเร่ิมเกิดข้ึนชดัเจนเม่ือเดือนมกราคา 2547 ถึงแมว้า่มีความขดัแยง้เกิดข้ึนในบริเวณน้ีมานานหลายทศวรรษแลว้ก็ตาม ความขดัแยง้
ดงักล่าวเกิดจากปัจจยัหลายปัจจยั ทั้งน้ี ปัจจยัสาํคญัๆ เช่น การไม่ใหค้วามเคารพต่อความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุของชาวไทยมาเลย ์
ศาสนาและภาษา และการรู้สึกโดนกีดกนัการมีส่วนร่วมทางการเมือง (อนัรวมถึงการมีคนไทยอิสลามเช้ือสายมาเลยเ์ป็นสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสัดส่วนท่ีตํ่าเกินไป) และดว้ยฐานะทางเศรษฐกิจท่ีตํ่ากวา่โดยเปรียบเทียบ ประกอบ
กบันโยบายและมาตรการของรัฐบาลในช่วงตั้งแต่ปี 2547                                             ของประชากรกลุ่มน้ี อยา่งไรก็ตาม 
                          แ       ล                                 ทวา่  ล  ะ        ท่ีเกิดข้ึนนาํมาซ่ึงความเส่ือมลงของ
คุณภาพชีวติและความหวงัของคนจาํนวนเกือบ 2 ล      ทั้งน้ี ในช่วง  ะ                 2547           2553 
                แ            9,446 คร้ัง อนัทาํใหเ้กิดการเสียชีวติจาํนวน 4,100 รายและบาดเจบ็อีก 6,509 ราย และก่อใหเ้กิดชาย/หญิง
หมา้ย จาํนวน 2,188 คน และเดก็กาํพร้าหรือเดก็ท่ีมีเพียงพ่อหรือแม่ จาํนวน 5,111 คน23 
 
ภาวะความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงกว่าจังหวัดภาคใต้อื่นๆ และสูงกว่าภาพรวมของทั้งประเทศ ตวัอยา่งเช่น ในปี 2543 
อตัราความยากจนเท่ากบัร้อยละ 35.6 ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในขณะท่ีอตัราความยากจนของภาคใตเ้ท่ากบัร้อยละ16.6 และเท่ากบั
ร้อยละ 21 สาํหรับอตัราความยากจนโดยรวมของประเทศไทย ทั้งน้ี อตัราความยากจนในจงัหวดัชายแดนภาคใตล้ดลงอยา่งมีนยัสาํคญั
เหลือเพียงร้อยละ 15.1 ในปี 2547 ในช่วงเวลาท่ีปัญหาความรุนแรงเร่ิมปะทุข้ึนอีกคร้ัง และจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในสองปีหลงัจากนั้น พบวา่ อตัราความยากจนกลบัสูงข้ึนเป็นร้อยละ 18.4      2549 อยา่งไรก็ตาม                           
         ะ       ละ 16-17      2550 ทั้งน้ี ประมาณการวา่ในปี 2552 มีประชากรจาํนวน 300,000 คนท่ีใชชี้วติอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่เส้น
ความยากจน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเส่ือมทรามลงจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ี 
 

                                                 
23 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี 10 มีนาคม 2553 “สรุปหกปีไฟใต ้- พลวตัรการก่อความไม่สงบกบัการสร้างจินตกรรมของการก่อความรุนแรง”, สุเมธ ปานเพชร สาํนกัข่าว 
สถาบนัอิศรา 28 กนัยายน 2553 “เจ็ดปีไฟใต ้เด็กกาํพร้านํ้าตาท่วม” สามารถอ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ www.deepsouthwatch.org and www.south.isranews.org 
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รูปท่ี 93. ภาวะความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงกว่าจังหวัดภาคใต้อืน่ๆ และของประเทศ
ไทยท้ังประเทศ  

Poverty incidence (percent) 

 
ท่ีมา สศช. 

การขยายตัวทางเศรษฐกจิของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังล้าหลงั ส่ิงท่ีแตกต่างจากจงัหวดัในภาคใตอ่ื้นๆ ก็คือ ครัวเรือนในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้ความหลากหลายน้อยกวา่ โดยส่วนใหญ่หาเล้ียงชีพจากการเกษตรหรือการประมง และเม่ือเทียบกบัภาคใตส่้วนท่ีเหลือ 
พบวา่ สามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีตํ่ากวา่ โดยในปี 2547            ละ 0.7 เทียบกบัอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของภาคใตท่ี้ร้อยละ 5.9 และ    ละ 6.31 สาํหรับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ และในปี 2551 
                              แ  ล   ล         ล     ละ 0.4 อยา่งไรก็ตาม                         แ        ไดมี้การ
ขยายตวัข้ึนอีกคร้ังในปี 2552          การเพ่ิม   ล          ทางดา้นการเกษตร โดยในปี 2552  ล ล                            
 ะ     และ ล                       ละ 44     ล ล          สาํหรับเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรนั้นก็มีการขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งซ่ึง
นาํโดยการขยายตวัของภาคก่อสร้างและภาคการบริหารงานรัฐทัว่ไปและการป้องกนัประเทศ (รูปท่ี 94) 
 

รูปท่ี 94. อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิค่อนข้างต ่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Year-on-year growth rate (percent) 

 
ท่ีมา สศช. 
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ท้ังๆ ท่ีมีการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิในช่วงท่ีผ่านมา ความท้าทายต่างๆ กย็ังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรท่ีมีความเส่ียงต่อ
ความผันผวนทางเศรษฐกจิ ความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัในชีวติยงัคงอยูแ่ละเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการออกไปทาํงาน ไปโรงเรียน หรือ
ดาํเนินชีวติประจาํวนั ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภยัในการเดินทางออกนอกหมู่บา้นเพ่ือไปทาํงานหรือติดต่อราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐเองก็
รู้สึกไม่ปลอดภยัในการเดินทางไปยงัชุมชนต่างๆ เพ่ือใหก้ารบริการนอกสถานท่ี ระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจลด
นอ้ยลง โดยปกติชาวบา้นจะเดินทางไปยงัสวนยางในช่วงตี 2 หรือตี 3 ทวา่ ขณะน้ีตอ้งรอใหพ้ระอาทิตยข้ึ์นจึงจะเขา้ไปสวนยางได ้ ทาํให้
ระยะเวลาการทาํงานนอ้ยลงกวา่เดิมมาก สะพานปลาเลก็ๆ ท่ีปกติเคยเปิดตลอด 24                     ะ                         
           ก็ตอ้งเปิดชา้ลงและปิดเร็วข้ึน เป็นการซํ้าเติมความลาํบากใหแ้ก่ชาวประมงรายยอ่ยท่ีมีรายไดต้ํ่าและไดรั้บผลกระทบจากการ
ลดลงของทรัพยากรทางทะเลและการทาํประมงท่ีผดิกฎหมายอยูแ่ลว้ 
 
รัฐบาลมีความพยายามในการพฒันาสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในภาคใต้ผ่านแผนงานใหม่ ๆ ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับภาคใต้
โดยเฉพาะ ในปี 255       ล                                                                 แ   มีการส่งทหารเขา้มาในพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน อนัทาํใหเ้หตุการณ์ก่อความไม่สงบเกิดข้ึนนอ้ยลง ในขณะเดียวกนั รัฐบาลก็ไดล้งทุนมากข้ึนเพ่ือพฒันาสภาพความเป็นอยูข่อง
ประชากรในพ้ืนท่ีภาคใต ้ ทั้งน้ี ในปี 2552   ะ                              ะ          73.5    ล             แ           
                  แ         3    (2552-2555) ทั้งน้ี แผนดงักล่าวประกอบดว้ย 6 มิติ ซ่ึงแต่ละมิติจะมีแผนการดาํเนินงานเป็นของ
ตนเอง อนัประกอบดว้ย (1) มิติการ           และพฒันา                ะ     (2) มิติการดาํรงไวซ่ึ้งความ        และ           
(3) มิติการ                      ไดม้าตรฐาน (4) มิติการ  ะ                   ะ          และ   ล     (5) มิติการ
             อมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศมาเลเซีย (6) มิติการ       ะ     ผล           ง             ทั้งน้ี มีส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงและดา้นอ่ืนๆ มากมายท่ีมีส่วนร่วมในการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการดาํรงซ่ึงสันติภาพและ
ความสงบเรียบร้อย อนัเป็นความหวงัในอนาคตของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
กรอบนี้เป็นการประเมินเบือ้งต้นแผนงานในมิตกิารเพิม่รายได้และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การ 
เกษตรและสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินงานตามแผนงานยอ่ยแผนแรกท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันา
คุณภาพชีวติของประชาชน มีการคดัเลือกเครือข่ายอาสาสมคัรโดยหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจแก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์และช่วยในการจดัการทางกระบวนการต่างๆ เช่น บณัฑิตอาสาสมคัร อาสาสมคัร
สาธารณสุขและเกษตรกรอาสาสมคัร เป็นตน้ ทั้งน้ี ในเดือนกนัยายน 2553 ธนาคารโลกทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นชาวบา้นใน
หมู่บา้นเป้าหมายในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ก่ียวกบัประสบการณ์หลงัจากหน่ึงปีในการดาํเนินแผนงานการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันา
คุณภาพชีวติของรัฐบาล   
 
แผนงานนี้มีจุดมุ่งหมายในการเพิม่รายได้ของครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจนในหมู่บ้าน 3,000 แห่งให้เป็นสองเท่าภายในปี 2555 แผนการน้ีมี
เป้าหมายในการเพ่ิมรายไดข้องประชากรยากจนใหเ้ป็นสองเท่าผา่นเงินใหเ้ปล่ารายโครงการและผา่นเงินกู ้ และเป็นแนวทางท่ีใชค้นเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา โดยใหค้รัวเรือนเป็นผูเ้ลือกวา่โครงการใดท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อปีประมาณ 64,        และแผนงานน้ี                   ยกระดบัรายไดข้อง        น  ล     ใหเ้ป็น 12 ,    
             2555 ทั้งน้ี รัฐบาลตั้งเป้าวา่จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแก่ครัวเรือนในหมู่บา้นจาํนวน 2,9 1 แ   ให้ไดภ้ายใน 3    โดยในปี
แรก (2553) ตอ้งเขา้ถึงใหไ้ด ้9 1          และอีก 1,000 หมู่บา้นในแต่ละปีสาํหรับปี 2554 และ 2555 และในบรรดา 901 หมู่บา้นแรกนั้น 
มีหมู่บา้นจาํนวน 696 แห่งท่ีถูกจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หมู่บา้นยากจน หมู่บา้นประมงรายยอ่ย และหมู่บา้นเสริมสร้างสันติสุข 
(หมู่บา้นท่ีมีความเส่ียงดา้นความมัน่คง) อีก 205 หมู่บา้นท่ีเหลือถือเป็นหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพในการช่วยเหลือหมู่บา้นขา้งเคียงไดเ้ม่ือ
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เศรษฐกิจไดรั้บการกระตุน้แลว้ 
 
โครงการช่วยเหลอืประกอบด้วยเงินช่วยเหลอืให้เปล่าส าหรับโครงการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และเงินกู้ส าหรับการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย 
หน่วยงานแต่ละแห่งท่ีมีหนา้ท่ีดาํเนินการตามแผนน้ีมีอิสระในการพิจารณาวธีิการจดัสรรระหวา่งเงินให้เปล่ากบัเงินกู ้ โดยครัวเรือน
สามารถเรียกร้องความช่วยเหลือท่ีตอ้งการทางดา้นสภาพความเป็นอยูท่ี่จาํเป็นได ้ โดยขอ้เรียกร้องเหล่าน้ีจะกระทาํผา่นเครือข่าย
อาสาสมคัร ดงัท่ีชาวบา้นคนหน่ึงไดอ้ธิบายวา่ บณัฑิตอาสาสมคัรซ่ึงอาศยัอยูภ่ายในหมู่บา้นจะทาํการสาํรวจครัวเรือนแต่ละครัวเรือนถึง
รายได ้ สภาพท่ีอยูอ่าศยัและขอ้เรียกร้องของชาวบา้น และอาสาสมคัรจะจดัทาํรายการความตอ้งการของแต่ละครัวเรือนเป้าหมาย บาง
ครัวเรือนตอ้งการเพียงอยา่งเดียว ในขณะท่ีบางครัวเรือนอาจมีความตอ้งการหลากหลาย เช่น ตอ้งการซ่อมแซมบา้นและซ้ือววั เป็นตน้ 
บณัฑิตอาสาสมคัรเหล่าน้ีทาํหนา้ท่ีแจง้ชาวบา้นท่ีเป็นเป้าหมายใหท้ราบถึงการประชุมเวทีสาธารณะท่ีผูใ้หญ่บา้นและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐจะ
ทาํการอธิบายถึงโครงการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชีวติ โดยในการประชุมนั้น ผูใ้หญ่บา้นจะทาํการตรวจสอบรายช่ือและความ
ตอ้งการของแต่ละครัวเรือน  หลงัจากนั้นคณะเจา้หนา้ท่ีรัฐและเกษตรกรอาสาสมคัรจะทาํการตรวจสอบความตอ้งการนั้นๆ ก่อนส่ง
รายการไปยงัคณะกรรมการชุมชนของทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือทาํการตดัสินวา่ครัวเรือนสมควรไดรั้บตามท่ีร้องขอหรือไม่ คณะกรรมการน้ี
เป็นคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) อิหม่าม ผูใ้หญ่บา้น และผูน้าํชุมชนอยา่งไม่เป็น
ทางการ และครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมประชุมสาธารณะเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือ 
 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นท่ีแตกต่างกันออกไปส าหรับผลลพัธ์ของโครงการในปีแรก การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3      ประกอบดว้ยการ
พดูคุยกบัชาวบา้นและผูน้าํชุมชนจาํนวน 20 คนจากชุมชนเป้าหมายในจงัหวดัปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เพื่อสอบถามความเห็นเก่ียวกบั
ผลขอการดาํเนินโครงการในปีแรก ทั้งน้ี  ความคิดเห็นของชาวบา้นสะทอ้นถึงขอ้ดอ้ยหลายๆ ประการ กล่าวคือ 
 

1) ชาวบ้านมีความสับสนและไม่สามารถแยกแยะโครงการต่างๆ รวมถึงเป้าหมายของโครงการออกจากกันได้ ชาวบา้นหลายคนไม่
รับรู้ถึงแผนการพฒันาโดยรวมหรือแผนการเพ่ิมรายไดแ้ละคุณภาพชีวติประชาชน พวกเขาไดย้นิเก่ียวกบัโครงการหลากหลายท่ี
เกิดในทอ้งท่ี บางโครงการเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจชนบททั้งประเทศ ในขณะท่ีบางมาตรการเป็นมาตรการ
เฉพาะสาํหรับจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งน้ี ในระดบัหมู่บา้นชาวบา้นไม่สามารถแยกแยะโครงการเหล่าน้ีไดว้า่เป็นโครงการของ
แผนงานใด 
 

2) ชาวบ้านท่ีรับทราบเก่ียวกับแผนการพัฒนาจังหวดัภาคใต้มีความสงสัยเก่ียวกับการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย  พวกเขากล่าววา่
หมู่บา้นเป้าหมายหลายๆ แห่งไม่ควรจดัอยูใ่นกลุ่มหมู่บา้นยากจน เน่ืองจากพวกเขารู้สึกวา่หมู่บา้นดงักล่าวมีฐานะความเป็นอยู่
ท่ีดีและไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการพฒันาต่างๆ ของรัฐบาลแลว้ 
 

3) ชาวบ้านหลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการบอกเจ้าหน้าท่ีว่าตนเองต้องการอะไร ทั้งน้ี พวกเขาคุน้เคยกบัการท่ีเจา้หนา้ท่ี
เป็นฝ่ายบอกวา่จะไดอ้ะไรหรือไม่ไดอ้ะไรมากกวา่ เม่ือเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินถามในท่ีประชุมสาธารณะวา่พวกเขาตอ้งการอะไร ก็
มกัจะเลียนแบบคาํตอบของคนอ่ืนๆ โดยไม่คาํนึงถึงสภาพครัวเรือนท่ีแทจ้ริงของตน ชาวบา้นหลายคนยงัอธิบายต่อไปวา่การ
ลอกเลียนแบบรายการความตอ้งการของคนอื่นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขาดวสัิยทศัน์ของชาวบา้นในการรับรู้ถึงศกัยภาพและ
ทรัพยากรในการเลือกการดาํเนินชีวติของตน 
 

4)  ชาวบ้านหลายคนยงัคงต้ังข้อสงสัยว่าแผนงานนีจ้ะช่วยเพ่ิมรายได้ให้เป็นสองเท่าได้จริงหรือ (รายได้เพ่ิมขึน้เป็น 120,000 บาท) มี



76 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

ชาวบา้นผูห้น่ึงกล่าววา่เขาไดรั้บลูกแพะ 4                    ล          ล แ  ล  แ ะ    ล               แ และ 
            แล                                     ละ 70,000 บาท การขายแพะทั้ง 4 ตวัอาจทาํใหเ้ขามีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
เท่ากบั 16,                                        แ                                เลย ทั้งน้ี ถา้ตวัเขาไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมอีก เขาก็ไม่คิดวา่จะมีหนทางใดในการเพ่ิมรายไดอี้ก นอกจากน้ี ชาวบา้นท่ีไดรั้บความช่วยเหลือเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงบา้นนั้นเห็นวา่เป็นการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึนจริง แต่ก็มีภาระในการจ่ายคืนเงินกูแ้ละทาํใหร้ายไดท่ี้
สามารถใชจ่้ายไดล้ดลง พวกเขาไม่แน่ใจวา่แผนงานในการพฒันาคุณภาพชีวติและแผนงานในการเพ่ิมรายไดมี้ความเก่ียวเน่ือง
และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งไร 

  
ความคิดเห็นของชาวบา้นท่ีมาจากหมู่บา้นคนละประเภทแตกต่างกนัไป ผูร่้วมการสัมภาษณ์มาจากหมู่บา้นทั้ง 3   ะ        
                           ะ          และ                           
 
ชาวบ้านท่ีมาจากหมู่บ้านยากจนจากจังหวัดยะลามีความพงึพอใจ กลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนหมู่บา้นยากจน 5 แ   และทั้งหมดแสดงความ
พึงพอใจในแผนงาน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดกล่าววา่พวกเขามีรายไดต่้อปีประมาณ 70,000–75,000 บาท พวกเขาไดเ้ขา้ร่วมการประชุม
สาธารณะในปลายปี 2552 และ      ความช่วยเหลือตาม        อ มีกลุ่มตวัอยา่ง 1    ล            แ               สัยในแผนงานน้ี 
“พวกเราไม่เช่ือวา่จะไดรั้บความช่วยเหลือจริง เพราะมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมากมายท่ีมาทาํการสาํรวจความตอ้งการ แต่ก็ไม่เคยกลบัมาช่วย
อะไรเลย  แต่ขณะน้ีมีความรู้สึกท่ีดีมากท่ีไดใ้นส่ิงท่ีร้องขอ” ชาวบา้นอีกคนหน่ึงกล่าวต่อไปวา่ “น่ีเป็นแผนงานแรกท่ีมีการรับฟังปัญหา
ของคนจนและช่วยในการแกปั้ญหานั้นๆ ในตอนแรกนึกวา่แผนงานน้ีจะใหป้ระโยชน์แก่กลุ่มอภิสิทธ์ิชนในหมู่บา้นเท่านั้น”  ชาวบา้น
สูงอายรุายหน่ึงอธิบายวา่ไม่เคยมีการรับฟังเสียงจากชาวบา้นท่ียากจน ซ่ึงโดยปกติถา้ชาวบา้นยากจนออกมาเรียกร้องส่ิงใด ก็จะถูกกีดกนั
จากการประชุมคร้ังต่อไป แต่ขณะน้ีชาวบา้นไดรั้บในส่ิงท่ีตนเรียกร้องจากรัฐบาล ทาํใหค้าดวา่ในการประชุมคร้ังต่อไป ชาวบา้นท่ียากจน
ท่ีสุดจะกลา้ออกมามีส่วนร่วมในการเรียกร้องส่ิงท่ีตอ้งการ 
 
กลุ่มตัวอย่างหลายคนจากหมู่บ้านชาวประมงในจังหวัดปัตตานีไม่รับทราบถึงแผนงาน ชาวบา้นจากหมู่บา้นชาวประมงเป้าหมาย 2 
แ              ล                             แ        และ                               ะ         ะ           
                          แ          ล            ะ         ะ              ล     2552            ะ                            
          ล   ล    ะ  ท กลุ่มตวัอยา่งอีก 2    ล                         ะ        แ  แ  ภายหลงั                     
เน่ืองจากตนมีรายไดต่้อปีสูงกวา่ 64,000 บาทและคิดวา่มีครัวเรือนท่ียากจนกวา่ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 
 
กลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขในนราธิวาสรู้สึกว่าการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลประโยชน์จากแผนงานนี้ไม่ยุติธรรม 
ชาวบา้นคนหน่ึงจากนราธิวาสบอกวา่มีชาวบา้นจาํนวนไม่มากนกัท่ีรับรู้ถึงการประชุมสาธารณะเพ่ืออธิบายความเป็นไปของแผนงานน้ี 
กลุ่มตวัอยา่งคนหน่ึงกล่าววา่ “ผมไดเ้ดินผา่นเขา้ไปในท่ีประชุมโดยบงัเอิญและคนอ่ืนๆ บอกใหผ้มเขา้ร่วมประชุมดว้ย การประชุมน้ีมี
ผูใ้หญ่บา้นเป็นประธานและมีการประกาศวา่มีชาวบา้น 20 รายเท่านั้นท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือเงินในการซ่อมแซมหรือสร้างท่ีพกัอาศยั” 
ชาวบา้นคนดงักล่าวยงัจาํไดว้า่มีคนถามวา่ทาํไมชาวบา้นยากจนถึงไม่อยูใ่นรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บความช่วยเหลือเงินทุนในการซ่อมแซมบา้น
ทั้งๆ ท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุด ซ่ึงไดรั้บคาํตอบวา่ชาวบา้นยากจนไม่สามารถชาํระคืนเงินกูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนงาน 
 
กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะทิศทางการปรับปรุงการด าเนินการของแผนงานต่อไปส าหรับหมู่บ้านเป้าหมายแห่งใหม่ ดงันี้ 



77 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

1) แผนงานปีท่ี 2         บ        บ า ท            บ    บ า    า  า         ชาวบา้นในหมู่บา้นขา้งเคียงท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมใกลเ้คียงกบัครัวเรือนท่ีไดรั้บความช่วยเหลือในปีแรกต่างก็เคยมีส่วนร่วมในการประชุมสาธารณะมาแลว้
และคุน้เคยกบัการดาํเนินการของแผนงาน ดงันั้น พวกเขาเหล่าน้ีจึงคาดหวงัวา่จะเป็นผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือเป็นกลุ่มต่อไป ถา้
หากชาวบา้นเหล่าน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนงานช่วยเหลือในปีต่อไป อาจนาํมาซ่ึงความขดัแยง้กนัระหวา่งชาวบา้น 
 

2) ผู้แทน อบต. และผู้ใหญ่บ้านควรท าหน้าท่ีเป็นแค่ท่ีปรึกษาโครงการเท่าน้ัน โดยให้อ านาจการตัดสินใจอยู่ ท่ีชุมชน กลุ่มตวัอยา่ง
บางคนรู้สึกไม่สบายใจกบัการท่ีผูแ้ทน อบต. และผูใ้หญ่บา้นเป็นผูต้ดัสินใจขั้นสุดทา้ยวา่ครัวเรือนใดจะไดรั้บความช่วยเหลือ
จากโครงการ ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีรู้สึกตอ้งการใหผู้น้าํทางศาสนาหรือชาวบา้นท่ีเป็นท่ีนบัถือในหมู่บา้นมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจมากกวา่ ชาวบา้นเหล่าน้ีรู้สึกวา่โดยปกติเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเป็นผูต้ดัสินใจใหแ้ก่ชาวบา้น ดงันั้นเม่ือ
ชาวบา้นตอ้งเผชิญหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทาํใหไ้ม่ค่อยกลา้ท่ีจะเรียกร้องในส่ิงท่ีตอ้งการ  
 

3) การมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลท่ีดีมีความจ าเป็นอย่างมาก จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผดิชอบทางดา้นน้ี
ร่วมกบัชุมชนในการตรวจสอบโครงการเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและความรับผดิชอบ 
 

4) รัฐบาลควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตอาสาสมคัร บณัฑิตอาสาสมคัรมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของ
แผนการพฒันาของรัฐบาล จึงจาํเป็นท่ีอาสาสมคัรเหล่าน้ีตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งแผนงาน รวมถึงความทา้ทายและความ
ลาํบากในการเขา้ถึงประชากรเป้าหมาย ชุมชนทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบัแผนงานและกระบวนการทั้งหมดอยา่งชดั
แจง้และรวดเร็ว ทั้งน้ี รัฐบาลควรพิจารณาใหก้ารอบรมแก่อาสาสมคัรเหล่าน้ีและเพ่ิมช่องทางในการกระจายขอ้มลูเก่ียวกบั
โครงการใหช้าวบา้นทราบ เช่น การประกาศในชุมชนหรือการมีกระดานข่าวในชุมชน 
 

5) สมควรให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ชาวประมงรายย่อย ชาวประมงรายยอ่ยคิดวา่รายไดข้องพวกเขาจะสามารถเพ่ิมข้ึนสอง        
 12 ,            ) หากรัฐบาลใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นอุปกรณ์การประมง การป้องกนัไม่ให้มีการทาํประมงผดิกฎหมาย ทาํ
การเพ่ิมทรัพยากรในทอ้งทะเล รวมถึงควมช่วยเหลือทางดา้นการเงินในช่วงฤดูมรสุมในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 

 
6) สมควรให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่หญิงหม้ายและภรรยาของผู้ต้องหาคดีก่อความไม่สงบท่ีอยู่ในการควบคุมตัวของต ารวจในทุกๆ 

หมู่บ้าน                                     ความไม่สงบท่ีถูกจาํคุกนั้นไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
และเป็นกลุ่มคนท่ียากจนและลาํบากท่ีสุด กลุ่มคนเหล่าน้ีขาดแรงงานหลกัในการหารายไดเ้ขา้บา้นและยงัตอ้งเล้ียงลูกเลก็ๆ อีก
หลายคน อีกทั้งโอกาสในการทาํงานค่อนขา้งตํ่า นอกจากน้ี หญิงหมา้ยหรือภรรยาของนกัโทษเหล่าน้ีมกัอาศยัอยูภ่ายนอก
หมู่บา้นเป้าหมาย ทั้งน้ี คนกลุ่มน้ีหากมีส่วนร่วมในโครงการจะทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการอบรมกิจกรรมท่ีสามารถก่อใหเ้กิด
รายไดท่ี้สามารถทาํท่ีบา้นไดพ้ร้อมๆ กบัการดูแลลูก  

 
ส่ิงส าคัญของโครงการพฒันาต่างๆ ในพืน้ที่ที่มีความขัดแย้ง คือ ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการ กระบวนการและผลลัพธ์ต้องน าเสนอในรูปแบบท่ี
ชัดเจน เข้าใจง่ายและตรงเวลา จาํเป็นตอ้งมีกลไกเพ่ือก่อใหเ้กิด (1) การ                 ะ                                         
            ฐบาล (2) การใชเ้งินทุนแบบบูรณาการ (3      ล   ล                 และ (4) การ   ทาํบทสรุป          การท่ีผา่นมา 
นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้กิดความไวเ้น้ือเช่ือใจและเกิดความรู้สึกในการเป็นเจา้ของโครงการ รวมไปถึงเสริมสร้างความยัง่ยนืของโครงการ
พฒันา ชาวบา้นในชุมชนจาํเป็นตอ้งมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการตดัสินใจและการตรวจสอบ  ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีแผนงานเพ่ือการ
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เสริมสร้างศกัยภาพดาํเนินควบคู่ไปกบัแผนงานพฒันา 
 
ธนาคารโลกได้ให้ความช่วยเหลอืในโครงการน าร่องแนวทางการพฒันาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในจังหวัดภาคใต้ ซ่ึงคาดว่าจะน ามาซ่ึง
ความรู้ความเข้าใจส าหรับใช้ในการด าเนินแผนงานในอนาคต ธนาคารโลกไดใ้หเ้งินช่วยเหลือจาํนวน 2 ล      แ       ล    โดยขอให้
รัฐบาลใชแ้นวทางการพฒันาทอ้งถ่ินแบบใหชุ้มชนเป็นผูผ้ลกัดนั ซ่ึงจะช่วยก่อใหเ้กิด “พ้ืนท่ี” และโอกาสในการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายใน
ชุมชนและระหวา่งชุมชนดว้ยกนัเอง รวมไปถึงระหวา่งชุมชนกบัภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจในพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้ 
ขอ้ตกลงการใหเ้งินช่วยเหลือมีการลงนามในเดือนเมษายน 2552 สาํหรับโครงการนาํร่อง 3 ปี อน่ึง เน่ืองจากความขดัแยง้ในหลายพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตค่้อนขา้งซบัซอ้น แนวทางนาํร่องแนวทางหน่ึงคือการพฒันาโดยใชก้ารผลกัดนัของชุมชน (community-driven 
development หรือ CDD) แนวทางน้ีเนน้ท่ีการใหทุ้กๆ คนมีส่วนร่วมซ่ึงจะเป็นการใหอ้าํนาจแก่ชาวบา้นในการตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรทาํ
การพฒันาอยา่งเร่งด่วน และการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการจดัการและตรวจสอบโครงการพฒันาท่ีดาํเนินการตามการตดัสินใจ
ของชุมชน โครงการนาํร่องน้ีจะให้เงินช่วยเหลือและความช่วยเหลือทางวชิาการในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ และมีขอ้คิด
ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการในปีแรก ดงัน้ี 

 การสร้างพ้ืนท่ีสาํหรับการปฏิสัมพนัธ์ท่ีสร้างสรรค ์ การเสริมสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและการใหอ้าํนาจการตดัสินใจแก่ชุมชน
เป็นส่ิงสาํคญัในพ้ืนท่ีขดัแยง้ และสามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยกระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการระบุ 
เตรียมการ ดาํเนินการและตรวจสอบกิจกรรมของโครงการพฒันาในชุมชนของตน 

 โครงการมีความจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเร่ิมตน้ของโครงการ เพ่ือใหเ้กิดความ
โปร่งใส หลีกเล่ียงการเขา้ใจผิด และเสริมสร้างความเห็นชอบและความยัง่ยนืของการพฒันา 

 ผูก้วา้งขวางประจาํหมู่บา้นและตาํบลซ่ึงเป็นคนท่ีรู้และเขา้ใจบริบทของชุมชนและวฒันธรรมมีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุน
โครงการและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มประชากรในชุมชน ขอ้มลูเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องโครงการและ
กระบวนการจาํเป็นตอ้งมีการเผยแพร่ในวงกวา้ง การเสริมสร้างศกัยภาพของผูก้วา้งขวางเหล่าน้ีทางดา้นเคร่ืองมือและทกัษะใน
การรับมือกบัความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 

 กระบวนการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีทาํโดยผูก้วา้งขวางประจาํชุมชนท่ีผา่นการอบรมและอาสาสมคัรชุมชนก่อนท่ี
จะมีการมอบความช่วยเหลือนั้น เป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเขา้ใจถึงทรัพยากรท่ีมี ศกัยภาพและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของตน 

 กลไกความร่วมมือจาํเป็นตอ้งมีข้ึนเพ่ือใหภ้าคีการพฒันาสามารถส่ือสารระหวา่งกนัไดง่้ายข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่ือสารกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี หากไม่มีกลไกดงักล่าว อาจเส่ียงท่ีจะเกิดความซํ้าซอ้นของงานหรือการขาดการบูรณาการ 
รวมทั้งไม่มีการขยายผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเป็นบทเรียนต่อๆ ไป 

 เพื่อใหชุ้มชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในโครงการ ชุมชนจาํเป็นตอ้งเป็นผูจ้ดัการเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรดว้ย 
เงินช่วยเหลือจะโอนมายงับญัชีธนาคารของชุมชนทอ้งถ่ินตามโครงการยอ่ยท่ีไดรั้บการอนุมติั ส่ิงสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงคือควรมี
การอบรมทกัษะในการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารการเงิน รวมไปถึงทกัษะและเทคนิคการพฒันาอ่ืนๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับ
โครงการยอ่ยนั้นๆ ดว้ย 

 กรอบการติดตามและตรวจสอบการท่ีใหชุ้มชนมีส่วนร่วมเป็นส่ิงสาํคญัเพ่ือเป็นการประกนัวา่โครงการมีการดาํเนินไปอยา่ง
ถูกตอ้งและบรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ี ในระดบัชุมชน ชาวบา้น ผูก้วา้งขวางในชุมชนและทีมผูจ้ดัการโครงการจะตอ้งทาํงานร่วมกนั
อยา่งใกลชิ้ดและมีการประชุมร่วมกนับ่อยคร้ังเพ่ือทาํการเฟ้นหาตวัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการและคอยติดตามตรวจสอบ
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ความคืบหนา้ของกิจกรรมต่างๆ 

 ดว้ยขอ้จาํกดัทางศกัยภาพและประสบการณ์ของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการโครงการและทรัพยากรของตน จึงควรมี
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหวา่งทอ้งถ่ินในประเดน็ต่างๆ ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาโดยรวมในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความขดัแยง้ 

 

3.2 นวตักรรมเพือ่การเตบิโตที่ยัง่ยืน 24 
 

สินค้ามีความซับซ้อนและหลากหลาย 

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการเพิม่ความซับซ้อนและความหลากหลายของสินค้าส่งออกมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี 2513-2522 สัดส่วน
ของสินคา้ขั้นพ้ืนฐานในสินคา้ส่งออกลดลงร้อยละ 0.7 ในขณะท่ีส่ิงทอ ผลิตภณัฑด์า้นวศิวกรรม ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ ผลิตภณัฑท่ี์มี
เทคโนโลยซีบัซอ้น และยานยนต ์ มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.57  (รูปท่ี 95) ประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลิตสินคา้ท่ีมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีสินคา้ส่งออกของไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสินคา้ส่งออกทัว่โลกเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลา 
10 ปีท่ีผา่นมา โดยมีสินคา้ส่งออกจากอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นแรงขบัเคล่ือนสาํคญั  (รูปท่ี96) ส่วนแบ่ง
การตลาดของไทยท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง ในขณะท่ีส่วนแบ่งการตลาดของ
จีนพุ่งสูงข้ึน ภายหลงัจากจีนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยง 
(industrial clusters) จาํนวนมากไดก่้อตวัข้ึนในบริเวณโดยรอบเขตกรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ ประกอบรถยนต ์
อิเลก็ทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร ส่ิงทอ งานโลหะ และอญัมณี ตั้งอยูภ่ายในและโดยรอบพ้ืนท่ีเมืองหลวง ในขณะท่ีธุรกิจการบริการกระจุก
ตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีชั้นในของเขตเมือง  

อย่างไรก็ด ีดูเหมือนว่าประเทศไทยยังมีความเหลือ่มล า้อยู่มาก ระหว่างมิติของผลิตภัณฑ์ (product space) หรือสินค้าทีป่ระเทศไทยผลิต
และส่งออก และมิติของงาน (task space) หรือเนื้องานในกระบวนการผลติท่ีเกดิขึน้ในประเทศไทย แมว้า่สินคา้ส่งออกของไทยจะมีความ
ซบัซอ้นเพ่ิมข้ึน แต่โดยเปรียบเทียบแลว้ ธรรมชาติของเน้ืองานท่ีทาํในประเทศไทยยงัไม่ซบัซอ้น (หรือมีมูลค่าเพ่ิมตํ่า) โดยส่วนใหญ่เนน้ท่ี
การผลิตโดยการประกอบช้ินส่วน ในขณะท่ีการวจิยั ออกแบบ พฒันา และสร้างตราผลิตภณัฑข์องสินคา้ส่งออกท่ีซบัซอ้นเหล่าน้ียงัคงทาํ
อยูน่อกประเทศไทย ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ช้ินหน่ึงคือ ขณะท่ีมลูค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน แต่อตัราค่าแรงโดยเฉล่ียและอตัรา
การจา้งงานในภาคอุตสาหรรมน้ีกลบัไม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การเจริญเติบโตนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการใชทุ้นทางกายภาพและ
ผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึน มากกวา่การเพ่ิมพนูทุนมนุษย ์ 
 
อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์เป็นตัวอย่างท่ีสามารถพิสูจน์ประเดน็ข้างต้น สัดส่วนของประเทศไทยในตลาดสินคา้ส่งออกอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
มีเทคโนโลยขีั้นสูงขยายตวัข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนของประเทศอ่ืนหดตวัลง เพราะการแข่งขนักบัประเทศจีน (รูปท่ี97) แต่เน้ืองานท่ี
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยทาํ ซ่ึงไดแ้ก่ การประกอบช้ินส่วน การทดสอบ การบรรจุสินคา้มาตรฐานลงหีบห่อโดยอาศยั
เทคโนโลยท่ีีเขา้รหสั กลบัเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษท่ีผา่นมา และประเทศไทยก็ไม่ประสบความสาํเร็จใน

                                                 
24 หวัขอ้น้ี Ekaterina Vostroknutova เป็นผูเ้ขียนหลกั โดยอาศยัขอ้มูลจาก Shahid Yussuf and Kaoru Nabeshima, Industrial Change in the Bangkok 
Urban Region, mimeo, 2010. 
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การเพ่ิมสัดส่วนสินคา้เทคโนโลยขีั้นสูง25 ในสินคา้ส่งออกของประเทศ ซ่ึงสะทอ้นถึงภาวะหยดุน่ิง ในขณะท่ีประเทศอ่ืน เช่น จีน กลบัค่อย 
ๆ มีปริมาณและสัดส่วนสินคา้เทคโนโลยขีั้นสูงท่ีส่งออกเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (รูปท่ี 98) แมว้า่ประเทศไทยส่งออกสินคา้เทคโนโลยขีั้นสูง
ออกเป็นปริมาณมาก เช่น โทรทศันจ์อพลาสมา ฮาร์ดดิสก ์(hard disk drives) แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แต่ช้ินส่วนท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสูง เช่น จอ
พลาสมา และแผน่เวเฟอร์ ยงัคงผลิตนอกประเทศ และโดยรวมแลว้ งานดา้นการออกแบบดา้นวศิวกรรม และการสร้างตราผลิตภณัฑข์อง
สินคา้เหล่าน้ีก็ไม่ไดท้าํในประเทศไทย ระดบัของเทคโนโลยขีองสินคา้ส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนสะทอ้นถึงเทคโนโลยท่ีีบรรจุอยูใ่นอุปกรณ์การ
ผลิตท่ีนาํเขา้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยมีาสู่กิจการของไทยยงัมีอยูเ่พียงจาํกดั 
 

รูปที ่95.  สัดส่วนของสินค้าขั้นพืน้ฐานในสินค้าส่งออกลดลง ขณะที่
สัดส่วนของสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีซับซ้อนเพิม่สูงขึน้ 
 

องคป์ระกอบของสินคา้ส่งออก (ร้อยละ) 

ท่ีมา: UN COMTRADE 

รูปที ่96.  ส่วนแบ่งการตลาดของไทยในตลาดสินค้าส่งออกทั่วโลก
เพิม่ขึน้เลก็น้อยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
สดัส่วนการส่งออกไทยเทียบกบัการส่งออกทัว่โลก (ร้อยละ) 

 
ท่ีมา: UN COMTRADE 

 
ประเทศไทยจะรักษาอตัราการขยายตัวระดบัสูงในอนาคตได้ ต้องอาศัยประโยชน์จากการเจริญเติบโตท่ีขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม ผลพวง
จากวกิฤติการเงินโลกและแนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ G-3 ท่ียงัไร้ความหวงั คือการแข่งขนัระหวา่งประเทศเพ่ือ
ช่วงชิงตลาดส่งออกจะทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน ผูสั้งเกตการณ์บางท่านตั้งขอ้สังเกตวา่กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง เช่น ประเทศ
ไทย กาํลงัมาถึงจุดอ่ิมตวัของการประกอบช้ินส่วนเพ่ือการส่งออก และจาํเป็นตอ้งยกระดบัของประเทศในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ซ่ึง
หมายถึงการทาํงานท่ีมีมลูค่าเพ่ิมภายในประเทศสูงข้ึน การเพ่ิมจาํนวนเน้ืองานท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสูงข้ึนในประเทศไทยนั้น  ธุรกิจจะตอ้งสร้าง
นวตักรรม กล่าวคือ ธุรกิจจะตอ้งมีทกัษะท่ีสูงข้ึนในการนาํเสนอสินคา้ บริการและกระบวนการผลิตใหม่ ๆ หรือท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหดี้
ข้ึน และวธีิการท่ีดีข้ึนในการดาํเนินธุรกิจ นวตักรรมไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่พียงการก่อเกิดส่ิงใหม่สาํหรับโลกเท่านั้น แต่อาจเป็นตวัก่อเกิดส่ิงใหม่
สาํหรับธุรกิจก็ได ้ 

 
 

                                                 
25 รายงานฉบบัน้ีจาํแนกสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นสินคา้เทคโนโลยขีั้นกลางและขั้นสูง โดยพิจารณาจากส่วนประกอบวา่มีเทคโนโลยสูีงหรือตํ่า
และความซบัซอ้น ตามมาตรฐานการคา้ระหวา่งประเทศ ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 หมวด 77 (SITC3 category 77) และ S. Leduc, M. Marazzi and 
B.A.Wilson. 2007. The role of China in Asia: Engine, Conduit, or Steamroller?, Board of Governors of the Federal Reserve System International 
Finance Discussion Papers, #904, September. 
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รูปที ่97.  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
สินค้าส่งออกอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเทคโนโลยีขั้นสูง 
 

สดัส่วนในตลาดสินคา้ส่งออกท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูง (ร้อยละ)  

Source: WITS. 

รูปที ่98.  … แต่สัดส่วนของสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อสินค้า
อเิลก็ทรอนิกส์ส่งออกท้ังหมดกลบัหยุดน่ิง 
 

Source: WITS. 
 

การวิจัยและพฒันายังล้าหลัง 

ตัวอย่างที่ส าคัญของงานที่ซับซ้อนในกระบวนการผลติและด้านที่ส าคัญด้านหน่ึงของนวัตกรรม คือการวิจัยและพฒันา (R&D) นอกจาก
การวจิยัและพฒันาจะมีบทบาทดั้งเดิมในการคิดคน้นวตักรรมท่ีเป็นส่ิงใหม่สาํหรับโลกแลว้ การวจิยัและพฒันายงัมีความสาํคญัต่อการ
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี (ความสามารถในการรับถ่ายทอดเทคโนโลย)ี และสร้างนวตักรรมท่ีเป็นส่ิงใหม่สาํหรับตวัธุรกิจ 
การศึกษาของ Griffith Redding และ Van Reenen เม่ือปี 2547 พบวา่ การวจิยัและพฒันามีความสาํคญัทั้งในเชิงสถิติและเชิงเศรษฐศาสตร์
ในการตามทนัเทคโนโลยแีละการสร้างนวตักรรมในกลุ่มตวัอยา่งของประเทศสมาชิกองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (OECD)26 คณะผูศึ้กษาช้ีวา่ความรู้ส่วนใหญ่ไดม้าจากการเรียนรู้โดยการลงมือทาํ (learning by doing) และนาํเสนอวา่ยิง่ประเทศอยู่
ห่างจากหัวแถวของความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีท่าไร การวจิยัและพฒันาก็ยิง่มีศกัยภาพสูงข้ึนในการสร้างการเจริญเติบโตของผลิต
ภาพการผลิตรวม (total factor productivity) โดยผา่นการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากประเทศท่ีอยูใ่กลห้วัแถว 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพฒันาและจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยท่ีสุดในภูมิภาค รูปท่ี
99 และรูปท่ี 100 ช้ีใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยยงัลา้หลงักลุ่มประเทศท่ีมีระดบัรายไดใ้กลเ้คียงกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาเลเซียและจีน ในดา้น
การวจิยัและพฒันา ในปัจจุบนัประเทศไทยมีค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันานอ้ยกวา่จีนและมาเลเซีย และอตัราการขยายตวัในช่วง
ทศวรรษท่ีผา่นมาก็ตํ่ากวา่ดว้ย จีนกาํลงัลงทุนจาํนวนมหาศาลเพ่ือการวิจยัและพฒันาในสาขาท่ี กา้วหนา้ เช่น นาโนเทคโนโลย ีดงันั้น จีน
จึงไม่เป็นเพียงประเทศท่ีมีอตัราการขยายตวัของค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึงเท่านั้น แต่ยงัเป็นประเทศท่ีมี
อตัราการเพ่ิมของบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาสูงท่ีสุดประเทศหน่ึงดว้ย สาํหรับประเทศไทย จาํนวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา 
เปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรขยายตวัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศตวัอยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ต ํ่ากวา่กลุ่มประเทศรายไดป้านกลาง 
เช่น บราซิล เกาหลี และสาธารณรัฐเชค ส่วนหน่ึงเป็นผลจากความลา้หลงัดา้นการวจิยัและพฒันา  ประเทศไทยจึงมีจาํนวนสิทธิบตัรต่อ
ประชากรตํ่าท่ีสุดในภูมิภาค โดยเป็นเพียงคร่ึงหน่ึงของมาเลเซีย และสูงกวา่หน่ึงในส่ีของเกาหลีเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
 

                                                 
26

 Griffith, R., S. Redding and J. Van Reenen. “Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of 

OECD Industries,” Review of Economics and Statistics, November 2004, Vol. 86, No. 4, หนา้ 883-895. 
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รูปที ่99.  ประเทศไทยยังตามหลงัในด้านการใช้จ่ายเพือ่การวิจัย
และพฒันา … 

อตัราการขยายตวัของค่าใชจ่้ายดา้น R&D ในช่วงปี 2544-2551 
(ดอลลาร์สหรัฐตามอาํนาจซ้ือโดยเปรียบเทียบ (PPP) ปรับดว้ยอตัราเงิน
เฟ้อปี 2548) 

ค่าใชจ่้ายดา้น R&D ต่อ GDP (ค่าเฉล่ียปี 2549-2551) (ร้อยละ)) 
ท่ีมา: UNESCO และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

รูปที ่100.  ... และบุคลากรท่ีท างานด้านการวิจัยและพฒันา 
 
 

อตัราการขยายตวัของจาํนวนบุคลากรดา้น R&D ในช่วงปี 2544-
2551

                                                     
บุคลากรดา้น R&D ต่อประชากร 10,000 (ค่าเฉล่ียปี 2549-2551)  

           ท่ีมา: UNESCO และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีจุดอ่อนด้านการวิจัยและพฒันา แต่ในด้านนวัตกรรมกม็ีสัญญาณบวกอยู่บ้าง หากพิจารณาตวัช้ีวดัระดบัของ
นวตักรรมบางตวัท่ีเนน้ใหค้วามสาํคญักบัผลผลิต ดูเหมือนวา่ประเทศไทยในปัจจุบนัก็อยูใ่นระดบัเดียวกบัจีน หากใชด้ชันีช้ีวดัระดบั
เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge economy) ของธนาคารโลก พบวา่ดชันีช้ีวดัความพยายามในการสร้างนวตักรรม (ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบั
ผลลพัธ์เช่น การชาํระค่าลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และการตีพิมพว์ารสารทางวชิาการ) ของไทยอยูใ่นระดบัเดียวกบัจีนเม่ือควบคุมดว้ย GDP ต่อ
ประชากร แต่วา่ยงัตามหลงัมาเลเซียและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) (รูปท่ี101) นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัประสบ
ความสาํเร็จในการยกระดบัขีดความสามารถของธุรกิจในการผลิตสินคา้ท่ีซบัซอ้นและหลากหลาย (รูปท่ี102)27 โดยประเทศไทยไดเ้พ่ิม
จาํนวนเน้ืองานและยกระดบัขีดความสามารถใหส้ามารถผลิตสินคา้ท่ีหลากหลายและซบัซอ้นข้ึนกวา่ค่าเฉล่ีย แต่ในดา้นเน้ืองาน ยงัคง
ตามหลงัมาเลเซีย จีน และกลุ่มประเทศ NIEs นอกจากน้ี ดูเหมือนวา่ธุรกิจยงัมีแรงจูงใจใหน้าํเสนอผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตใหม่ ๆ 
อยา่งไรก็ดี การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนเน้ืองานท่ีบริษทัในระบบเศรษฐกิจสามารถทาํได ้ มิไดห้มายถึงการยกระดบัเศรษฐกิจในห่วงโซ่คุณค่า
ในทนัทีเสมอไป หากยงัมีขอ้จาํกดัอ่ืนท่ีทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากขีดความสามารถในการทาํงานไดห้ลายประเภทข้ึนได้
อยา่งเหมาะสม 
 

 

 

                                                 
27 ดชันีขีดความความสามารถ (นาํเสนอโดย Hidalgo, César A., 2009, The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 year 
period, CID Working Paper No. 189, December 2009) คาํนวณจาํนวนงานท่ีระบบเศรษฐกิจหน่ึง ๆ สามารถทาํได ้และจดัอนัดบัระบบเศรษฐกิจ
ทั้งหมดจากจาํนวนงานมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด (หรือขีดความสามารถ) ค่าดชันีดั้งเดิมถูกปรับฐาน เพ่ือให้ค่าอนัดบัท่ีสูงกวา่หมายถึงขีดความสามารถท่ี
สูงกวา่ โดยญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกามีค่าเท่ากบั 100 และระบบเศรษฐกิจท่ีมีความซบัซอ้นนอ้ยท่ีสุดมีค่าใกลเ้คียงศูนย ์

Falling 

behind 

Followers 

Leaders 

Catching up 

Leaders 



83 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

รูปที ่101.  ความพยายามพฒันานวัตกรรมของไทยปัจจุบันอยู่ใน
ระดบัเดยีวกบัจีน แต่ยังตามหลงัมาเลเซีย  
 

ดชันีความพยายามพฒันานวตักรรม (0-10, สูงสุด=10) 

  ค่า Ln ของ GDP ต่อประชากร 
ท่ีมา: World Bank Knowledge Assessment Methodology Innovation Index 
(KAM) 2009 
หมายเหตุ: ดชันีความพยายามพฒันานวตักรรมเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิตของตวัแปร
ท่ีปรับฐานแลว้ 3 ตวั ไดแ้ก่ การชาํระและการรับชาํระค่าสิทธิรวม คาํขอ
สิทธิบตัรท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ของ
สหรัฐอเมริกา และบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารดา้นวิทยาศาสตร์/เทคนิค 

รูปที ่102.  ขีดความสามารถสูงขึน้ แต่ประเทศไทยยังตามหลงั
มาเลเซีย จีน และ NIEs 
 

อนัดบัการเปล่ียนแปลงขีดความสามารถ (แท่ง)                    

อนัดบัขีดความสามารถปี 2548 (จุด) (dots) 

  

ท่ีมา: การคาํนวณโดยพนกังาน ตามวธีิการใน Hidalgo, 2009  
หมายเหตุ: ขีดความสามารถหมายถึงระดบัความซบัซอ้นของบริษทัในประเทศ
หน่ึง ๆ ท่ีจะทาํงานจาํนวนหลายประเภทข้ึน เพื่อผลิตสินคา้ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
ค่าดั้งเดิมจะถูกปรับฐานเพื่อใหค้่าท่ีสูงกวา่หมายถึงขีดความสามารถท่ีสูงกวา่ 
โดยญ่ีปุ่นมีค่าเท่ากบั 100 

 

ข้อจ ากดัในการสร้างนวัตกรรมคืออะไร? 

ข้อจ ากดัในการสร้างนวัตกรรมจะค่อนข้างแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเภทของกิจการ กิจกรรมการพฒันานวตักรรมในประเทศไทยน่าจะ
ดาํเนินการโดย (1) บรรษทัขา้มชาติ (MNC) ท่ียา้ยงานท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสูงข้ึนมาทาํในประเทศไทย และ (2) กิจการในทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีลกัษณะของการเร่ิมกิจการ และมีแนวโนม้ท่ีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของโครงข่ายการผลิตได ้
บรรษทัขา้มชาตินั้นดาํเนินธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงของโลก จึงมีแรงจูงใจสูงให้พฒันานวตักรรม ความทา้ทายท่ีสาํคญัคือการ
ชกัจูงใหบ้รรษทัเหล่าน้ีนาํงานดา้นนวตักรรมเขา้มาทาํในประเทศไทย นอกจากน้ี บรรษทัขา้มชาติยงัมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะใหกิ้จการในทอ้งถ่ิน ท่ีจริงแลว้ความสามารถในการสร้างนวตักรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกส่วนใหญ่ก็ไดรั้บการ
ถ่ายทอดผา่นบรรษทัขา้มชาติท่ีเขา้มาลงทุนโดยตรง28 ซ่ึงในกรณีน้ี อุปสรรคจะเป็นเร่ืองขีดความสามารถของกิจการในทอ้งถ่ินท่ีจะรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ (การเรียนรู้เทคโนโลย)ี เพื่อใหส้ามารถสร้างนวตักรรมไดเ้อง อุปสรรคท่ีกิจการทุกประเภทเผชิญ ไดแ้ก่ ความ
ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะ และประสิทธิภาพของช่องทางการถ่ายทอดขอ้มลูสารสนเทศ เช่น การใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารและ
สารสนเทศ (ICT) การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนก็น่าจะเป็นอุปสรรคสาํคญัของธุรกิจในทอ้งถ่ินท่ีเพ่ิงเร่ิมกิจการ มากกวา่บรรษทัขา้มชาติหรือ
ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเดียวกนั ทา้ยท่ีสุด ภาวะการแข่งขนัอาจจะไม่ช่วยสนบัสนุนใหกิ้จการในทอ้งถ่ินพฒันานวตักรรม  
 

ข้อจ ากดัท่ีทุกกจิการเผชิญคือการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ การเขา้ถึงการศึกษาระดบัประถมและมธัยมตน้ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑ์
ดี โดยมีอตัราการรับเขา้เรียน (enrollment rate) สูงมาก นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาและการเขา้ถึงการศึกษาระดบัมธัยมปลายและ

                                                 
28 Gill, I. and H. Kharas, 2007, The East Asian Renaissance, The World Bank, Washington DC. 
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อุดมศึกษาก็อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหรือดีกวา่ประเทศอ่ืนในภูมิภาค อยา่งไรก็ดี ดูเหมือนวา่สถิติเหล่าน้ีกลบัไม่แปรเป็น
ผลลพัธ์ โดยคะแนนวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ของเดก็ไทยยงันอ้ยกวา่มาเลเซีย (และลา้หลงัเกาหลีมาก) (รูปท่ี 103) นอกจากน้ี 
ขอ้มลูจาก World Economic Forum ช้ีวา่ประเทศไทยพฒันานวตักรรมนอ้ยกวา่ประเทศอ่ืนท่ีมีคะแนนการศึกษาขั้นสูงในระดบัเดียวกนั 
(รูปท่ี 104) และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการขาดแคลนแรงงานเป็นหน่ึงในบรรดาขอ้จาํกดั 3 อนัดบัตน้ในผลการสาํรวจภาคธุรกิจในช่วงทศวรรษ
ท่ีผา่นมา (รูปท่ี 105)29 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริษทัจาํนวนมากกวา่คร่ึงหน่ึงช้ีวา่ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และทกัษะดา้น
ตวัเลข ความสร้างสรรค ์ และการพฒันานวตักรรมของคนงานอยูใ่นระดบัแยห่รือแยม่าก บริษทัจาํนวนมากกวา่ร้อยละ 42 ช้ีวา่การขาด
แคลนบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและมีความรู้ความสามารถเป็นสาเหตุท่ีทาํใหบ้ริษทัไม่พฒันานวตักรรม (ซ่ึงเช่ือมโยงกบัปัญหาดา้น
เงินทุน ซ่ึงบริษทัร้อยละ 43 ช้ีวา่เป็นขอ้จาํกดั) 
 

รูปที ่103.  คุณภาพมากกว่าปริมาณของการศึกษาเป็นข้อจ ากดัที่
ส าคัญ 
 

Percent 

 
ท่ีมา: EdStats 
หมายเหตุ: ปรับฐานคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใหเ้กาหลีมี
ค่าเท่ากบั 100 

รูปที ่104.  ประเทศไทยพฒันานวัตกรรมน้อยกว่าประเทศอืน่ที่มี
การศึกษาขั้นสูงในระดบัเดยีวกนั 
 

 
ท่ีมา: World Economic Forum 
 

 

 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลยัและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีจ ากดั ยิ่งท าให้ปัญหาเร่ืองทักษะแรงงานเลวร้ายลง หากดาํเนินการอยา่ง
เหมาะสม ความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม จะเป็นตวัเร่งการพฒันานวตักรรม แต่การจะเสริมสร้างความ
เช่ือมโยงใหแ้ขง็แกร่งนั้น ตอ้งอาศยัการประสานความร่วมมืออยา่งเป็นระบบ เพ่ือแกไ้ขประเดน็ท่ีภาคอุตสาหกรรมเห็นวา่เป็นจุดอ่อนของ
บณัฑิตผูส้าํเร็จการศึกษา โดยการกาํหนดแผนการศึกษาข้ึนใหม่ การปฏิรูปหลกัสูตร การทบทวนตาํราเรียน การลงทุนในอุปกรณ์
หอ้งปฏิบติัการท่ีทนัสมยั และการใหค้วามสาํคญักบัทกัษะในการปฏิบติัจริง จุดอ่อนท่ีเร้ือรังดา้นคุณภาพของมหาวทิยาลยัไทย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ในเร่ืองขีดความสามารถในการวจิยัและพฒันา ประกอบกบัทาํเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัชั้นนาํท่ีอยูใ่นเขตเมืองชั้นใน ทาํให้
มหาวทิยาลยัทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของกลุ่มคลสัเตอร์ดา้นเทคโนโลยอียา่งแทจ้ริงไดย้าก (เม่ือเทียบกบักลุ่มคลสัเตอร์ดา้นโลจิสติกส์)  
 
 

 

 

                                                 
29 World Bank, 2008, Thailand Investment Climate Assessment Update, Report No 44248-TH, Washington DC. 
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รูปที ่105.  ทักษะซ่ึงรวมถึงความเป็นผู้ประกอบการ เป็นข้อจ ากัดส าหรับธุรกจิไทยมากท่ีสุด 
 
การจดัอนัดบัขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัโดยธุรกิจ 

 
ท่ีมา: การคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลกโดยอาศยัผลสาํรวจ World Bank Enterprise (ล่าสุด) และ Connectivity 
Scorecard 2010 
หมายเหตุ: ช่วงของดชันีถูกกาํหนดโดยค่าสูงสุดและตํ่าสุดในภูมิภาค 

 

 

ประเทศไทยยังตามหลงัประเทศอืน่ที่มีระดบัรายได้ใกล้เคียงกนัในด้านการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
อย่างทั่วถึง ICT เป็นปัจจยัสาํคญัในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการพฒันานวตักรรม หากเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีมีระดบัรายได้
ใกลเ้คียงกนั หรือแมแ้ต่เวยีดนาม การใชแ้ละการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มลูความเร็วสูง (broadband) และเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) ของภาคธุรกิจอยูใ่นระดบัท่ีน่าส้ินหวงั และหากพิจารณาการเช่ือมต่อสัญญาณทางโทรศพัท ์ (voice traffic) ซ่ึงเป็น
ตวัช้ีวดัผลกระทบของ ICT ต่อการเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุด ประเทศไทยก็อยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุดในกลุ่ม (รูปท่ี106) ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ประเทศไทย
ยงัลา้หลงัในดา้นการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ผา่นช่องทางท่ีสาํคญัน้ี ระดบัการใชแ้ละการเขา้ถึงเทคโนโลยขีองไทยส่งผลกระทบทาง
ลบต่อความสามารถในการพฒันานวตักรรม (รูปท่ี 107) ผูอ่้านสามารถอ่านเร่ืองโอกาสการเพ่ิมอตัราการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารส่ือสาร
ขอ้มลูความเร็วสูงโดยการเตรียมความพร้อมโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ยคุท่ี 3 (3G) ไดใ้นกรอบท่ี 2  
 
กจิการท่ีด าเนินธุรกจิในประเทศไทยจ านวนมากกว่าร้อยละ 40 เห็นว่าการขาดแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนในระดบัท่ียอมรับได้ เป็นสาเหตุที่
บริษัทเหล่านี้ไม่พฒันานวัตกรรม30 อยา่งไรก็ดี ขอ้มลูน้ีขดัแยง้กบัขอ้มลูดา้นแหล่งเงินทุนซ่ึงมีตน้ทุนในระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ภาคธุรกิจ
สามารถหาไดใ้นประเทศไทย เทียบกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาค (รูปท่ี 108) โดยอตัราส่วนเงินลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) 
ต่อ GDP ของประเทศไทย เกือบจะใกลเ้คียงกบัประเทศอุตสาหกรรม (รูปท่ี 109)31 
 
 

 

 

                                                 
30 World Bank, 2008, Thailand Investment Climate Assessment Update, Report No 44248-TH, Washington DC. 
31 Lerner J., 2009, Boulevard of broken dreams: Why public efforts to boost entrepreneurship and venture capital have failed -- and what to do 
about it, Princeton University Press, Princeton, NJ, USA 
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รูปที ่106.  การเช่ือมต่อสัญญาณทางโทรศัพท์ ซ่ึงบ่งช้ีการ
กระจายความรู้อย่างทัว่ถึง มรีะดบัต า่ส าหรับ GDP ต่อ
ประชากรของไทย 
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ท่ีมา: WDI. 

รูปที ่107.  การใช้ ICT อยู่ในระดบัต า่มาก และขัดขวางการ
พฒันานวตักรรม 
 

 

ท่ีมา: World Economic Forum 

 

 

รูปที ่108.  ดูเหมือนว่าการหาเงินทุนจะเป็นปัญหาน้อยกว่าใน
ประเทศอืน่  
 

Percent 

 
ท่ีมา:  Enterprise Surveys โดยธนาคารโลก (ผลสาํรวจหลายปี) 

รูปที ่109.  เงินลงทุนในธุรกจิเงินร่วมลงทุนเกือบจะใกล้เคียงกบั
ประเทศอุตสาหกรรม 
 

เงินลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนต่อ GDP 
 (percent) 

 
ท่ีมา: Lerner, 2009 

 

ภาคธุรกจิของไทยมีสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D น้อย และยังสามารถปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกจิการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ได้ สัดส่วนเงินลงทุนดา้น R&D ของภาคเอกชนของประเทศไทยตํ่ากวา่ประเทศอ่ืนท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางในภูมิภาคมาก 
(โดยสูงกวา่ร้อยละ 40 เลก็นอ้ย เม่ือเทียบกบัมาเลเซียและฟิลิปปินส์ท่ีมีสัดส่วนสูงกวา่ร้อยละ 40 และจีนท่ีมีสัดส่วนสูงกวา่ร้อยละ 60) โดย
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ปกติแลว้ สัดส่วนเงินลงทุนดา้น R&D ของภาคธุรกิจจะเพ่ิมข้ึนตามรายไดต่้อประชากร นอกจากน้ี การจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือการพฒันา
นวตักรรมเป็นปัญหารุนแรง โดยเฉพาะสาํหรับ SME ท่ีอาจสนใจการพฒันานวตักรรมในระดบัฐานราก เช่น การปรับใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยู่
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ หรือเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตลง32 
 

การท่ีกจิการต่างชาติมีบทบาทเพิม่มากขึน้ในโครงข่ายการผลติในการเป็นคู่ค้าท่ีรับผลติหรือจัดหาปัจจัยการผลติ (suppliers) สร้างความ
ท้าทายในการพฒันานวัตกรรมให้กิจการในท้องถิ่น แมว้า่กิจการต่างชาติจะวา่จา้งกิจการในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นคู่คา้เพ่ือผลิตหรือจดัหาปัจจยัการ
ผลิตบางประเภทท่ีมีเทคโนโลยตี ํ่ากวา่ให ้ แต่ก็มีปริมาณไม่มากนกั ดว้ยเหตุผลดา้นความสะดวก กิจการต่างชาติพยายามจะลดจาํนวนคู่คา้
เหล่าน้ีลงใหน้อ้ยท่ีสุด และนิยมจะวา่จา้งคู่คา้ท่ีสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ไดท้ัว่โลก ไม่จาํกดัแต่เพียงประเทศใดประเทศหน่ึง 
ดงันั้น กิจการต่างชาติจึงมีแนวโน้มท่ีจะใชคู้่คา้ท่ีมาจากประเทศเดียวกบัตน (home country) ใหผ้ลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิต และยงั
ชกัชวนใหคู้่คา้เหล่าน้ีจาํนวนมากเขา้มาตั้งบริษทัลูกหรือกิจการร่วมคา้ ในประเทศไทย (อ่านรายละเอียดเก่ียวกบัปรากฏการณ์ดงักล่าวใน
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ดใ้นกรอบท่ี 1) ซ่ึงทาํใหเ้กิดห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (lean supply chain) และลดจาํนวนความสัมพนัธ์
กบัคู่คา้ผูผ้ลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีอยูใ่นหรือโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเดียวกนัลงเหลือนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด
ของกิจการในทอ้งถ่ิน ท่ีจะมีส่วนร่วมในคลสัเตอร์ท่ีพฒันาจนถึงระดบัน้ีแลว้  
 

นโยบายและทางเลือก 

รัฐบาลไทยได้ริเร่ิมนโยบายจ านวนมาก เพื่อพฒันาคุณภาพแรงงาน ในระดบัมธัยมศึกษา รัฐบาลไดอ้นุญาตใหเ้อกชนเขา้มาร่วมมีบทบาท 
(privatization) และส่งเสริมการบูรณาการการใช ้ ICT และภาษาต่างประเทศในหลกัสูตรการเรียนสอน รวมทั้งริเร่ิมมาตรการเพ่ือยกระดบั
มาตรฐานของครูและโรงเรียนอาชีวศึกษา อยา่งไรก็ดี ยงัคงประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และยงัขาดมาตรการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็และกระจายอาํนาจใหโ้รงเรียน การเนน้กลุ่มเป้าหมายของโครงการเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา และการยกระดบั
คุณภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษา ความทา้ทายหลกัอยูท่ี่การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา คณะรัฐมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) ซ่ึงเนน้ใหค้วามสาํคญักบัความรู้และนวตักรรม หากการดาํเนินการตามกรอบแผนดงักล่าว
ไดรั้บความเอาใจใส่ ผลท่ีไดรั้บคือการกระชบัร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมใหค้ณาจารยพ์ยายาม
แสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเหมือนผูป้ระกอบการ  
 
นโยบายส าคัญอกีเร่ืองหน่ึงที่จะส่งเสริมการถ่ายทอดและรับถ่ายทอดความรู้คือการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิงท่ีรัฐบาลได้
ดาํเนินการเม่ือไม่นานน้ี เช่น การจดัทาํขอ้เสนอเพ่ือการปฏิรูประบบการวจิยัของประเทศ การใหค้วามเห็นชอบร่างกฎหมายเก่ียวกบั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การใหค้วามเห็นชอบแผนการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) พ.ศ. 2550-2554 เพื่อสร้าง
แรงจูงใจใหมุ่้งไปสู่ความเป็นธุรกิจฐานความรู้ การใหค้วามเห็นชอบยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั สาํหรับ
ระยะเวลา 5 ปี การจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นฟิสิกส์ และการริเร่ิมโครงการเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยใีน
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี ยงัมีความจาํเป็นในการปรับปรุงพฒันาในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเตรียมการดา้นสถาบนัเพ่ือการ
ประสานนโยบายเทคโนโลยขีองประเทศ และการเปิดใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัจาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงแรงจูงใจดา้นการคลงัสาํหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันานวตักรรมให้มีประสิทธิภาพและสอดประสานกนัยิง่ข้ึน 
 

จ าเป็นต้องเปิดรับประสบการณ์จากประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างกรอบการพฒันานวัตกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการวิจยั
และพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระบบของฟินแลนดแ์ละเกาหลีในการประสานนโยบายดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะเหมาะสมกบั
                                                 
32 World Bank, 2010, East Asia and Pacific Economic Update: Robust Recovery, Rising Risks, www.worldbank.org/eapupdate. 

http://www.worldbank.org/eapupdate
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สถานการณ์ของประเทศไทยมากท่ีสุด ในกรณีของฟินแลนด ์ รัฐบาลไดป้ระกาศเป็นนโยบายชดัเจนวา่รัฐบาลจะจดัหาทุนเพ่ือการวจิยัขั้น
พ้ืนฐานและการวจิยัเชิงประยกุต ์ โดยภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมมากข้ึนในขั้นการพฒันาเชิงพาณิชย ์ การวจิยัและพฒันาเร่ิมดาํเนินการโดย
สถาบนัของรัฐ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการปรับใชเ้ทคโนโลยต่ีางประเทศใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการภายในประเทศ  การวจิยัและ
พฒันาในขั้นถดั ๆ ไปดาํเนินการโดยภาคธุรกิจในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตวัข้ึน ประสบการณ์ในการก่อตั้งสถาบนัส่งเสริมการ
พฒันานวตักรรมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเช่นกนั รัฐบาลอาจพิจารณาปรับใชรู้ปแบบของประเทศฟินแลนดใ์นการจดัตั้งกองทุน
เพ่ือใหทุ้นสมทบกบัมหาวทิยาลยัและบริษทัท่ีดาํเนินการวจิยัท่ีมีหวัขอ้จาํเพาะและโครงการดา้นเทคโนโลยร่ีวมกนั 
 

กรอบที4่.  นวัตกรรมในประเทศไทย- ผลส ารวจของ TDRI33 
กจิการจ านวนมากในประเทศไทยพัฒนานวัตกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป (incremental innovation) แม้ว่าผลติภัณฑ์ใหม่ที่น าเสนอมักเป็น
การต่อยอดผลิตภัณฑ์เดมิโดยมีการเปลีย่นแปลงรูปโฉมไปบ้าง ในบรรดากิจการท่ีตอบแบบสาํรวจ กิจการในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
จาํนวนมากกวา่ร้อยละ 50 และกิจการในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์มากกวา่ร้อยละ 40 มีการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงวา่กิจการกาํลงัเร่ิมเพ่ิมพนูขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยภีายในกิจการ (รูปท่ี110) กิจการใน
อุตสาหกรรมอาหารมีความสามารถในการพฒันาสูงกวา่กิจการประเภทอ่ืน (รูปท่ี 111) กิจการในอุตสาหรรมยานยนตพ่ึ์งพาลูกคา้ (ผู ้
ประกอบช้ินส่วนขั้นสุดทา้ยและผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ีสูงกวา่) ในการออกแบบ เช่นเดียวกบักิจการในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์34  ซ่ึงเป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีคาดหมายได ้ เน่ืองจากผูซ้ื้อจาํนวนมากเป็นบรรษทัขา้มชาติรายใหญ่ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากการจบักลุ่มอุตสาหกรรมเชิง
สัมพนัธ์ (relational clustering) ท่ีไม่ดีนกั จึงมีผูรั้บจา้งเหมาช่วงของไทยจาํนวนนอ้ยมากท่ีมีส่วนร่วมในขั้นตอนการออกแบบของ
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์จึงทาํใหก้ารนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ แบบผลิตภณัฑใ์หม่ และการเพ่ิมพนูทกัษะและความเช่ียวชาญ ซ่ึงจะทาํ
ใหผู้รั้บจา้งเหมาช่วงเหล่าน้ียกฐานะของตนในห่วงโซ่อุปทานเป็นไปไดย้ากข้ึน อยา่งไรก็ดี ก็มีขอ้ยกเวน้สาํหรับบางบริษทั เช่น บมจ. อาปิ
โก ไฮเทค ผูผ้ลิตอุปกรณ์จบัยดึ แม่พิมพ ์ถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง และโครงแชสซี และกลุ่มไทยซมัมิท 
 
การท่ีกจิการในท้องถิ่นมีการเช่ือมโยงกนัไม่มาก และการท่ีกจิการต้ังกระจัดกระจายอยู่ท้ังภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมจ ากดัการ
แพร่กระจายของเทคโนโลยี (technological spillovers) การแพร่กระจายของเทคโนโลยมีีแนวโนม้ถูกจาํกดัลงอีก เม่ือระยะทางจาก
แหล่งขอ้มลูยิง่อยูไ่กลข้ึน เช่น สถานที่และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการผลิตของบรรษทัขา้มชาติ ผลการสาํรวจแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการจาํนวน
นอ้ยมากท่ีมีส่วนร่วมในการสร้าง ออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัคู่คา้ท่ีผลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิตให ้ (suppliers) (รูปท่ี112) 
บรรษทัขา้มชาติและบริษทัลกูก็พ่ึงพางานวจิยัของตนเอง และ R&D ท่ีดาํเนินการในประเทศของตน บริษทัเหล่าน้ีสามารถทาํงานร่วมกบัผู ้
ซ้ือได ้ แต่แทบจะไม่ทาํงานร่วมกบัคู่คา้ท่ีผลิตและจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีโครงสร้างการถือหุน้แตกต่างกนั (รูปท่ี 113) การแพร่กระจาย
เทคโนโลยท่ีีจาํกดัและกระจดักระจายมีผลลดทอนแรงผลกัดนัใหเ้กิดการจบักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกนั (clustering impulse) 
กิจการในทอ้งถ่ินตอ้งด้ินรนเพ่ือยกระดบัและหาทางสร้างความหลากหลาย พลวตัสาํคญัท่ีเกิดจากการประสานความร่วมมือกนัอยา่งแน่น

                                                 
33

 จากผลการศึกษาเร่ือง “การเปล่ียนแปลงดา้นอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพ) ของ Yussuf and Nabeshima (2010) โดยทาํการสาํรวจ
โรงงานผลิต ผูใ้ห้บริการและนกัพฒันาในเขตกรุงเทพ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด 88 รายประกอบดว้ยอุตสาหกรรมอาหาร 27 ราย กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์ 30 ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ 31 ราย  ขนาดของผูป้ระกอบการท่ีไดท้าํการสาํรวจมีความหลากหลายจาก
โรงงานท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 50 ลา้นบาทต่อปีจนถึงรายไดม้ากกวา่ 2000 ลา้นบาทต่อปี  บริษทัในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มีเจา้ของเป็นคนไทยเกือบ
ทั้งหมด ส่วนบริษทัในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์จะมีบริษทัขา้มชาติเป็นเจา้ของทั้งแบบเป็นส่วนใหญ่และบางส่วน  ในขณะท่ีบริษทัในอุตสาหกรรม
รถยนตจ์ะมีเจา้ของคนละคร่ึงระหวา่งไทยและต่างชาติ (TDRI 2009)  
34

 คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มยานยนตท่ี์มีต่างชาติเป็นเจา้ของทั้งหมดจะออกแบบและปรับคุณภาพของสินคา้ดว้ยกนักบัลูกคา้  ในขณะท่ีอีก
ร้อยละ 10 จะทาํกบัซพัพลายเออร์  
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แฟ้นระหวา่งกิจการเพ่ือออกแบบและปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือกระบวนการ และเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑห์รือกระบวนการใหม่ และพลวตัท่ี
เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูผ้ลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิต (buyer-supplier relationships) ท่ีมากมายหลากหลาย พลวตัเหล่าน้ี
ยงัมีอยูน่อ้ยหรืออาจไม่มีอยูเ่ลย  
 

รูปที ่110.  กจิการส่วนหน่ึงน าเสนอผลติภัณฑ์ใหม่ในช่วง 2 และ 5 
ปีที่ผ่านมา (จ าแนกรายอุตสาหกรรม)  

ท่ีมา: TDRI 2552 

รูปที ่111.  แหล่งที่มาของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 

 

ท่ีมา: TDRI 2552 

 

รูปที ่112.  ค าตอบของกิจการส าหรับค าถามว่า “บริษัทของคุณได้
เคยออกแบบหรือยกระดบัผลติภัณฑ์ร่วมกบัลูกค้าหรือคู่ค้าท่ีผลิต
หรือจัดหาปัจจัยการผลติให้หรือไม่?” 

ท่ีมา: TDRI 2552 

รูปที ่113.  ความร่วมมือกบัลูกค้า และ/หรือคู่ค้าท่ีผลติหรือจัดหา
ปัจจัยการผลติให้ จ าแนกตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

  
ท่ีมา: TDRI 2552 

 

ทุนมนุษย์ท่ีไม่เพยีงพอเป็นข้อจ ากดัท่ีส าคัญในการพฒันานวัตกรรม ประการแรก ทุนมนุษยแ์ละความเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพตํ่า
ขดัขวางการยกระดบัเทคโนโลยแีละการพฒันาผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาความสัมพนัธ์กบับรรษทัขา้มชาติและการจบั
กลุ่มกนัระหวา่งธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงเกิดเป็นคลสัเตอร์ท่ีมีพลงัขบัเคล่ือน ประการท่ีสอง กิจการในประเทศจาํนวนนอ้ย
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มากท่ีมีความพร้อมในการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและในการลงทุนดา้น R&D ในความเป็นจริง 
ประเทศไทยยงัมีการทาํวจิยัและพฒันาในระดบัตํ่ากวา่ปกติ และบรรษทัขา้มชาติยงัคงดาํเนินการวจิยัและพฒันานอกประเทศไทย 35 
ประการท่ีสาม ผลการสาํรวจสนบัสนุนหลกัฐานเชิงคุณภาพอ่ืนท่ีช้ีวา่มีความเช่ือมโยงระหวา่งกิจการและมหาวทิยาลยันอ้ยมาก ในระหวา่ง
ปี 2542-2546 กิจการไม่เห็นวา่มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งขอ้มลูดา้นเทคนิคท่ีสาํคญั (ตารางท่ี 14) จากผลการสาํรวจในปี 2551 ทศันคติ
ดงักล่าวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเลย มหาวทิยาลยัยงัเป็นแหล่งขอ้มลูดา้นเทคโนโลยท่ีีไม่ดี และโดยทัว่ไปแลว้ ธุรกิจก็ไม่วิจยัหรือพฒันา
ผลิตภณัฑร่์วมกบัผูว้ิจยัท่ีเป็นนกัวชิาการ (ตารางท่ี 15) 36 

ตารางที่ 14:  แหล่งท่ีมาของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ 2542-2546  
(0 - ไม่ทราบ 1 - ไม่ส าคัญ 5 - ส าคัญมาก) 

แหล่งที่มา 
1999 2001 2003 

R&D 
Firms 

Inno 
Firms 

R&D 
firms 

Inno 
Firms 

R&D Firms Inno Firms 

แหล่งท่ีมาภายในกิจการ 3.33 2.71 4.27 4.08 2.55 3.66 
บริษทัแม/่บริษทัในเครือ 2.51 2.11 3.38 3.22 1.75 2.68 
ลูกคา้ 3.40 2.91 4.08 3.73 2.48 3.76 
คู่คา้ในทอ้งถ่ินท่ีผลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิต 2.58 2.18 3.39 3.05 2.00 2.97 
คู่คา้จากต่างประเทศท่ีผลิตหรือจดัหาปัจจยัการ
ผลิต 

2.69 2.15 3.10 3.05 1.92 2.75 

มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาขั้นสูง 1.99 1.64 2.46 2.13 1.56 2.03 

รัฐบาลหรือสถาบนัวิจยัเอกชนท่ีไม่แสวงหา
กาํไร 

1.92 1.63 2.14 1.95  1.51* 2.08* 
   1.05**   1.59** 

ผูจ้ดัหาบริการทางธุรกิจ 1.65 1.54 2.18 1.95 1.20 1.79 
ผูจ้ดัหาบริการทางเทคนิค 1.97 1.80 2.59 2.39 1.44 2.24 
คู่แข่ง 2.48 2.22 2.71 2.59 1.83 2.84 
การเปิดเผยสิทธิบตัร 1.44 1.39 2.17 2.07 1.26 1.75 
งานแสดงสินคา้ 2.40 2.11 3.12 3.10 2.00 2.85 
การประชุมกลุ่มวิชาชีพ 2.47 2.09 3.16 2.68 1.88 2.70 
บทความทางวิชาการเฉพาะสาขา 2.73 2.23 3.25 2.73 1.92 2.69 
อินเตอร์เน็ต 2.42 2.04 3.54 3.45 2.32 3.34 

หมายเหตุ: * สถาบนัวิจยัของรัฐ                 **  สถาบนัวิจยัเอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไร 

ท่ีมา: Doner and others (2010: 34) 
 

                                                 
35 อยา่งไรก็ตาม โตโยตาไดต้ั้งศูนยวิ์จยัและพฒันาท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ใชช่ื้อวา่Toyota Technical Center Asia Pacific (TTC-AP) ใกลก้บั
กรุงเทพในปี 2548 เพื่อทาํการพฒันารูปลกัษณ์ของตวัรถและลกัษณะทางเทคนิคเพ่ือรองรับตลาดอาเซียนโดยใช้โครงสร้างแม่แบบท่ีพฒันาใน
ประเทศญ่ีปุ่ น  ต่อมา TTC-AP ไดค้วบรวมกบั Toyota Motor Asia Pacific Co. เพ่ือตั้ง Toyota Motor Asia Pacific engineering and Manufacturing 
Co. ในเดือนเมษายน 2550 เพ่ือสนบัสนุนการจดัซ้ือจดัจา้งให้กบัโรงงานโตโยตาในเอเชียแปซิฟิก  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมการจดัซ้ือจดัจา้งใน
ทอ้งถ่ิน (ดูขอ้อา้งอิงใน Yussuf and Nabeshima, 2010). 
36 ดูผลการศึกษาเดียวกนัเร่ือง Towards a Knowledge Economy in Thailand. Bangkok: World Bank (2008). 
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ตารางที ่15:  แหล่งท่ีมาของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี  

 

แหล่งท่ีมา อาหาร ยานยนต ์ อิเลก็ทรอนิกส์  

 จาํนวน ร้อยละ  จาํนวน จาํนวน ร้อยละ  จาํนวน 
งานแสดงสินคา้ 8 17.8 2 3.6 1 1.9 
ภายในกิจการของตนเอง (ไทย) 7 15.6 4 7.3 6 11.5 
คู่คา้ท่ีผลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิต 6 13.3 4 7.3 5 9.6 
เวบ็ไซต ์ 6 13.3 2 3.6 2 3.8 
กิจการของลูกคา้  4 8.9 12 21.8 14 26.9 
บริษทัแม่ (ต่างชาติ) 3 6.7 15 27.3 12 23.1 
การประชุมร่วมกบับริษทัอ่ืน  2 4.4 1 1.8 0 0.0 
เคร่ืองจกัรกล 2 4.4 2 3.6 1 1.9 
มหาวทิยาลยั 2 4.4 1 1.8 3 5.8 
การปรึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ   0 0.0 3 5.5 3 5.8 
อ่ืน ๆ  5 11.1 9 16.4 5 9.6 
รวม  45 100.0 55 100.0 52 100.0 

ท่ีมา: TDRI 2552 
 

การจัดอนัดบัความส าคัญของอีกฝ่ายหน่ึงท่ีธุรกจิจะประสานความร่วมมือด้วย พบว่าแตกต่างกนัเลก็น้อยระหว่างการพฒันานวัตกรรม
ด้านผลติภัณฑ์ และการพฒันานวัตกรรมด้านกระบวนการ โดยลูกคา้/ผูซ้ื้อไดรั้บการจดัอนัดบัความสาํคญัสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง ตามดว้ยคู่คา้
ท่ีผลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิต (suppliers) (ทั้งในทอ้งถ่ินและต่างประเทศ) แต่ทศันคติของธุรกิจกาํลงัเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลจากการ
แข่งขนัท่ีทวคีวามรุนแรง ทาํใหธุ้รกิจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายดา้นเทคโนโลย ี ธุรกิจในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (ร้อยละ 30) และ
ช้ินส่วนยานยนต ์ (ร้อยละ 20) ไดเ้ร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์กบัมหาวทิยาลยัมากข้ึนในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา แต่ธุรกิจในอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ยงัไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กบัมหาวทิยาลยั (รูปท่ี 114) ธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารประสานความร่วมมือกบั
สถาบนัอุดมศึกษามากท่ีสุด ตามดว้ยธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต ์ (รูปท่ี 115)37 ธุรกิจท่ีคนไทยเป็นเจา้ของทั้งหมดไดเ้พ่ิมระดบัความ
ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (รูปท่ี 116 
และรูปท่ี ) ตวัเลขเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจท่ีครอบงาํโดยบรรษทัขา้มชาติจะมีความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศและสถาบนัวจิยั
นอ้ยกวา่ เพราะบรรษทัขา้มชาติพึ่งพาเทคโนโลยท่ีีพฒันามาจากท่ีอ่ืนแลว้ และบรรษทัขา้มชาติเหล่าน้ีก็เป็นแหล่งขอ้มลูดา้นเทคโนโลยท่ีี
สาํคญัสาํหรับคู่คา้ท่ีผลิตหรือจดัหาปัจจยัการผลิตดว้ย 
 

 

 

 

                                                 
37 ดงัตวัอยา่งอุตสาหกรรมกุง้ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น  Brimble, P. and R. F. Doner, 2  7. “University-Industry Linkages and Economic 
Development: The Case of Thailand.” World Development 35(6): 1021-1036. 
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รูปที ่1142.  สัดส่วนของธุรกจิท่ีแสวงหาความช่วยเหลอืด้าน
เทคนิคหรือการสนับสนุนด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัย 

ท่ีมา: TDRI 2552 

รูปที ่115.  สัดส่วนของธุรกจิแสดงให้เห็นความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัและสถาบันวิจัยที่เพิม่ขึน้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 
ท่ีมา: TDRI 2552 

 

รูปที ่116.  กจิการที่ได้รับความช่วยเหลอืทางวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันวิจัย  

ทีม่า: TDRI 2552 

รูปที ่117.  จ านวนของบริษัทที่ประสานความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันวิจัยเพิม่มากขึน้  

ท่ีมา: TDRI 2552 
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3.3 เร่งการเจริญเตบิโตของภาคการบริการ38 

ภาคการบริการช่วยสนับสนุนการจ้างงานในประเทศไทยในช่วงวิกฤติเมื่อไม่นานน้ี … 

การค้าซ่ึงรวมถึงการค้าบริการ เป็นช่องทางหลักท่ีวิกฤติการเงินโลกถูกส่งผ่านมาส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก GDP ดา้นการผลิตและส่งออกสินคา้ของไทยหดตวัอยา่งรุนแรงตลอดปี 2551 (รูปท่ี 118) แมว้า่ภาค
การคา้บริการของโลกสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วจากวกิฤติคร้ังน้ี39 แต่สถานการณ์ของประเทศไทยกลบัแตกต่าง โดยแมว้า่การส่งออก
การบริการสามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกวา่ โดยมีรายรับจากการท่องเท่ียวคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 50 ของรายรับจากการส่งออกบริการ แต่
โดยรวมแลว้ รายรับจากการบริการลดลงอยา่งรุนแรง เป็นผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงตน้ปี 2553 ซ่ึงกระทบการ
ท่องเท่ียว อยา่งไรก็ดี กิจกรรมในภาคการบริการก็เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยสนบัสนุนภาวะเศรษฐกิจในช่วงวกิฤติ ซ่ึงสะทอ้นถึงความ 
สามารถในการซ้ือขายแลกเปล่ียน (tradability) ท่ีต ํ่ากวา่ของการบริการ จึงไดรั้บผลกระทบจากภายนอกนอ้ยกวา่ เราจะสังเกตเห็นความ
แตกต่างอยา่งชดัเจนระหวา่ง GDP ภาคการบริการและภาคการผลิตของประเทศเกาหลีและมาเลเซีย ซ่ึงถูกผนวกรวมเป็นหน่ึงในโครงข่าย
การผลิตของโลกไดเ้ช่นเดียวกนั ในดา้นการจา้งงาน งานในภาคการบริการยงัมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงวกิฤติ โดยธุรกิจคา้
ปลีกและคา้ส่งเป็นธุรกิจสาํคญัท่ีช่วยเพ่ิมจาํนวนงานในช่วงหลายไตรมาสท่ีผา่นมา ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการท่ีธุรกิจดงักล่าวมีบทบาทการ
ใหค้วามคุม้ครองและเป็นหลกัประกนัทางสังคมสาํหรับคนงานท่ีถูกปลดออกจากภาคการผลิต 

รูปที ่118.  อตัราการขยายตัวรายภาคอุตสาหกรรมและอตัราการเปลีย่นแปลงการจ้างงานล่าสุด 

a. GDP 
ดชันี ไตรมาสท่ี 2/2551 = 100 

 
หมายเหตุ: ขอ้มูลรายไตรมาส ปรับดว้ยดชันีฤดูกาล  
ท่ีมา: Haver Analytics และการคาํนวณโดยพนกังาน
ของธนาคารโลก 

b. การจ้างงาน 

ดชันี ไตรมาสท่ี 2/2551 = 100 

 
หมายเหตุ: ปรับดว้ยดชันีฤดูกาล โดยใช ้x-12 arima 
package การจา้งงานรายไตรมาสเป็นค่าเฉล่ียของค่า
รายเดือน 
ท่ีมา: CEIC และการคาํนวณโดยพนกังานของ
ธนาคารโลก 

c. การส่งออก 
ดชันี ไตรมาสท่ี 2/2551 = 100 

 
หมายเหตุ: ปรับดว้ยดชันีฤดูกาล โดยใช ้x-12 
arima package โดยพนกังานของธนาคารโลก  
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และการคาํนวณ
โดยพนกังานของธนาคารโลก 

 

                                                 
38 จดัทาํโดย Ashley Taylor.  
39 ดู Borchert, I. &  attoo, A.  2  9 , “Services trade – The collapse that wasn’t”, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4281.  

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4281
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… แต่ภาคการบริการกลับมีพฒันาการช้ากว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค … 

แม้ว่าภาคการบริการจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานในประเทศไทยในช่วงวิกฤติ แต่โดยเปรียบเทียบแล้วภาคบริการกลบัแทบไม่มีพฒันาการ
เลยในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนของภาคการบริการใน GDP ลดลงอยา่งมากในช่วงระยะเวลา 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา จากร้อยละ 51 ของ GDP 
ในช่วงปี 2527-2531 เหลือร้อยละ 44 ในช่วงปี 2547-2551 ในขณะท่ีสัดส่วนของภาคการผลิตเพ่ิมข้ึน แนวโนม้ดงักล่าวแตกต่างอยา่ง
ชดัเจนกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรแปซิฟิกและภูมิภาคอ่ืน ท่ีภาคการบริการมีสัดส่วนเพ่ิมสูงข้ึน (รูปท่ี 119) แม้
จะควบคุมรายไดต่้อประชากร สัดส่วนของภาคบริการใน GDP ของประเทศไทย ก็ยงัตํ่าเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน เช่น จีนและมาเลเซีย ซ่ึง
อยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั หากพิจารณาสัดส่วนของแรงงานในภาคการบริการ แมจ้ะมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน แต่ก็ยงัตํ่ากวา่ประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เดียวกนัเช่นกนั (รูปท่ี 120) 
 

รูปที ่119.  สัดส่วนของภาคการบริการในประเทศไทยลดลง แตกต่าง
จากแนวโน้มในภูมิภาค  

รูปที ่120.  การจ้างงานในภาคการบริการของไทยก าลงั
เพิม่ขึน้ แต่โดยเปรียบเทียบแล้ว ยังอยู่ในระดบัต ่า  

 

ร้อยละ 

 
ท่ีมา: WDI 
หมายเหตุ: สดัส่วนต่อ GDP ณ ราคาประจาํปี ค่าเฉล่ียสุดทา้ยของกลุ่ม High-
income เป็นค่าระหวา่งปี 2004-2006 และของกลุ่ม ECA เป็นค่าระหวา่งปี 2004-
2007  

 

ร้อยละ 

 
ท่ีมา: WDI 
หมายเหตุ: ค่าตวัอยา่งมีความแตกต่างในระหวา่งปี 

 

… และผลิตภาพของแรงงานในภาคการบริการกข็ยายตัวน้อยมาก 

ในช่วงไม่กีปี่ที่ผ่านมา ผลติภาพแรงงานในภาคการบริการของไทยหยุดน่ิง ในช่วงปี 2545-2552 ผลิตภาพแรงงานในประเทศไทย ท่ีวดัจาก 
GDP ต่อคนงาน แทบไม่มีการเปล่ียนแปลง (รูปท่ี121) แต่กลบัลดลงเม่ือเทียบกบัระดบัผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ  และความแตกต่าง
กบัผลิตภาพในภาคการผลิตก็เพ่ิมมากข้ึน ในปี 2545 ผลิตภาพแรงงานในภาคการบริการสูงกวา่ผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจร้อยละ 24 
(และสูงกวา่ผลิตภาพในภาคการผลิตร้อยละ 53)  แต่ในปี 2552 ส่วนต่างระหวา่งผลิตภาพแรงงานในภาคการบริการกบัผลิตภาพโดยรวม
ของเศรษฐกิจลดลงเหลือสูงกวา่ร้อยละ 8 (และความแตกต่างจากผลิตภาพในภาคการผลิตก็ลดลงเหลือร้อยละ 41) แมว้า่ผลิตภาพแรงงาน
เป็นดชันีวดัผลิตภาพของภาคธุรกิจอยา่งหยาบ ๆ เน่ืองจากไม่ไดค้าํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัการผลิตอ่ืนของภาคธุรกิจนั้น เช่น ทุน
และวสัดุอุปกรณ์ แต่แนวโนม้ท่ีปรากฏดงักล่าวก็มีความสาํคญั 
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ระดบัและอตัราการขยายตัวของผลิตภาพมีความแตกต่างกนัมากระหว่างธุรกจิต่าง ๆ ในภาคการบริการ (รูปที่ 122) ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก
ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคการบริการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนต่อ GDP และสัดส่วนการจา้งงาน (ตารางท่ี 16) มีการเปล่ียนแปลง
ของผลิตภาพนอ้ยมากระหวา่งปี 2545-2552  โดยในปี 2552 ผลิตภาพแรงงานในธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีกนอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของผลิตภาพ
แรงงานในธุรกิจตวักลางทางการเงิน ทั้งน้ี ธุรกิจตวักลางทางการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีมีผลิตภาพในตอนเร่ิมตน้สูงกวา่
ธุรกิจอ่ืน ๆ และมีการจา้งงานขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งในช่วงปี 2545-2552  อยา่งไรก็ดี ค่า log ของผลิตภาพและอตัราการขยายตวัของการ
จา้งงาน ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัมากนกั (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสองประมาณ 0.55) 
 

ปัจจัยจ าเพาะของประเทศ เช่น ประชากรหรือระดบัรายได้ สามารถอธิบายความแตกต่างของกิจกรรมในภาคการบริการระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ได้เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น ลาํพงัสัดส่วนการจา้งงานหรือสัดส่วนของกิจกรรมการบริการท่ีตํ่า เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนนั้น  อาจไม่
สะทอ้นขอ้จาํกดัในการพฒันา อยา่งไรก็ดี  ในกรณีของประเทศไทย สัดส่วนการจา้งงานในภาคการบริการเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีผลิตภาพยงั
อยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงอาจสร้างความกงัวลในเร่ืองการเจริญเติบโตท่ีกระจายอยา่งครอบคลุม กล่าวคือ ผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นตวัจกัรสาํคญัท่ี
ขบัเคล่ือนค่าจา้งท่ีแทจ้ริงสาํหรับสัดส่วนของแรงงานในภาคการบริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี ระดบัและการขยายตวัของผลิตภาพท่ีตํ่าใน
ภาคการบริการยงัสามารถฉุดร้ังภาคธุรกิจอ่ืน เช่น ภาคการผลิต ซ่ึงตอ้งใชบ้ริการเป็น ปัจจยัการผลิต   

รูปที ่121.  ผลติภาพแรงงานในภาคการบริการขยายตัวน้อยในช่วง

ไม่กีปี่ที่ผ่านมา … 
รูปที ่122.  … แต่ระดบัและการขยายตัวของผลิตภาพมีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างธุรกิจต่าง ๆ ในภาคการบริการ 

 

อตัราการขยายตวัของ GDP ณ ราคาคงท่ีต่อคนงานเฉล่ียในช่วงปี 2545-
2552 (ร้อยละต่อปี) 

 

ค่า Ln ผลิตภาพของแรงงาน (GDP ณ ราคาคงท่ีต่อคนงาน) ในปี 2552 
 

ท่ีมา: CEIC, Haver Analytics และการคาํนวณโดยพนกังานของ
ธนาคารโลก 
หมายเหตุ: GDP ณ ราคาคงท่ี (ปีฐาน 2531) ปรับดว้ยดชันีฤดูกาล  
คาํนวณอตัราการขยายตวัของ GDP ณ ราคาคงท่ีต่อคนงานโดยใชผ้ลต่าง
ของค่า Ln 

 

อตัราการขยายตวัของ GDP ณ ราคาคงท่ีต่อคนงานเฉล่ียในช่วงปี 2545-
2552 (ร้อยละต่อปี) 

 

ค่า Ln ผลิตภาพของแรงงาน (GDP ณ ราคาคงท่ีต่อคนงาน) ในปี 2552 
 

ท่ีมา: CEIC, Haver Analytics และการคาํนวณโดยพนกังานของ
ธนาคารโลก 
หมายเหตุ: GDP ณ ราคาคงท่ี (ปีฐาน 2531) ปรับดว้ยดชันีฤดูกาล  
คาํนวณอตัราการขยายตวัของ GDP ณ ราคาคงท่ีต่อคนงานโดยใช้
ผลต่างของค่า Ln 
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ตารางที ่16.  สัดส่วนของภาคการบริการในประเทศไทยลดลงเล็กน้อย แตกต่างจากแนวโน้มของภูมิภาคท่ีเพิม่ขึน้ 
 GDP การจา้งงาน 

 
สัดส่วนต่อ GDP 

2552 
อตัราการขยายตวั 

2545-2552 

สัดส่วนต่อการ
จา้งงานรวม  

2552  
อตัราการขยายตวั 

2545-2552 
คา้ส่งและคา้ปลีก 13.73% 3.14% 16.08% 3.31% 
โรงแรมและภตัตาคาร 3.75% 4.16% 6.99% 4.12% 
การขนส่ง คลงัสินคา้ และคมนาคม  9.87% 3.89% 3.20% 2.32% 
ตวักลางทางการเงิน 3.91% 10.60% 1.01% 5.71% 
บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การให้
เช่าและบริการทางธุรกิจ 3.94% 4.42% 2.09% 7.56% 
การบริหารราชการแผน่ดิน การ
ป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสังคม 2.94% 2.76% 3.54% 5.46% 
การศึกษา 2.57% 3.93% 2.97% 2.63% 
การบริการดา้นสุขภาพและสังคม
สงเคราะห์ 1.30% 3.50% 1.84% 6.90% 
การใหบ้ริการชุมชน สังคม และ
บริการส่วนบุคคลอ่ืน 1.96% 4.49% 2.25% 5.01% 
ครัวเรือนที่มีการจา้งงาน 0.09% 1.59% 0.65% 0.38% 
หมายเหตุ:     
ภาคบริการ 44.06% 4.08% 40.70% 3.90% 
ภาคการผลิต  39.04% 5.68% 14.96% 1.07% 

ท่ีมา: CEIC Haver Analytics และการคาํนวณโดยพนกังานของธนาคารโลก 
 

 

ระดบัและการขยายตัวของผลิตภาพทีต่ ่าอาจเช่ือมโยงกบัอุปสรรคในการพฒันานวัตกรรมท่ีจ าเพาะกบัภาคการบริการในประเทศไทย ดู
เหมือนวา่การขาดการแข่งขนัในภาคการบริการของไทยจะเป็นอุปสรรคสาํคญัในการพฒันานวตักรรม หลกัฐานท่ีไม่เป็นทางการช้ีวา่
ธุรกิจน่าจะรักษาสถานภาพปัจจุบนัมากกวา่พฒันานวตักรรม การเขา้สู่ธุรกิจหลายอยา่งในภาคการบริการนั้นไดรั้บการปกป้องโดย
พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว ดงันั้น กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจอยูจึ่งไม่มีแรงจูงใจมากพอท่ีจะพฒันานวตักรรม การเปิด
เสรีการคา้บริการเป็นวาระท่ีดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีหลกัยดึสาํคญัของกระบวนการ เช่น พนัธสัญญาของประเทศไทยในระดบั
ภูมิภาค ภายใตก้รอบความตกลงว่าดว้ยการคา้บริการของอาเซียนท่ีลงนามในปี 2548 และพิมพเ์ขียวการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ท่ีลงนามในปี 2550 พิมพเ์ขียวดงักล่าวระบุแผนงานต่าง ๆ เพ่ือเปิดเสรีการคา้บริการ 
เช่น การยกเลิกขอ้จาํกดัต่อการคา้บริการทั้งหมดภายในปี 2558 40 ผลสาํรวจเม่ือเร็ว ๆ น้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่ยงัมีขอ้จาํกดัอีกมากมายสาํหรับการ

                                                 
40

 ดู  http://www.aseansec.org/publications/AFAS-2009.pdf  

http://www.aseansec.org/publications/AFAS-2009.pdf
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ใหบ้ริการลกัษณะต่าง ๆ (modes) ในการคา้บริการทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในภูมิภาค (อ่านการศึกษาของ Dee เม่ือปี 2553 เร่ือง
บริการดา้นการเงินและสุขภาพ และขอ้จาํกดัสาํหรับการลงทุนในทุนเรือนหุน้ของกิจการดา้นบริการจากต่างประเทศใน Investing Across 
Borders Analysis ของบรรษทัการเงินระหวา่งประเทศ (IFC) รูปท่ี 123)41 
 

รูปที ่123.  แม้ว่าจะลงทุนในภาคการผลติได้สะดวก แต่ภาคการบริการของไทยได้รับการปกป้องมากกว่า เมือ่เทียบกบัค่าเฉลีย่ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและค่าเฉลีย่ทั่วโลก 

 

ดชันีความสะดวกในการลงทุนขา้มพรมแดน 

 
ท่ีมา: IFC Investing Across Borders, 2010 
หมายเหตุ: ดชันีค่าสูงกวา่หมายถึงมีการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากกวา่ 

 

ภาคการบริการมีความส าคัญต่อการพฒันานวัตกรรมและการเพิม่ผลิตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากได้รับการพฒันาควบคู่ไปกบัโครงข่าย
การผลติของภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากบริการ เช่น โทรคมนาคมและการศึกษา ช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดขอ้มลูสารสนเทศและความรู้ 
ภาคการบริการท่ีขาดการแข่งขนัจะจาํกดัขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตสินคา้ของไทย ซ่ึงตอ้งแข่งขนักบัทัว่โลก และยงัจาํกดั
ความน่าสนใจของประเทศท่ีจะดึงดูดใหบ้รรษทัขา้มชาติยา้ยงานท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสูงเขา้มาทาํในประเทศไทยอีกดว้ย  

                                                 
41

 Philippa Dee (2010), “Services Liberalization toward the ASEAN Economic Community”, ERIA Research 

Project 2009 No. 3, Tracing the Progress toward the ASEAN Economic Community, 

http://www.eria.org/research/y2009-no3.html. 
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ภาคผนวกที ่1:  ดัชนีช้ีวดัทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญ 

  2551 2552 2552  2553  2553 

  ปี ปี ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ส.ค. ก.ย. 

ผลผลติ การจ้างงานและราคา          
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ                                                     
(% เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีท่ีแลว้) 2.5 -2.3 5.9 12.0 9.2 6.7 .. .. 

ดชันีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ปี 2543=100) 178.9 166.1 185.2 191.8 186.4 191.8 183.7 201.5 
   (% เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีท่ีแลว้) 3.9 -7.2 11.6 31.2 17.6 9.8 8.4 8.1 

อตัราการวา่งงาน (%) 1.4 1.5 1.0 1.1 1.3 0.9 0.9 0.9 

อตัราเพ่ิมของรายไดท่ี้แทจ้ริง (%) 1/ 4.8 -1.6 -2.1 -0.6 2.8 4.1 .. .. 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค (% เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีท่ีแลว้) 5.5 -0.8 1.9 3.7 3.2 3.3 3.3 3.0 

          

ภาครัฐ         
ดุลเงินสดภาครัฐ (% ของผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ) 2/                              -1.9 -3.8 -7.3 -5.7 6.4 2.7 .. .. 
หน้ีในประเทศภาครัฐ (% ของผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ – ส้ินงวด) 3/ 38.2 43.9 43.9 43.9 43.4 42.6 42.4 42.1 

         
การค้าต่างประเทศ ดุลการช าระเงนิและหนี้
ต่างประเทศ         

ดุลการคา้ (ลา้นเหรียญสหรัฐ)  -0.4 19.4 2.6 2.1 4.6 3.3 0.9 3.2 

การส่งออก (fob ลา้นเหรียญสหรัฐ)  175.2 150.7 42.8 44.0 48.1 49.7 16.3 18.0 
   (% เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีท่ีแลว้) 15.9 -14.0 12.0 32.1 41.8 22.2 23.6 21.8 
การส่งออกหลกั: เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                  
(% เปล่ียนแปลงในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ) 7.6 -15.2 12.8 57.5 27.2 21.4 25.2 11.9 

การนาํเขา้ (cif ลา้นเหรียญสหรัฐ)  175.6 131.4 40.2 41.8 43.5 46.4 15.4 14.7 
   (% เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีท่ีแลว้) 26.8 -25.2 1.5 63.6 44.8 30.7 49.7 41.1 

ดุลบญัชีเดินสะพดั  (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 2.2 21.9 4.6 5.7 1.7 2.0 0.3 2.8 
 (% ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ) 0.8 8.3 6.4 7.3 2.2 2.6 .. .. 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ (ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 4/ 7.5 4.5 1.5 1.5 0.7 1.7 0.7 0.5 

หน้ีต่างประเทศรวม (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 5/ 65.2 69.5 69.5 73.7 81.1 .. .. .. 
  (% ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ) 24.0 26.4 24.1 23.7 26.6 .. .. .. 

หน้ีระยะสั้น (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 5/ 24.2 27.4 27.4 30.0 37.2 .. .. .. 
สดัส่วนการชาํระหน้ี (% ของการส่งออกสินคา้และ
บริการ) 6/ 7.1 6.7 6.1 5.2 5.5 .. .. .. 
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ทุนสาํรองรวมทองคาํ (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 111.0 138.4 138.4 144.1 146.8 163.2 155.2 163.2 
  (คิดเป็นจาํนวนเดือนของการนาํเขา้สินคา้) 7.9        13.2  8.9 9.0 8.7 9.2 10.0  10.5  

ตลาดการเงนิ         
สินเช่ือในประเทศ (% เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีท่ีแลว้) 
6/ 9.3 3.1 3.1 6.0 8.5 10.8 9.8 10.8 
อตัราดอกเบ้ียระยะสั้น 
(ค่าเฉล่ียของงวด) 7/ 3.40 1.35 1.25 1.25 1.25 1.67 1.75 1.75 

อตัราแลกเปล่ียน (ค่าเฉล่ียของงวด)  33.4 34.3 33.3 32.9 32.4 31.9 31.7 31.2 
อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (ปี 2543=100, ตวัเลขท่ี
สูงข้ึนแสดงถึงการแขง็ค่าข้ึนของเงินบาท) 8/ 112.8 108.8 107.8 111.1 115.0 115.0 114.6 116.3 

   (% เปล่ียนแปลงเทียบกบัปีท่ีแลว้) 0.5 -3.6 -1.9 1.6 4.9 6.1 2.6 5.1 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ ส้ินงวด 450 735 735 759 797 979 913 979 

         

Memo Items:         
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในรูปตวัเงิน            
(พนัลา้นบาท) 272.2 263.4 72.0 77.8 76.3 78.0 .. .. 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในรูปตวัเงิน         
(พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) 9,080.5 9,041.6 2,399.5 2,560.1 2,471.4 2,492.6 .. .. 
รายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริงต่อหวั                                   
(ราคาคงท่ีปี 2543 – เหรียญสหรัฐ) 3,084.8 2,895.8 .. .. .. .. .. .. 
 

 

1/ ค่าจา้งโดยเฉล่ียของผูมี้งานทาํจากการสาํรวจแรงงานโดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (หกัทอนดว้ยอตัราเงินเฟ้อ) 
2/ ดุลเงินสดของรัฐบาล 
3/ รวมถึงหน้ีในประเทศของรัฐบาล หน้ีในประเทศของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน หน้ีของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
4/ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
5/ ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6/ นิยาม IFS (สินเช่ือสุทธิภาคสาธารณะท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน สินเช่ือภาคเอกชนและบญัชีอ่ืน ๆ) 
7/ อตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ช่องทางปรับสภาพคล่องส้ินวนั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินกูแ้ละเงินใหกู้)้ 
8/ ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการชาํระหน้ีระหวา่งประเทศ 
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ภาคผนวกที ่2: ตารางติดตามการด าเนินการปรับโครงสร้าง 
 

 

1. การลดความยากจน 

2. การปฏริปูภาคการเงนิและภาคธุรกจิ 

3. การปฏริปูเพื่อปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ การลงทุนและการคา้ 

4. การปฏริปูระบบราชการและระบบธรรมาภบิาลภาครฐั 

      5. การคุม้ครองทางสงัคม 
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1.การวเิคราะห์การลดปัญหาความยากจน 

 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปทีไ่ด้ด าเนนิการ 

   ก. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนยากจนโดย
ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองและสร้าง
โอกาสเพ่ือปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ
ในทอ้งถ่ิน  

มาตรการที่ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมาและนัยส าคญั  
 รัฐบาลไทยได้ประกาศแผนปฏิรูปประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 รัฐบาลไทยไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ “การปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตคน

ไทยท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรม”  โดยจะเดินหนา้ใน 4 เร่ืองหลกั คือ 1) การสร้างสังคมท่ีเท่าเทียมและยติุธรรม 2) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและขยายการคลอบคลุมของสวสัดิการสงัคม 3) การปฏิรูประบบตุลาการและความยติุธรรมทางสงัคม และ 4) การพฒันาประชาชนและ
เด็กในระยะยาว  รัฐบาลมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการปฏิรูปเพ่ือเป็นการปรับกระบวนทศัน์ของโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมของไทย  

จดัทาํโดย พิริยะ ผลพิรุฬห์ 
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2. การปฏรูิปภาคการเงนิและภาคธุรกจิ 
 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปทีไ่ด้ด าเนนิการ 

ก. การทาํให้สถาบนัการเงินสามารถ
แบ่งปันขอ้มูลดา้นเครดิตร่วมกนัได ้

มาตรการที่จะด าเนินการภายใน 6 – 12 เดอืนข้างหน้า 

 แผนการจัดท าระบบคะแนนเครดติแห่งชาติถูกก าหนดไว้แล้ว บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั (NCB) เร่ิมระบบคะแนนเครดิตของบุคคลธรรมดา 
และจดัทาํรายงานสถิติขอ้มูลเครดิตในปี 2553 แลว้ นอกจากน้ี NCB ยงัมีแผนจะทดสอบระบบคะแนนเครดิตนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 เดือน ก่อนจะ
เร่ิมระบบอยา่งเป็นทางการในปี 2554 

มาตรการที่จะด าเนินการ แต่ล่าช้าออกไป 

 แผนของรัฐบาลที่จะให้บริษทัประกนัส่งข้อมูลเครดติให้ NCB จะถูกพจิารณาอกีคร้ังหนึ่ง ในเวลาที่เหมาะสม ยงัไม่มีการตดัสินใจวา่จะกาํหนดให้
บริษทัประกนัตอ้งรายงานขอ้มูลเครดิตของลูกคา้ให้ NCB หรือไม่ 

ข. การกาํหนดและการดาํเนิน   กลยทุธ์
ในระยะกลางสาํหรับภาคการเงิน
ของไทย 

มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และความส าคญั  

 มาตรการเพือ่ส่งเสริมเงนิทุนไหลออกเพือ่ชะลอการแข็งค่าของเงนิบาท กระทรวงการคลงัไดน้าํเสนอ 5 มาตรการ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
และเงินทุนไหลออก ไดแ้ก่ การอนุญาตให้นิติบุคคลลงทุนในต่างประเทศหรือให้กูย้มืกบักิจการในเครือในต่างประเทศไดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงิน การอนุญาต
ให้นิติบุคคลใหกู้ย้มืแก่กิจการในต่างประเทศท่ีไม่ใช่กิจการในเครือไดไ้ม่เกิน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี การเพ่ิมวงเงินซ้ืออสงัหาริมทรัพยใ์น
ต่างประเทศจากเดิม 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ การเพ่ิมยอดคงคา้งท่ีอนุญาตให้มีไดใ้นบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาเป็น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไม่ตอ้งมีธุรกรรมรองรับ การเพ่ิมวงเงินขั้นตํ่าท่ีผูส่้งออกตอ้งนาํรายไดจ้ากการส่งออกส่งกลบั
ประเทศจากเดิม 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกเหนือจาก 5 มาตรการดงักล่าว ธปท.ยงัอนุญาตให้ผูส่้งออกโอนเงินจากบญัชี
เงินฝากเงินตราต่างประเทศเพ่ือชาํระค่าสินคา้และบริการให้แก่คูค่า้ในประเทศ และเพ่ิมวงเงินการทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศท่ีตอ้งขออนุญาตของ 
ธปท.จากเดิม 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ การผอ่นคลายระเบียบขา้งตน้ช่วยให้ธุรกิจมีความยดืหยุน่ในการจดัการความเส่ียงดา้น
อตัราแลกเปล่ียน  

 แผนพฒันาระบบสถาบันการเงนิระยะที่ 2 (FSMP) เป็นไปตามก าหนด เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้ความเห็นชอบแผนพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 แผนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํหนดเป้าหมายและทิศทางเชิงกลยทุธ์สาํหรับการพฒันาภาคการเงินอยา่งต่อเน่ือง โดยแผนน้ีมี
ระยะเวลาการดาํเนินการระหว่างปี 2553 – 2557 

 3 ยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ  ภายใตแ้ผนพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีนาํเสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือเดือนกนัยายน 2553 
กระทรวงการคลงัไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางในการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ในฐานะท่ีเป็นกลไกของรัฐบาลในการเติมเตม็ช่องว่างใน
ระบบการเงิน การดาํเนินงานของ SFI ทั้ง 8 แห่ง เก่ียวขอ้งกบัหลากหลายภาคส่วนในเศรษฐกิจ เช่น ภาคการเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั กิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม การส่งออกและนาํเขา้ และการออม แผนท่ีนาํเสนอน้ีประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) การพฒันาบทบาทของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเพ่ือ
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 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปทีไ่ด้ด าเนนิการ 
เติมเตม็ช่องวา่งในระบบการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ (2) การพฒันาการกาํกบัดูแลและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ (3) การพฒันาศกัยภาพของ
สถาบนัเฉพาะกิจในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นระบบขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ  ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นบุคลากร และดา้นกฎหมาย 

   ธุรกจิประกนัภัยพฒันาต่อเนื่อง หลงัจากแผนพฒันาธุรกจิประกนัภยั ฉบับที่ 1 ส้ินสุดลง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือจดัทาํแผนพฒันาธุรกิจประกนัภยั ฉบบัท่ี 2 (2553 – 2557) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาธุรกิจประกนัภยัให้ได้
มาตรฐานระหว่างประเทศ และส่งเสริมการแข่งขนัในธุรกิจ แผนฯ ฉบบัท่ี 2 ประกอบดว้ย 4 มาตรการหลกั ไดแ้ก่ (1)  การเสริมสร้างความเช่ือมัน่ 
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัภยั และการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชน (2)  การเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกนัภยั (3) การเพ่ิม
มาตรฐานการให้บริการและการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนดา้นการประกนัภยั และ (4) การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการประกนัภยั 

ค. การเปล่ียนจากการคุม้ครองเงินฝาก
เตม็จาํนวนในปัจจุบนั เป็นการ
คุม้ครองเงินฝากแบบจาํกดัวงเงิน 

มาตรการที่จะด าเนินการ แต่ล่าช้าออกไป 

 การคุ้มครองเงนิฝากเต็มจ านวน ขยายระยะเวลาออกไปถึงปี 2554 การคุม้ครองเงินฝากจะลดวงเงินลงเหลือ 50 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาท ต่อ 1 คน ต่อ 1 
สถาบนัการเงิน ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 และ 2555 ตามลาํดบั  

ง. การแกไ้ขอุปสรรคดา้นกฎหมายและ
สร้างภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย 

มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และความส าคญั  

 การผ่อนคลายให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกลุเงนิตราต่างประเทศ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อนุญาตให้นิติบุคคลไทย
และต่างประเทศ ออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศต่อผูล้งทุนรายยอ่ยและไม่ใช่รายยอ่ยในประเทศได ้ การผอ่นคลายดงักล่าวจะช่วยเพ่ิม
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์  และทางเลือกในการลงทุนแก่ผูล้งทุน โดยทางเลือกปัจจุบนัจาํกดัอยูเ่พียงหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกและเสนอ
ขายในต่างประเทศ 

 การเปิดให้บริษทัต่างประเทศที่ไม่เคยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใดมาก่อน สามารถออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนและจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นแห่งแรก คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เห็นชอบนโยบายท่ีจะเปิดให้บริษทั
ต่างประเทศท่ีไม่เคยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ดมาก่อน สามารถออกและเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนและจดทะเบียนใน ตลท.เป็นแห่งแรก 
(primary listing) โดยมีเง่ือนไขในการอนุญาต คือ (1) บริษทัต่างประเทศนั้นจะตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งในประเทศท่ีมีมาตรฐานกฎหมายและการกาํกบั
ดูแลเป็นท่ียอมรับได ้ ในดา้นการคุม้ครองผูล้งทุน การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการบงัคบัใชก้ฎหมาย และหน่วยงานกาํกบัดูแลของประเทศดงักล่าว
จะตอ้งมีขอ้ตกลงทวิภาคีกบัประเทศไทยในดา้นการให้ความร่วมมือในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และการแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือมีสนธิสญัญาความร่วมมือ
ทางกฎหมาย (MLAT) ในเร่ืองคดีอาญาระหวา่งประเทศ (2) บริษทัต่างประเทศนั้นจะตอ้งเป็นบริษทัขนาดใหญ่  โดยพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด แต่
สามารถผอ่นผนัให้กบับริษทัขนาดเล็ก ท่ีมีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้นหลกัและอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐ หรือเป็นบริษทัร่วมทุนไทย และ (3) วงเงินการ
ระดมทุนจะอยูภ่ายใตก้รอบท่ี ธปท.จดัสรร 

จ. การพฒันาตลาดการเงินในประเทศ 
ซ่ึงรวมถึง ตลาดตราสารหน้ี ตลาด
ทุน และตลาดเงิน   

มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และความส าคญั  

 การจัดตั้งกองทุนอทีีเอฟไทยเพื่อลงทุนในกองทุนอทีีเอฟต่างประเทศ (Thai ETFs on foreign ETFs)  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนให้ความเห็นชอบ
หลกัการจดัตั้งกองทุนอีทีเอฟไทยเพ่ือลงทุนในกองทุนอีทีเอฟต่างประเทศ โดยกองทุนอีทีเอฟต่างประเทศท่ีสามารถลงทุนไดจ้ะตอ้งมีผลตอบแทนอา้งอิง
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 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปทีไ่ด้ด าเนนิการ 
โดยตรงกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์รือดชันีราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย มีการบริหารในลกัษณะเชิงรับ และซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสมาชิกขององคก์ารตลาดหลกัทรัพยโ์ลก (World Federation of Exchanges)  

 เพิม่กองทุนอทีีเอฟทองค าในตลาดทุนไทย คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหค้วามเห็นชอบหลกัการจดัตั้งกองทุนอีทีเอฟทองคาํ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
เพ่ิมทางเลือกในการลงทุนให้ผูล้งทุนไทย กองทุนอีทีเอฟทองคาํสามารถจดัตั้งข้ึนได ้ 2 รูปแบบ คือ (1) กองทุน  อีทีเอฟทองคาํท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศท่ีลงทุนในทองคาํ โดยวงเงินลงทุนตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบท่ี ธปท.จดัสรร และ (2) กองทุนอีทีเอฟทองคาํท่ีลงทุนโดยตรงในทองคาํแท่งใน
ประเทศ โดยจะตอ้งมีผูรั้บประกนัคุณภาพและผูดู้แลเก็บรักษาทองคาํท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด เพ่ือให้มัน่ใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยั
ของทองคาํ 

 ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าใน TFEX นอกจากสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ (gold futures) ท่ีมีขนาดสญัญาเท่ากบัทองคาํนํ้าหนกั 50 บาท ซ่ึง
ซ้ือขายในบริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (TFEX) อยูแ่ลว้ TFEX ไดเ้ปิดทาํการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ ขนาดสญัญา
เท่ากบัทองคาํนํ้ าหนกั 10 บาท (151.6 กรัม) อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2553 คาดวา่ขนาดสญัญาท่ีเล็กกวา่และเงินหลกัประกนัท่ีนอ้ยกวา่จะ
ช่วยดึงดูดผูล้งทุนรายยอ่ยท่ีตอ้งการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพยห์ลากหลายประเภท   

 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของอตัราดอกเบีย้ท าการซื้อขายใน TFEX เป็นคร้ังแรก TFEX เร่ิมเปิดซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 5 ปี เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2553 โดยมีพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 5 ปี ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียหนา้ตัว๋ร้อยละ 5 จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง เป็น
สินทรัพยอ์า้งอิง โดยมีขนาดสญัญาเท่ากบั 1 ลา้นบาท ชาํระราคาเป็นเงินสด และไม่มีการส่งมอบพนัธบตัรจริง สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวจะช่วยผู ้
ลงทุนและภาคธุรกิจในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย นอกจากน้ี TFEX ยงัมีแผนจะเปิดซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัอตัรา
ดอกเบ้ีย THBFIX ประเภท 6 เดือน และ BIBOR ประเภท 3 เดือน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน โดยสัญญาล่วงหนา้ทั้งสองมีการชาํระราคาเป็นเงินสด  

 การด าเนินการตามแผนพฒันาตลาดทุนไทย (The Capital Market Development Master Plan หรือ CMDMP) เป็นไปตามแผนแผนพฒันาตลาดทนุ
ไทย (2553-2557) ไดเ้ร่ิมดาํเนินการแลว้ และคาดวา่จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2557 โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ตลาดทนุไทยสามารถทาํหนา้ท่ีหลกัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของตลาดทุนไทย 

มาตรการที่จะด าเนินการภายใน 6 – 12 เดอืนข้างหน้า 

 แผนกลยุทธ์ปี 2553 ของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะด าเนินการโดยสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ CMDMP เม่ือเดือน
ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ไดป้ระกาศแผนกลยทุธ์สาํหรับปี 2553 ซ่ึงให้ความสาํคญักบัมาตรการ 5 
ดา้น เพ่ือยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุนไทย ทาํให้ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑก์ารลงทุนและเคร่ืองมือกระจายความเส่ียงไดม้าก
ข้ึน เพ่ิมความสะดวกในการระดมทุน และเพ่ิมประสิทธิผลของการกาํกบัดูแลและการบงัคบัใชก้ฎหมาย มาตรการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การเช่ือมโยงกบั
ตลาดต่างประเทศ (2) การส่งเสริมการแข่งขนัและยกเลิกการผกูขาด (3) การสนบัสนุนนวตักรรม (4) การเพ่ิมประสิทธิผลของการกาํกบัดูแลและการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย และ (5) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจแก่นกัลงทุน  

 ตราสารศุกกู (Sukuk) ซ่ึงเป็นหนึ่งในนวตักรรมการลงทุนภายใต้แผนแม่บท CMDMP จะเสนอทางเลอืกในการลงทุนและการระดมทุนตามหลกัศาสนา
อสิลาม  ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบในหลกัการในการนาํเสนอตราสารศุกูก โดยกาํลงัยกร่างหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงคาดวา่จะมีผลใชบ้งัคบัในปี 2553 
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 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปทีไ่ด้ด าเนนิการ 
หลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขายตราสารศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูลจะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตราสารหน้ีปกติ เน่ืองจากตราสารทั้งสองประเภทมี
คุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 หมวดธุรกจิเหล็กภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ไดเ้พ่ิมหมวดธุรกิจเหล็กภายใตก้ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
เพ่ือให้ความสาํคญักบับริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเหล็ก โดย ตลท.จะยา้ยบริษทัจดทะเบียน 27 แห่งมาไวใ้นหมวดท่ีเพ่ิมข้ึนใหม่น้ี ตั้งแต่วนัท่ี 4 
มกราคม 2554 โดย 16 บริษทัมาจากกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และอีก 11 บริษทัมาจากกลุ่มก่อสร้าง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะช่วยให้นกัลงทนุ
เปรียบเทียบขอ้มูลไดง่้ายข้ึนและสะทอ้นถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมเหล็กในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

ฉ. ความพยายามของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมความโปร่งใส และการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

มาตรการที่จะด าเนินการภายใน 6 – 12 เดอืนข้างหน้า 

 แผนการจัดท าระบบคะแนนเครดติแห่งชาติถูกก าหนดไว้แล้ว บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั (NCB) เร่ิมระบบคะแนนเครดิตของบุคคลธรรมดา 
และจดัทาํรายงานสถิติขอ้มูลเครดิตในปี 2553 แลว้ นอกจากน้ี NCB ยงัมีแผนจะทดสอบระบบคะแนนเครดิตนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 เดือน ก่อนจะ
เร่ิมระบบอยา่งเป็นทางการในปี 2554 

มาตรการที่จะด าเนินการ แต่ล่าช้าออกไป 

 แผนของรัฐบาลที่จะให้บริษทัประกนัส่งข้อมูลเครดติให้ NCB จะถูกพจิารณาอกีคร้ังหนึ่ง ในเวลาที่เหมาะสม ยงัไม่มีการตดัสินใจว่าจะกาํหนดให้
บริษทัประกนัตอ้งรายงานขอ้มูลเครดิตของลูกคา้ให้ NCB หรือไม่ 

จดัทาํโดย รัชฎา อนนัตวราศิลป์  
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3.การปฏรูิปเพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ การลงทุนและการค้า 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปที่ได้ด าเนินการ 

ก. การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของภาคธุรกิจ 

มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

 นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ จดัทาํเพ่ือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้ทัว่ถึง เพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม ภายใตก้ารแข่งขนัเสรีและเป็น
ธรรม  คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแห่งชาติ (กทสช.)ไดเ้ขา้มาบูรณาการและจดัตั้งคณะอนุกรรมการร่วมระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยมีหนา้ท่ีจดัทาํกรอบแผนการดาํเนินการ กาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จ เสนอองคก์รท่ีรับผิดชอบ และจดัทาํรายงานความกา้วหนา้  เป้าหมายของ
นโยบายน้ีคือการพฒันาโครงข่ายบรอดแบนดใ์ห้ครอบคลุมประชากรไม่ต ํ่ากวา่ร้อยละ 80 ภายในปี 2558 และไม่ต ํ่ากวา่ร้อยละ 95 ภายในปี 2563 โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง โรงเรียนในระดบัตาํบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลรวมถึงสถานีอนามยัทุกแห่งสามารถเขา้ถึงบริการบรอดแบนดท่ี์มีคุณภาพภายในปี 
2558  การให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งควรจะพร้อมใชใ้นปี 2558 เช่นกนั 

 การจัดตั้งสถาบันพลาสติกอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ไดส้ร้างรายไดก้ว่า 2.21 แสนลา้นบาท และมีการจา้งงาน 3.5 แสนคน สถาบนัพลาสติกเป็น
องคก์รอิสระซ่ึงทาํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่ การพฒันาเทคโนโลยแีละการจดัการ 
การเพ่ิมความสามารถทางการตลาด และการสร้างฐานขอ้มูล โดยมีแผนงานโครงการเร่งด่วนในระยะ 5 ปี ประกอบดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี
และการจดัการ การพฒันาบุคลากร การเสริมสร้างศกัยภาพทางการตลาด และการพฒันาศูนยข์อ้มูลและการวิเคราะห์เชิงลึก โดยใชง้บดาํเนินโครงการรวม 
720 ลา้นบาท 

 มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการอ่าน อากรศุลกากรของเยือ่กระดาษในปัจจุบนัจดัเก็บในอตัราร้อยละ 0 อยูแ่ลว้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับการนาํเขา้เยื่อกระดาษ
ก็ไดรั้บการยกเวน้  นอกจากนั้น รัฐบาลยงัให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาํหรับบุคคลธรรมดาและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถึงร้อยละ 200 ของจาํนวน
เงินท่ีจ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือส่งเสริมการอ่านแก่สถาบนัการศึกษา และให้ยกเวน้ภาษีเงินได ้ สาํหรับเงินไดท่ี้ไดจ่้ายจาํนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายท่ีจ่ายไป
เพ่ือส่งเสริมการอ่านสาํหรับห้องสมุดของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดงักล่าว 

 ยุทธศาสตร์สับปะรดปี 2553 – 2557 วิสยัทศัน์ของยทุธศาสตร์น้ีคือการท่ีประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงในการผลิตและการส่งออก
สบัปะรด เป้าหมายการผลิตคือการเพ่ิมผลผลิตเฉล่ียต่อไร่จาก 3.90 ตนัในปี 2551 เป็น 6 ตนัในปี 2557   และเพ่ิมมูลค่าการส่งออกเป็น 30,000 ลา้นบาท โดย
มีมาตรการดา้นการผลิตคือ ส่งเสริมการปลูกสบัปะรดในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การพฒันาความรู้แก่เกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้นํ้าสบัปะรด การ
พฒันาสถาบนัเกษตรกรให้มีความเขม้แขง็ การสร้างและพฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรด การวิจยัและพฒันาการ
ผลิตสบัปะรด การแปรรูป 

 แนวทางการขับเคลือ่นการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเสนอ  จะมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการพฒันาเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือยกร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืเป็นการเฉพาะ  จดัตั้งกองทุนและงบประมาณ
สนบัสนุนการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงตามแนวทฤษฎีใหม่  ตลอดจนกาํหนดกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืให้
ความสาํคญักบัความสมดุลของมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และระบบนิเวศ  โดยจะช่วยฟ้ืนฟแูละอนุรักษท์รัพยากรในไร่นาและส่ิงแวดลอ้ม     
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 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปที่ได้ด าเนินการ 

 มาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษใีห้คณะถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประกอบดว้ย 1) การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมเตม็จาํนวน 2) การคืนภาษีอ่ืน 
ๆ ทกุประเภทคิดเป็นร้อยละ 15-20 3) ยกเวน้การเก็บภาษีนกัแสดงต่างชาติ 4) ลดภาษีนาํเขา้อุปกรณ์ในการถ่ายทาํภาพยนตร์ นอกจากนั้น ยงัปรับปรุงแบบ
แจง้ขออนุญาตทาํงานชัว่คราวของชาวต่างชาติให้ง่ายและสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงของธุรกิจถ่ายทาํภาพยนตร์อีกดว้ย 

 ยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภยัสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2553 – 2556 คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะตั้งข้ึนเพ่ือส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภยั
สินคา้เกษตรและอาหาร โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมจาํนวนฟาร์มมาตรฐานโดยเฉพาะฟาร์มขนาดเล็ก ความหลากหลายของผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
รวมถึงการมีช่องทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  รัฐบาลจะส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบติัตามGAP (Good Agricultural Practice) ให้มากข้ึนมาตรการภาษีเพือ่
สนับสนุนการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทย มาตรการเหล่าน้ีประกอบดวัย 1) ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้ห้แก่สาํนกังานปฏิบติัการภูมิภาคท่ี
ให้บริการนอกประเทศ 2) ลดอตัราภาษีเงินไดเ้หลือร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรายไดจ้ากการให้บริการในประเทศไทย 3) ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้ห้แก่
สาํนกังานปฏิบติัการภูมิภาค สาํหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บจากวิสาหกิจในเครือ 4) ลดอตัราภาษีเงินไดส่้วนบุคคลร้อยละ 10 สาํหรับบุคคลากรท่ีถูกจา้งโดย
สาํนกังานปฏิบติัการภูมิภาค  

 แผนพฒันาสุกรทั้งระบบและแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553-2557 วตัถุประสงคข์องแผนน้ีคือการผลิตเน้ือหมูท่ีมีคุณภาพ เร่ิมจากการพฒันาการผลิตระดบั
ฟาร์ม ควบคุมและป้องกนัโรคระบาดสตัว ์ และจดัการมลภาวะท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พฒันาตลาดสุกร ปรับปรุงและพฒันาโรงฆ่าสุกรภายในประเทศ
สถานท่ีชาํแหละตดัแต่งซากสุกรทั้งในโรงฆ่าและนอกโรงฆ่า รวมถึงการขนส่งสุกรมีชีวิตและเน้ือสุกร ควบคุมคุณภาพปัจจยัการผลิตให้ไดม้าตรฐาน 

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอมาตรการใหม่เพือ่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในไทย โดย 1) เปิดส่งเสริมพิเศษกิจการเขต Data Center ข้ึน 
โดยกิจการในเขตดงักล่าวจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัรทุกเขตไม่ว่าจะตั้งอยูใ่นเขตใด ตวัอยา่งของ data center 
เช่น ศูนยก์ลางรองรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เคร่ืองประมวลผลขนาดใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ 2) ศูนยป์ระสานการบริการดา้นการลงทุน (One 
Start One Stop Investment Center – osos) ไดเ้ร่ิมเปิดให้บริการจุดเร่ิมตน้ธุรกิจ ณ จุดเดียวกนัเร่ิม ดว้ยการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั พร้อมออกเลข
ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรและเลขท่ีบญัชีนายจา้ง โดยใชแ้บบฟอร์มร่วมกนั ซ่ึงจะลดขั้นตอนการเร่ิมตน้ธุรกิจจาก 4 วนั เหลือ 90 นาที  นอกจากนั้น การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะขยายการบริการท่ี OSOS ในส่วนของการขออนุญาตนาํช่างฝีมือ ผูช้าํนาญการต่างดา้ว และครอบครัว เขา้มาและอยูใ่น
ประเทศไทย จากเดิมท่ีให้บริการเฉพาะการให้คาํปรึกษามาเป็นการอนุมติั-อนุญาต 

 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริมดา้นวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี การ
เสริมสร้างสมรรถนะและ การคา้ในดา้นเกษตร มีการกาํหนดให้จดัตั้งคณะทาํงานร่วมดา้นการเกษตรซ่ึงจะทาํชีวภาพดา้นการเกษตรดว้ย ความร่วมมือจะอยู่
ในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม การแลกเปล่ียนขอ้มูลและนกัวิจยั รวมถึงการให้ความช่วยเหลือดา้นวิชาการ 

 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลตุรก ี ความตกลงฯ มีสาระสาํคญัเป็นการกาํหนดกรอบความ
ร่วมมือเพ่ือทาํการวิจยัและพฒันาโครงการร่วมกนั   รวมทั้งมีขอ้กาํหนดเพ่ือคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  ความร่วมมือจะอยูใ่นรูปแบบของการฝึกอบรม 
การประชุม การแลกเปล่ียนขอ้มูลและนกัวิจยั รวมถึงการตั้งคณะทาํงานใหม่ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกบัฝร่ังเศสฉบับที่ 2 (ปี 2553 – 2557) ซ่ึงครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น สิทธิมนุษยชน 
พลงังาน ความพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ภาวะโลกร้อน ความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายและความเช่ือมโยงทางธุรกิจ  
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 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปที่ได้ด าเนินการ 

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างบาห์เรนกบัไทย เพ่ือเพ่ิมปริมาณนกัท่องเท่ียวระหว่างสองประเทศ  โดย

ครอบคลุมความร่วมมือ ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียน  งานนิทรรศการ ส่ือมวลชน การลงทุนดา้นการท่องเท่ียว และการประชุมทางวิชาการ และการจดัตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะดา้นเพื่อดาํเนินการตามเป้าหมายของบนัทึกความเขา้ใจ  

ข. การปฏิรูประบบกฏหมายและศาล มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

 ไม่มีมาตรการดาํเนินการใด ๆ 
 

ค.  การปรับปรุงทกัษะและคุณภาพของ
แรงงาน 

มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดาํเนินโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนเพ่ือพอ่หลวง 
จาํนวน 1,000 แห่งทัว่ประเทศ วงเงิน 578 ลา้นบาท ภายในปี 2554 ศูนยน้ี์จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามารถในการในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ยงัลดช่องว่างในการเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้การสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ศูนย ์ICT ชุมชนท่ีอยูใ่นบริเวณซ่ึงไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเขา้ถึง และตอ้งใชโ้ครงข่ายดาวเทียม 

 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาไทย-มาเลเซีย โดยมีสาระสาํคญัเก่ียวกบั 1) การแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา นกัวิจยั 
ครู และนกัศึกษา 2) การจดัทาํหลกัสูตรลกัษณะทวิภาคีร่วมกนัและ 3) การถ่ายโอนหน่วย ความร่วมมือรวมถึงการจดันิทรรศการ การฝึกอบรม และ
สมัมนาทางวิชาการ  

 กรอบความร่วมมือระหว่างไทย-จีนว่าด้วยการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของคณาจารยไ์ทยในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัอุดมศึกษา โดยการส่งผูเ้ช่ียวชาญชาวจีนมาเป็นท่ีปรึกษาให้แก่
คณะทาํงานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพฒันาตาํราภาษาจีนและส่ือการเรียนการสอนแบบมลัติมีเดียระดบัอุดมศึกษา 

 

ง. การลดอตัราภาษีศุลกากรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทย 
  

มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

 การยกเว้นการจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิตแบตเตอร่ีน าเข้า แบตเตอร่ีนาํเขา้ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืนเพ่ือการส่งออก เช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน จะไดรั้บการยกเวน้ภาษี ซ่ึงเดิมถูกเรียกเก็บท่ีร้อยละ 30 

 การยกเลกิภาษนี าเข้าส าหรับช้ินส่วนยานยนต์ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเวน้ภาษีนาํเขา้สาํหรับช้ินส่วนยานยนตท่ี์ไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศ
และใชผ้ลิตเพ่ือการส่งออก ซ่ึงรวมถึงเหล็กและของท่ีทาํดว้ยเหล็กกลา้ท่ีนาํเขา้มา เขม็ขดันิรภยั  ภาษีเหล่าน้ีเคยเรียกเก็บท่ีอตัราร้อยละ 5-10 ทั้งน้ี การ
ยกเลิกภาษีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการในประเทศ   

 การยกเว้นอากรน าเข้าช้ินส่วนเพือ่ผลติรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด โดยไดรั้บการยกเวน้อากรเป็นเวลา 3 ปีนบัจากเดือนตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ได้
รวมถึงระบบเกียร์ แบตเตอร่ี และตวัแปลงไฟฟ้า 
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 ‹‹ ตามตดิเศรษฐกจิไทย 2553 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปที่ได้ด าเนินการ 

 

จ. การส่งเสริมการส่งออกของไทยไป
ยงัตลาดใหม่ 

มาตรการที่ได้ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ไทยมีส่วนร่วมนั้นมีความคบืหน้าหลายประการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา 1) ในเดือนสิงหาคม 2553 รัฐสภาเห็นชอบกรอบ
เจรจากบัประเทศเปรูในการแกไ้ขกฏแหล่งกาํเนิดสินคา้ท่ีไดมี้การเซ็นสญัญากนัในปี 2548  กา้วต่อไปคือการหารือกนัเก่ียวกบัสินคา้ท่ียงัเหลืออยูใ่น
ขอ้ตกลงการคา้ การเจรจาบริการและการลงทุนท่ีมีการหยดุการเจรจาไวต้ั้งแต่ปลายปี 2551 2) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเจรจากรอบของขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรีระหวา่งไทยและอินเดีย กรอบการเจรจาคลอบคลุมทั้งหมด 10 ดา้น เช่น การคา้สินคา้ กฏแหล่งกาํเนิดสินคา้ อากร อุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการคา้ บริการ และการลงทนุ 3) ความร่วมมือของกรอบการคา้ระหวา่งไทยและฮ่องกง  เป็นความร่วมมือดา้นการคา้สินคา้ บริการ และ
การลงทุน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอาํนวยความสะดวกทางการคา้และโลจิสติกส์ การจดักิจกรรมส่งเสริมการคา้  

 

 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้ง 3 มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2553 1) ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีของอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์สาํหรับประเทศ
ส่วนใหญ่ในอาเซียน (มีนาคม 2553 สาํหรับประเทศไทย)  อตัราภาษีภายใตร้ายการสินคา้ปกติสาํหรับสมาชิกก่อตั้งในอาเซียนทั้ง 6 จะถูกยกเลิกในปี 
2556 สาํหรับสินคา้เป็นส่วนใหญ่ 2) อาเซียนเซ็นขอ้ตกลงสินคา้และบริการกบัเกาหลีใตใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 และขอ้ตกลงดา้นการลงทุนใน
เดือนมิถุนายน  เกาหลีและไทยจะยกเลิกประมาณร้อยละ 90 และ 80 ของสินคา้ท่ีมีการคา้ระหวา่งกนัตามลาํดบั 5) ขอ้ตกลงระหวา่งอาเซียนและ
อินเดียกาํลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาดา้นบริการและการลงทุน 

 

จดัทาํโดย วชัรินทร์ ศิริมณีธรรม 
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4. การปฏรูิประบบราชการและระบบธรรมาภิบาลภาครัฐ42 

 วตัถุประสงค์ มาตรการปฏิรูปที่ได้ด าเนินการ 

ก. 
 
 

การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
สาธารณะโดยปรับกระบวนการและ
จดัรูปแบบขั้นตอนวิธีการทาํงานใหม่ 

มาตรการที่ได้ด าเนินในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 
ไม่มี 

ข. เปล่ียนแปลงบทบาทความรับผิดชอบ
และจดัขนาดระบบราชการให้
เหมาะสม โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารราชการแผน่ดินและพฒันา
ปรับปรุงการติดต่อสมัพนัธ์ระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีของราชการทุกระดบั 

มาตรการที่ได้ด าเนินในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงนิเดอืนตามที่ส านักงาน ก.พ.เสนอ นายกรัฐมนตรีมีคาํสั่งให้จดัทาํคาํ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สาํหรับการปรับปรุงค่าตอบแทนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคน
ดีไวใ้นราชการและเพ่ือยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ ซ่ึงการดาํเนินการตามนโยบายรัฐบาลขา้งตน้นั้น จะตอ้งแกไ้ขกฎ ก.พ.ว่าดว้ย
การให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2552 ในส่วนการให้ได้รับเงินเดือนของผูด้าํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส และ
ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวฒิุ เพ่ือให้ขา้ราชการดงักล่าวไดรั้บเงินเดือนเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (1) ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป
ระดบัอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 37,830 บาท หรือท่ีก.พ.กาํหนด เวน้แต่ผูน้ั้นดาํรงตาํแหน่งในสายงานท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด
ตาํแหน่งให้ไดรั้บเงินเดือนขั้นสูง กรณีท่ีผูใ้ดไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าอตัรา 37,830 บาท ให้ไดรั้บเงินเดือนตามท่ีไดรั้บอยู ่(2) ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภท
วิชาการระดบัทรงคุณวฒิุ ให้ไดรั้บเงินเดือนไม่เกิน 67,560 บาท หรือ ท่ี ก.พ.กาํหนด เวน้แต่ผูน้ั้นดาํรงตาํแหน่งในสายงานท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่งให้ไดรั้บเงินเดือนขั้นสูง กรณีท่ีผูใ้ดไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าอตัรา 67,560 บาท ให้ไดรั้บเงินเดือนตามท่ีไดรั้บอยู ่(3) ผูด้าํรงตาํแหน่ง
ประเภท สายงาน และระดบัอ่ืนท่ี ก.พ.กาํหนด ให้ไดรั้บเงินเดือนในอตัราท่ี ก.พ.กาํหนด 
 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ตามพรบ.ระเบียบขา้ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 108 บญัญติัให้ ก.พ.ออกกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัซ่ึงมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป  
โดยมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ การกาํหนดให้ในกรณีท่ีส่วนราชการใดไม่อาจดาํเนินการได ้ เพราะเหตุท่ีตาํแหน่งท่ีประสงคจ์ะให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั
รับราชการต่อไปไม่ไดเ้ป็นตาํแหน่งท่ี ก.พ.กาํหนดให้ไวก่้อน ให้ส่วนราชการนั้นระบุตาํแหน่งและตวับุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว พร้อมทั้งจดัทาํ
ขอ้มูลเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลว้แต่กรณี และ ก.พ. เพื่อพิจารณาตามลาํดบั โดยตอ้งเสนอให้ ก.พ.พิจารณาภายในเดือนมิถุนายน
ของปีงบประมาณนั้น ทั้งน้ีให้ ก.พ. พิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ.และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.พ.แลว้ ให้ส่วน
ราชการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ.ไดต่้อไป 

 

ค. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ มาตรการที่ได้ด าเนินในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

                                                 
42 การจดัแบ่งวตัถุประสงคข์องการปฏิรูประบบราชการและระบบธรรมาภิบาลภาครัฐเป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาภาครัฐ (2548-2550) และแผนการบริหารภาครัฐล่าสุด 
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หน่วยราชการโดยปรับปรุงดา้น
งบประมาณและการเงิน ทบทวนระบบ
ทดแทนและการจดัสรรทรัพยากร
บุคคล พฒันาทศันคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมการทาํงาน 

 การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงบประมาณและกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดท างบประมาณสมดุลภายในปี 2555 บนัทึกความเขา้ใจ
ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการรักษาวินยัการคลงัภายใตก้รอบความย ัง่ยนืทางการคลงั โดยมาตรการการคลงัท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบไปดว้ยการลดรายจ่ายงบประมาณ หาแหล่งรายไดใ้หม่ๆของรัฐ ตลอดจนการบริหารจดัการหน้ีสาธารณะเพ่ือลดภาระงบประมาณของ
รัฐบาล ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละมาตรการอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

มาตรการที่จะด าเนินการในอีก 6-12 เดอืนข้างหน้า 

 คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเงนิการคลงัในเดอืนต.ค. 2552 ซ่ึงปัจจุบัน าลงัอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยส านักงานกฤษฎีกาก่อน
น าเข้าพจิารณาอนุมัติเห็นชอบในสภา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 บญัญติัให้รัฐบาลร่างกฎหมายการเงินการคลงัเพ่ือกาํหนดกรอบวินยัทาง
การเงินการคลงัของประเทศ โดยร่างพ.ร.บ. มีสารสาํคญัครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในกรอบวินยัทางการคลงั ไดแ้ก่ กรอบการคลงัระยะปานกลาง การ
จดัเก็บรายไดข้องรัฐ การจดัเตรีบมงบประมาณ การจดับริการจดัการเงินคลงั และการรายงานการเงินการคลงั 

ง. ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีโดยการให้มีส่วนร่วม
ความรับผิดชอบและความโปร่งใส 

มาตรการที่ได้ด าเนินในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา และนัยส าคญั 

 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเคร่ืองมือวดัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐอืน่น าไปปรับใช้
ตามความเหมาะสม ตามที่ส านักงาน ก.พ.เสนอ โดยการนาํเคร่ืองมือดงักล่าวไปส่งเสริมให้ส่วนราชการนาํไปใชใ้นการประเมินความโปร่งใสควร
เป็นไปดว้ยความสมัครใจของส่วนราชการ ทั้งน้ี สาํนกังาน ก.พ.ร่วมกบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินและสร้าง
เคร่ืองมือวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และไดน้าํไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานส่งเสริมในส่วนราชการนาํร่องเฉพาะส่วนราชการประเภทบริการ และ
ต่อมาไดศึ้กษาและพฒันาตวัช้ีวดัความโปร่งใสต่อเน่ืองให้ครอบคลุมส่วนราชการทุกประเภท พร้อมทั้งจดัทาํเป็นเคร่ืองมือวดัความโปร่งใสและ
ตรวจสอบไดข้องส่วนราชการและไดน้าํเคร่ืองมือดงักล่าวไปส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ นาํไปใชใ้นการจดัทาํและประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการตนเอง ทั้งน้ี เคร่ืองมือวดัความโปร่งใสและตรวจสอบไดข้องส่วนราชการ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ มาตรฐานความ
โปร่งใส และเกณฑใ์นการให้คะแนนประเมินตวัช้ีวดัมาตรฐานความโปร่งใส 
 
มาตรฐานความโปร่งใส ประกอบดว้ย 4 มิติหลกั 13 ตวัช้ีวดัยอ่ย ไดแ้ก่ (1) มิติท่ี 1 ดา้นนโยบาย/ผูบ้ริหาร และความพยายาม/ริเร่ิม ของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใส (2) มิติท่ี 2 ดา้นความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองคก์ร และการมีส่วนร่วม (3) มิติท่ี 3 การใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานและในการบริหารงานบุคคล รวมถึงการมีระบบบริหารความเส่ียงดา้นความโปร่งใส และ (4) มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกจดัการรับเร่ือง
ร้องเรียน รวมถึงการมีระเบียบปฏิบติัในการดาํเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 
 

 ในงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (International Anti-Corruption Conference: IACC) คร้ังที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ จัดขึน้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง
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นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนภาครัฐ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนภาคเอกชน และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติในฐานะองค์กรกลางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยร่วมกนั
ดาํเนินการตามเจตนารมณ์ ดงัน้ี  

1. สนบัสนุนทุกวิถีทางเพ่ือให้กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต โดยให้มีมาตรการ
และวิธีการดาํเนินการท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  

2. เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รกลางในการต่อตา้นการดาํเนินการใดๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตในกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  

3. ผลกัดนัให้มีการขยายผลต่อยอดการดาํเนินการเพ่ือให้การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าวอยา่งจริงจงัและครอบคลุมทั้ง
ประเทศ 

* จดัทาํโดย ณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล 
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5. การคุ้มครองทางสังคม 
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ก. พฒันากลไกการประกนัสงัคม
สาํหรับผูสู้งอายแุละผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการวา่งงาน การ
บาดเจบ็จากการทาํงาน หรือปัจจยั
อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อรายได ้

 

มาตรการที่ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมาและนัยส าคญั 

 เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภยั ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 5,000 บาทแก่ครัวเรือนจาํนวน 500,000 ถึง 600,000 ครัวเรือนท่ีประสบอุทกภยัเป็นเวลา

ไม่ต ํ่ากวา่ 7 วนั  กระทรวงการคลงัไดรั้บมอบหมายให้เสนอวิธีการให้ความช่วยเหลือในวนัท่ี 1 พฤศจิการยน 2553  

 เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2553 คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบให้ปรับอตัราการจ่ายค่าทดแทนให้พนักงานรัฐวสิาหกจิของการไฟฟ้านครหลวงตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยให้การไฟฟ้านครหลวงปรับอตัราการจ่ายค่าทดแทนกรณีพนกังานประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทาํงาน 

จากอตัราร้อยละหกสิบของเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท เป็นอตัราร้อยละ หกสิบของเงินเดือน โดยไม่กาํหนดอตัราขั้นสูง  

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการด าเนินการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/2554   ราคาประกนัขา้วสูงสุดคือ 
15,300 บาท/ตนั โดยปริมาณประกนัไม่เกิน 25 ตนัต่อครัวเรือน  

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเพลีย้กระโดดสี
น า้ตาลในปี 2552 ตามท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมติให้ขยายเวลาการชาํระหน้ีเงินกูเ้ป็นเวลา 2 ปี รวมทั้ง
สนบัสนุนชดเชยอตัราดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีสาํหรับหน้ีเงินกูเ้ดิมท่ีมีอยูก่่อนประสบภยั  
 

ข. สร้างส่ิงแวดลอ้มการทาํงานท่ี
ปลอดภยัโดยกาํหนดมาตรฐานและ
การควบคุมตามกฎหมาย ตลอดจน
เพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงานดว้ย
การอาํนวยความสะดวกในการจดัหา
งาน 

 

มาตรการที่ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมาและนัยส าคญั 

 เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2553 คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ประสบอุทกภยัตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ มาตรการท่ี

กระทรวงแรงงานเสนอประกอบดว้ย 1.  สาํรวจความตอ้งการของแรงงานในพ้ืนท่ีประสบภยัท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการจา้งงานเร่งด่วน 2. จดัทาํ

โครงการดา้นอาชีพ 2 โครงการ คือ  โครงการช่วยเหลือถึงบา้นบริการอาชีพ เป้าหมาย  75,000 คน   และ โครงการฟ้ืนฟสูร้างอาชีพใหม่ให้คนวา่งงาน 

ตกงาน จากอุทกภยั 2553 เป้าหมาย 15,000 คน 

 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2553 คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  คณะรัฐมนตรี
รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์และกรณีพิพาทแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ร่วมกบักระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง   ร่างพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ไดรั้บการอนุมติัในหลกัการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
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 เมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีผ่านร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนเพือ่การปรับอตัราเงนิเดือนแก่ข้าราชการ ตามท่ี

สาํนกังาน ก.พ. เสนอ   โดยอนุมติัให้ใชง้บประมาณปี 2554 เพ่ือการปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ รวมถึงรักษาไวซ่ึ้ง
ขา้ราชการท่ีดีและมีความสามารถในราชการ และเป็นการเพ่ิมระดบัรายไดแ้ละมาตรฐานชีวิตให้แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐอีกดว้ย  

ค. จดัทาํโครงการช่วยเหลือทางสงัคม
และบรรเทาความยากจนท่ีมี
ประสิทธิภาพสาํหรับผูท่ี้ไม่สามารถ
เขา้ถึงความช่วยเหลือหรือเขา้ถึงได้
อยา่งจาํกดั 

มาตรการที่ด าเนินการในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมาและนัยส าคญั 

    เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลกัการการแก้ใขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารเพือ่ส่งเสริมสิทธิให้แก่
คนพกิาร ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์สนอ  การแกใ้ขน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ความรู้แก่คนพิการในดา้น 1) การรับรู้
สิทธิพ้ืนฐานในการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีทางรัฐจดัให้  2) การเพ่ิมบทบาทของตวัแทนกลุ่มคนพิการ 3) การปรับปรุงศกัยภาพของสาํนกังาน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และ 4) การปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

จดัทาํโดย พิริยะ ผลพิรุฬห์ 
 



 

 

 


