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โครังิการัย่านแห่งิโอ่กาส หร่ัอ่ Opportunity Zones (OZ) 
ขีอ่งิปีรัะเทุศสหรััฐฯ เป็ีนโครังิการัทีุ�จัดีตั�งิขึี�นในสมัย
ปีรัะธิานาธิิบดีีโดีนัลดี์ ทุรััมปี์ ภัายใต�กฎหมาย Tax Cuts 
and Job Act 2017 เพ่ิ�อ่เป็ีนเคร่ั�อ่งิม่อ่หน�ึงิในการัพัิฒนา
เศรัษฐกิจ โดียส่งิเสริัมให�เงิินทุุนรัะยะยาวัไหลเขี�าส่้ชุ่มช่นทุ�ี
มีรัายไดี�ตำ�าทัุ�วัสหรััฐฯ เพ่ิ�อ่ทุำาให�เกิดีการัสรั�างิงิาน การัขียาย
ตัวัขีอ่งิเศรัษฐกิจ และลดีควัามยากจนในพ่ิ�นทีุ�ดี�อ่ยโอ่กาส 
โดียการัให�สทิุธิิปีรัะโยช่นท์ุางิภัาษเีป็ีนแรังิจ้งิใจให�นกัลงิทุุน
ลงิทุุนใน Qualify Opportunity Fund (QOF) เพิ�่อ่ลงิทุุนใน OZ

โครังิการันี�ไดี�เริั�มดีำาเนินการัตั�งิแต่กลางิปีี 2561 โดียมี
วััตถุึปีรัะสงิค์ การัดีำาเนินการั สิทุธิิปีรัะโยช่น์ทุางิภัาษี และ 
การัปีรัะเมินผู้ลขีอ่งิโครังิการั ดัีงินี�

วััตถุุประสงค์
เพ่ิ�อ่กรัะตุ�นให�นักลงิทุุนนำาผู้ลปีรัะโยช่น์จากการัโอ่นหุ�นหร่ัอ่
หลักทุรััพิย์ทุ�ียังิไม่ไดี�รัับร้ั�รัายไดี� (unrealized capital gain) 
ทีุ�คาดีวัา่มีมากถึึงิ 6 ล�านล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ ทุ�ีไมไ่ดี�นำาอ่อ่ก
มาเน่�อ่งิจากไม่ต�อ่งิการัเสียภัาษีเงิินไดี�จากการัขีายหุ�นหร่ัอ่
หลักทุรััพิย์ (capital gain)  ให�มาลงิทุุนให�เกิดีปีรัะโยช่น์ใน
พิ�่นทุ�ีทุี�ปีรัะช่ากรัมีรัายไดี�ตำ�า ซึึ่�งิจะช่่วัยลดีควัามยากจนใน
พ่ิ�นทุ�ี โดียใช่�สิทุธิิปีรัะโยช่น์ทุางิภัาษีเป็ีนแรังิจ้งิใจ

การดำำาเนินการ 
• การคัดำเลืือกย่านแห่งโอกาส หรือ Opportunity 
Zones (OZ)
ยา่นแหง่ิโอ่กาส หร่ัอ่ Opportunity Zones (OZ) เปีน็ยา่นรัาย
ไดี�ตำ�าทีุ�ไดี�รัับการัคัดีเล่อ่กและเสนอ่ช่่�อ่จากผู้้�ว่ัาการัมลรััฐใน
เด่ีอ่นมีนาคมและเมษายน 2561 เพ่ิ�อ่ให�กรัะทุรัวังิการัคลังิ

สหรััฐฯ ให�การัรัับรัอ่งิการัเป็ีน
ยา่น OZ ทัุ�งิน�ีกรัะทุรัวังิการัคลังิ
สหรััฐฯ ไดี�รัับรัอ่งิย่าน OZ ใน
ช่่วังิไตรัมาสสอ่งิขีอ่งิปีี 2561 
ปัี จ จุ บั น มี ย่ า น ทุ�ี เ ป็ี น  O Z 
ปีรัะมาณ 8,766 ย่าน1 ใน 50 
มลรััฐ กรุังิวัอ่ชิ่งิตัน และ 5 ดิีนแดีน
ปีกครัอ่งิขีอ่งิสหรััฐฯ จากปีรัะมาณ 
23,000 ยา่นทุ�ีเขี�าขีา่ย แต่ไม่ไดี�
รัับการัเสนอ่หร่ัอ่รัับรัอ่งิให�เป็ีน 
OZ โดียพ่ิ�นทีุ�ทีุ�ไดี�รัับการัพิิจารัณา 
มีคุณสมบัติ ดัีงิน�ี
( 1 )  เ ป็ีนย่ านตามสำามะโน
ปีรัะช่ากรัทุ�ีมีรัายไดี�ตำ�า มีอั่ตรัา
ควัามยากจนอ่ย่างิน�อ่ยรั�อ่ยละ 
20 หร่ัอ่
(2) รัายไดี�มัธิยฐานขีอ่งิครััวั
เรั่อ่นในย่านนั�นตำ�ากว่ัารั�อ่ยละ 
80 ขีอ่งิรัายไดี�มัธิยฐานขีอ่งิ
มลรััฐนั�นหร่ัอ่ในพ่ิ�นทุ�ีเขีตเม่อ่งิ 
(metropolitan area) หรั่อ่
(3) เป็ีนย่านทุ�ีไม่ใช่่ย่านรัายไดี�
ตำ�า แต่ติดีกับย่านทุ�ีมีรัายไดี�ตำ�า
ตามคุณสมบัตขิี�างิต�น และรัาย
ไดี�มัธิยฐานขีอ่งิครััวัเร่ัอ่นใน
ยา่นนั�นตำ�ากว่ัารั�อ่ยละ 125 ขีอ่งิ
รัายไดี�มัธิยฐานขีอ่งิย่านรัายไดี�
ตำ�าทุ�ีติดีกัน อ่ย่างิไรัก็ดีีย่าน
ปีรัะเภัทุนี�มีไดี�ไม่เกินรั�อ่ยละ 5 
ขีอ่งิย่านทุี�แต่ละมลรััฐเสนอ่ให�
เป็ีน OZ
นอ่กจากคุณสมบัติขี�างิต�น

1 https://virtuapartners.com/wp-con-
tent/uploads/2020/02/White-House.
pdf

สาระสำาคัญ

บทนำา
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ผู้มร้ั�สึกต่�นตาตั�งิแต่เดีินอ่อ่กจากสถึานีรัถึไฟื้ฟื้้าใต�ดีิน South 

Kensington เม่�อ่เดิีนมาทุางิ Exhibition Road ถึนนถ้ึกป้ีดี�วัยหิน

อ่ย่างิดีีแตกต่างิจากถึนนทัุ�วัไปี ซึึ่�งิบอ่กชั่ดีถึึงิการัให�ควัามสำาคัญ

แก่คนเดิีนเทุ�ามากกว่ัารัถึยนต์ เม่�อ่เดิีนไปีทุางิทุิศเหน่อ่ 2 แยก 

จะพิบกับอ่าคารัสไตล ์Victorian อ่ย้ส่อ่งิฟื้ากฝั่�งิขีอ่งิถึนน ซึ่�ายม่อ่

ค่อ่พิิพิิธิภััณฑ์์เกี�ยวักับวิัทุยาศาสตร์ั หร่ัอ่ Natural History Museum 

ขีณะทีุ�ขีวัาม่อ่ค่อ่พิิพิิธิภััณฑ์์เก�ียวักับศิลปีะ หรั่อ่ V&A Museum 

โครังิกรัะด้ีกวัาฬห�อ่ยตรัะหงิ่านในอ่าคารัสไตล์วิัคตอ่เรัียนด้ี

ต�อ่งิตาตรึังิใจให�นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัอ่ยากเดิีนทุางิมาทีุ�นี�สักครัั�งิหนึ�งิ  

ในอ่ดีีตเม่�อ่หลายปีีก่อ่นโครังิกรัะด้ีกไดีโนเสารั์เคยตั�งิอ่ย่้ในห�อ่งิ

โถึงิขีอ่งิพิิพิิธิภััณฑ์์แห่งิน�ี แต่ปัีจจุบันไดี�เปีลี�ยนเป็ีนโครังิกรัะด้ีก

วัาฬห�อ่ยลงิมาจากเพิดีานรัาวักับพิวักเรัากำาลังิดีำาดิี�งิลงิไปีใน

มหาสมุทุรัเม่�อ่หลายหม�่นหลายพัินปีีก่อ่น พิิพิิธิภััณฑ์์แห่งินี�เก็บ

ตัวัอ่ย่างิสิ�งิมีชี่วิัตไม่ต่างิจากพิิพิิธิภััณฑ์์วิัทุยาศาสตร์ัขีอ่งิบ�านเรัา 

แต่อ่ย่้ในรัะดัีบทีุ�กวั�างิและครัอ่บคลุมกว่ัา นอ่กจากสิ�งิมีชี่วิัต

ปีรัะเภัทุต่างิ ๆ   แล�วั Natural History Museum ยังิอ่ย้่ติดีกับ Sci-

ence Museum ทุ�ีจัดีแสดีงิวิัทุยาการัและส�ิงิปีรัะดิีษฐ์ดี�านต่างิ ๆ 

เช่่น บอ่ลล้นและเครั�่อ่งิบินในยุคแรัก ๆ ทีุ�มนุษย์ใฝ่่ฝั่นอ่ยากจะ

บินขึี�นไปีบนทุ�อ่งิฟ้ื้า พิาหนะสมัยสงิครัามโลก จรัวัดีปีรัะเภัทุต่างิ 

ๆ เป็ีนต�น ทัุ�งิสอ่งิพิิพิิธิภััณฑ์์เช่่�อ่มกันอ่ย่างิเป็ีนเน่�อ่เดีียวักันจนผู้้�

เขี�าช่มแทุบไม่ร้ั�สึกตัวัเลยทีุเดีียวัว่ัากำาลังิเดิีนเยี�ยมช่มพิิพิิธิภััณฑ์์ 

2 แห่งิทีุ�แยกกันอ่ย้่

แผู้นทีุ�แสดีงิยา่นแห่งิโอ่กาสทีุ�ไดี�รัับการัคัดีเลอ่่ก
ทีุ�มา: กรัะทุรัวังิการัคลังิสหรััฐฯ และ US Census 
Bureau

แต่ละรััฐสามารัถึมี วิั ธีิการั 
คัดีเล่อ่กย่านทุี�จะเป็ีน OZ ไดี� 
เช่่น บางิรััฐ เปิีดีรัับฟัื้งิควัาม
คิดีเห็นจากสาธิารัณะ หร่ัอ่
บางิ รัั ฐขีอ่ควัาม เ ห็นจาก 
ผู้้�เชี่�ยวัช่าญรัะดัีบชุ่มช่น หร่ัอ่
ให�แต่ละชุ่มช่นแสดีงิควัาม
สนใจเป็ีนหนังิส่อ่โดียให�ชี่�แจงิ
ถึึ งิควัามสามารัถึ ต่างิ  ๆ 
ใน”การัดีึ งิ ด้ีดีการัลงิ ทุุน 
เป็ีนต�น โดียย่านทีุ�ไดี�รัับเล่อ่ก
จำานวัน 8,537 ย่านเป็ีนย่านทีุ�
มี อั่ตรัาควัามยากจนตาม
คุณสมบัติทีุ�กำาหนดีตาม (1) 
หร่ัอ่ (2) ในขีณะทีุ�เหล่อ่อี่ก 
229 ย่าน หร่ัอ่รั�อ่ยละ 2.6 ขีอ่งิ
ย่านทีุ�ไดี�รัับคัดีเล่อ่ก เป็ีนย่าน
ทีุ�ติดีกับย่านทุี�มีรัายไดี�ตำ�าแต่
เขี�าข่ีายและมีศักยภัาพิทีุ�ดึีงิด้ีดี
การัลงิทุุนตาม (3)  โดีย OZ ทีุ�
ไดี�รัับคัดีเล่อ่กถ่ึอ่เป็ีน Qualify 
Opportunity Zone ทีุ� QOF 
สามารัถึลงิทุุนไดี� และต�อ่งิ
ลงิทุุนในปีรัะเภัทุทุรััพิย์สินทีุ�
กำาหนดี ทัุ�งินี� QOZ ไดี�กรัะจาย
อ่ย่้ตามมลรััฐตา่งิๆ ดัีงิแสดีงิใน
แผู้นทุี�แสดีงิย่านแห่งิโอ่กาสทีุ�
ไดี�รัับคัดีเล่อ่ก

Selected tracts (Opportunity Zones)

Eligible but not selected tracts
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• เง�ือนไขการลืงทุน
นักลงิทุุนทีุ�ต�อ่งิการัลงิทุุนใน QOF ต�อ่งิลงิทุุนภัายใน 180 วััน 
นับจากวัันทีุ�ขีายหลักทุรััพิย์เพ่ิ�อ่ ช่ะลอ่การัจ่ายภัาษี capital gain 
และนักลงิทุุนต�อ่งิลงิทุุนผู่้าน QOF ไม่สามารัถึลงิทุุนโดียตรังิใน
สินทุรััพิย์ขีอ่งิ Qualified Opportunity Zone  ซึึ่�งิ QOF มีคุณสมบัติ 
ดัีงินี�
(1) เป็ีนกอ่งิทุุนทีุ�จัดีตั�งิขึี�นในร้ัปีแบบขีอ่งิบริัษัทุ (corporations) 
ห�างิหุ�นส่วัน (partnership) หร่ัอ่บริัษัทุจำากัดี (Limited Liability 
Companies) ตามทีุ�คณะกรัรัมการักำากับหลักทุรััพิย์และ
ตลาดีหลักทุรััพิย์สหรััฐฯ (SEC) กำาหนดีเพ่ิ�อ่รัวับรัวัมและนำาเงิิน
ทุุนขีอ่งินักลงิทุุนไปีลงิทุุนในทุรััพิย์สินขีอ่งิ Qualified Opportunity 
Zone ทีุ�กำาหนดี ไดี�แก่ หุ�น (stock) ผู้ลปีรัะโยช่น์ร่ัวัมกัน  
(partnership interest) และ ทุรััพิย์สินทีุ�มีร้ัปีร่ัางิ (Tangible  
property) ทัุ�งินี� QOF สามารัถึลงิทุุนทุางิตรังิโดียการัซ่ึ่�อ่
อ่สังิหาริัมทุรััพิย์ทีุ�อ่ย่้ใน QOZ หร่ัอ่การัลงิทุุนใน หุ�นทุุน (Equity 
Investment) ในธุิรักิจทีุ�ดีำาเนินการัอ่ย่้ใน QOZ

(2) สินทุรััพิย์อ่ย่างิน�อ่ยรั�อ่ยละ 90 ขีอ่งิสินทุรััพิย์รัวัมขีอ่งิกอ่งิ
ทุุน ต�อ่งิลงิทุุนในทุรััพิย์สินทีุ�กำาหนดีใน Qualified Opportunity 
Zone โดียจะมีการัตรัวัจสอ่บทุุก 6 เด่ีอ่น

(3) QOF ต�อ่งิลงิทุุนเพ่ิ�อ่สรั�างิธุิรักิจใหม่ใน QOZ หร่ัอ่หากลงิทุุน
ในธุิรักิจเดิีมทีุ�อ่ย่้ใน QOZ (ซึึ่�งิส่วันใหญ่เป็ีนร้ัปีแบบนี�) ต�อ่งิทุำาให�
ดีีขึี�นโดียเห็นไดี�อ่ย่างิชั่ดีเจน (substantial improvements) และ
ทุำาให�ม้ลค่าขีอ่งิธุิรักิจเดิีมขียายตัวัอ่ย่างิน�อ่ยเทุ่ากับม้ลค่าทีุ�
ลงิทุุนภัายใน 30 เด่ีอ่น (ไม่รัวัมทีุ�ดิีน) ทัุ�งินี�ไดี�กำาหนดีธุิรักิจทีุ�ไม่
เขี�าข่ีายการัลงิทุุนขีอ่งิ QOF ไดี�แก่ สนามกอ่ล์ฟื้ สโมสรักีฬา 
กลางิแจ�งิ สถึานบริัการันวัดี ทุำาผิู้วัสีแทุน สถึานพินัน และรั�าน
ขีายเหล�า 
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สิทธิิประโยชน์ทางภาษีี2 

สิทุธิิปีรัะโยช่น์ทุางิภัาษีหากนัก
ลงิทุุนนำาส่วันทีุ�เป็ีน capital gain 
ไปีลงิทุุนใน QOF ภัายใน 180 วััน
นับจากวัันทีุ�ขีายการัลงิทุุนและ
รัับร้ั� capital gain ทัุ�งินี� capital 
gain อ่าจเป็ีนผู้ลจากการัขีาย
หุ�น พัินธิบัตรั อ่สังิหาริัมทุรััพิย์ 
หร่ัอ่กิจการั เป็ีนต�น โดียสิทุธิิ
ปีรัะโยช่น์ทุางิภัาษีทีุ�จะไดี�รัับ 
ขึี�นอ่ย่้กับรัะยะเวัลาทีุ�ลงิทุุนใน 
QOF  ดัีงินี�

(1) ลงิทุุนไม่ถึึงิ 5 ปีี ช่ะลอ่การั
เสียภัาษี capital gains ไปีจนถึึงิ
วัันทีุ� 31 ธัินวัาคม 2569 หร่ัอ่จน
กรัะทัุ�งิมีการัขีาย QOF (วัันไหน
ถึึงิก่อ่นนับวัันนั�น)

(2) ลงิทุุนตั�งิแต่ 5 ปีี แต่ไม่เกิน 
7 ปีี ช่ะลอ่การัเสียภัาษี capital 
gains ไปีจนถึึงิวัันทีุ� 31 ธัินวัาคม 
2569 หร่ัอ่จนถึึงิวัันทีุ�ขีาย QOF 
(วัันไหนถึึงิก่อ่นนับวัันนั�น) และ
เสียภัาษีจาก capital gain เดิีม
ลดีลงิรั�อ่ยละ 10

(3) ลงิทุุนตั�งิแต่ 7 ปีี แต่ไม่เกิน 
10 ปีี ช่ะลอ่การัเสียภัาษี capital 
gains ไปีจนถึึงิวัันทีุ� 31 ธัินวัาคม 
2569 หร่ัอ่จนถึึงิวัันทีุ�ขีาย QOF 
(วัันไหนถึึงิก่อ่นนับวัันนั�น) และ
เสียภัาษีจาก capital gain เดิีม

2 https://opportunityzones.hud.gov/
investors/qof 

ลดีลงิเพิิ�มอี่กรั�อ่ยละ 5 รัวัมเป็ีนรั�อ่ยละ 15

(4) ลงิทุุนตั�งิแต่ 10 ปีีขึี�นไปี ไดี�รัับยกเวั�นภัาษี capital gains ทีุ�ช่ะลอ่
มาทัุ�งิหมดี

การประเมินผลโครงการ
สภา ที� ป รึกษีา เศรษีฐกิจของทำา เ นียบขาวั  
(The White House Council of Economic  
Advisers -CEA)3 ได้ำจัดำทำารายงานการประเมินผลื
เบื�องต้นผลืกระทบของ OZ ในด้ำานต่าง ๆ  
เมื�อเดืำอนสิงหาคม 2563 สรุปได้ำ ดัำงนี�

(1) การัลงิทุุน

QOF ไดี�รัะดีมเงิินทุุนปีรัะมาณ 7.5 หม่�นล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ ตั�งิแต่
เริั�มมีโครังิการัเม่�อ่กลางิปีี 2561 จนถึึงิสิ�นปีี 2562 หร่ัอ่คิดีเป็ีน 
รั�อ่ยละ 21 ขีอ่งิการัลงิทุุนต่อ่ปีีใน OZ และขี�อ่ม้ลจากคณะกรัรัมการั
กำากับหลักทุรััพิย์และตลาดีหลักทุรััพิย์สหรััฐฯ (Securities and 
Exchange Commission-SEC) แสดีงิให�เห็นว่ัา Equity investment 
ในธุิรักิจใน QOZ เพิิ�มขึี�นรั�อ่ยละ 29 เม่�อ่เทีุยบกับย่านทีุ�เขี�าข่ีายเป็ีน 
OZ แต่ไม่ไดี�รัับการัคัดีเล่อ่กให�เป็ีน QOZ และปีรัะเมินว่ัาสิทุธิิ
ปีรัะโยช่น์ขีอ่งิ OZ ไดี�นำาเม็ดีเงิินลงิทุุนใหม่จำานวัน 5.2 หม่�นล�าน
ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐเขี�าไปีลงิทุุนใน QOZ ตลอ่ดีปีี 2562 หร่ัอ่ปีรัะมาณ
รั�อ่ยละ 70 ขีอ่งิจำานวันเงิินทีุ� QOF รัะดีมทุุนไดี� และกลุ่ม
อุ่ตสาหกรัรัมทีุ� QOF ลงิทุุน รั�อ่ยละ 46 ลงิทุุนในอุ่ตสาหกรัรัม
อ่สังิหาริัมทุรััพิย์มากทีุ�สุดี ขีณะทีุ�รั�อ่ยละ 54 มีการัลงิทุุนใน 
อุ่ตสาหกรัรัมอ่่�นๆ เช่่น ก่อ่สรั�างิ เทุคโนโลยี และบริัการัสุขีภัาพิ 
เป็ีนต�น

(2) รัาคาบ�าน

CEA ปีรัะมาณการัว่ัา โครังิการั OZ ส่งิผู้ลให�ม้ลค่าบ�านใน QOZ 
เพิิ�มขึี�นปีรัะมาณรั�อ่ยละ 1.1 ในช่่วังิ 2 ปีี และเพิิ�มควัามมั�งิคั�งิให�แก่

3 https://virtuapartners.com/wp-content/uploads/2020/02/White-House.
pdf 
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ปีรัะช่ากรัทีุ�เป็ีนเจ�าขีอ่งิบ�านใน 
QOZ คิดีเป็ีนปีรัะมาณรั�อ่ยละ 
47 ขีอ่งิปีรัะช่ากรัทีุ�อ่าศัยอ่ย่้ใน 
QOZ อี่กปีรัะมาณ 1.1 หม่�นล�าน
ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ

(3) ภัาวัะควัามยากจน และงิบ
ปีรัะมาณ

CEA ปีรัะมาณการัว่ัารััฐบาลจะ
ส้ญเสียรัายไดี� 0.15 ดีอ่ลลาร์ั
สหรััฐ ต่อ่ทุุก 1 ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ4 
ทีุ�ลงิทุุนใน QOF หร่ัอ่ปีรัะมาณ 
1.12 หม่�นล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ 
สำาหรัับเงิินทุุน 7.5 หม่�นล�าน
ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ ทีุ� QOF รัะดีมทุุน
ไดี�จนถึึงิสิ�นปีี 2562 อ่ย่างิไรัก็ดีี
โครังิการัทีุ�เกิดีขึี�นจากการัรัะดีม
ทุุนขีอ่งิ QOF จะช่่วัยลดีภัาวัะ
ควัามยากจนใน OZ ไดี�รั�อ่ยละ 
11 หร่ัอ่ช่่วัยให� 1 ล�านคนหลุดีพิ�น
จากควัามยากจนซึึ่�งิจะช่่วัยลดี
รัายจ่ายดี�านสวััสดิีการัขีอ่งิรััฐทีุ�
ต�อ่งิจ่ายให�แก่ผู้้�ทีุ�มีรัายไดี�ตำ�า 
และอ่าจช่ดีเช่ยรัายไดี�ทัุ�งิหมดี
ขีอ่งิรััฐทีุ�ส้ญเสียจากการัให�สิทุธิิ
ปีรัะโยช่น์ทุางิภัาษีแก่ QOF 
นอ่กจากนี�  CEA ยังิเห็นว่ัา
โครังิการั OZ เป็ีนโครังิการัทีุ�ไม่
ลดีแรังิจ้งิใจในการัทุำางิาน 
เน่�อ่งิจากเป็ีนการัพัิฒนาชุ่มช่น
ทัุ�งิย่าน (based on community 
wide) แทุนทีุ�จะให�เงิินช่่วัยเหล่อ่
เป็ีนรัายบุคคลทีุ�ขึี�นอ่ย่้กับรัายไดี� 

4 ปีรัะมาณจากอ่ัตรัาภัาษีปีกติทุี�ต�อ่งิ
เสียรั�อ่ยละ 21.3

ซึึ่�งิหากทุำางิานมากและรัายไดี�เพิิ�มขึี�นจะไม่ไดี�เงิินช่่วัยเหล่อ่  
จึงิถ่ึอ่เป็ีนโครังิการัทีุ�ช่่วัยลดีควัามยากจน โดียไม่ทุำาให�ปีรัะช่าช่น
รัอ่รัับควัามช่่วัยเหล่อ่จากรััฐในร้ัปีแบบขีอ่งิการัให�เงิินช่่วัยเหล่อ่
ต่างิ ๆ ทีุ�มีอ่ย่้

สถุาบัน Brookings ได้ำจัดำสัมมนาเพืื่�อให้บุคคลื
ที�ทำาการศึกษีาเกี�ยวักับโครงการ OZ เข้ามาแบ่งปัน
งานศึกษีาวิัจัยผลืกระทบเบื�องต้นของ OZ ซึึ่�งหลืาย
งานศึกษีาวิัจัยพื่บว่ัา โครงการ OZ มีผลืกระทบน้อย
มากต่อตลืาดำแรงงาน แลืะราคาอสังหาริมทรัพื่ย์ใน
พืื่�นที� สรุปได้ำ ดัำงนี�

(1) ผู้ลกรัะทุบต่อ่ตลาดีแรังิงิานและค่าแรังิ

มีการัเปีรีัยบเทีุยบการัปีรัะกาศตำาแหน่งิงิานว่ัางิและค่าแรังิใน 
QOZ5 และย่านทีุ�มีคุณสมบัติเช่่นเดีียวักับ OZ แต่ไม่ไดี�รัับเล่อ่ก  
พิบว่ัาไม่มีควัามแตกต่างิอ่ย่างิมีนัยสำาคัญขีอ่งิจำานวันการัปีรัะกาศ
ตำาแหน่งิงิานว่ัางิตั�งิแต่เด่ีอ่นมกรัาคม 2562 ถึึงิมีนาคม 2563 
อ่ย่างิไรัก็ดีี อี่กงิานวิัจัยหนึ�งิพิบว่ัาโครังิการั OZ  ช่่วัยให�การัจ�างิ
งิานในย่าน OZ ทีุ�อ่ย่้ในเขีต metropolitan area ขียายตัวัเพิิ�มขึี�นอี่ก
รั�อ่ยละ 3.0 – 4.6 percentage points6  ในทัุ�งิอุ่ตสาหกรัรัมทีุ�ต�อ่งิการั
แรังิงิานทีุ� มีทัุกษะ และไม่มีทัุกษะ  และหนุนให�เกิดีการั 
จัดีตั�งิธุิรักิจใหม่ แต่ไม่มีผู้ลกรัะทุบในพ่ิ�นทีุ�ช่นบทุ

(2) ผู้ลกรัะทุบต่อ่รัาคาอ่สังิหาริัมทุรััพิย์

การัศึกษา 4 งิานพิบว่ัา โครังิการั OZ มีผู้ลกรัะทุบน�อ่ยมากต่อ่การั
ปีรัับขึี�นขีอ่งิรัาคาอ่สังิหาริัมทุรััพิย์ในพ่ิ�นทีุ�  ปัีจจัยหนึ�งิอ่าจมาจาก
แรังิจ้งิใจดี�านภัาษีส่งิผู้ลให�มีการัลงิทุุนก่อ่สรั�างิทีุ�อ่ย่้อ่าศัยเพิิ�มขึี�น
ในเขีต OZ ส่งิผู้ลให�อุ่ปีทุานบ�านเพิิ�มขึี�นช่ดีเช่ยกับอุ่ปีสงิค์ทีุ�เพิิ�มขึี�น
เช่่นกัน

5 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/01/Atkins-et-al_JPu-
bE_Effect_of_Opportunity_Zones__employment_outcomes-2.pdf
6 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/01/Arefeva-
Davis-Ghent-Park-2020-Job-Growth-from-Opportunity-Zones.pdf
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บทสรุป
โครังิการั OZ เปี็นกลไกในการัพิัฒนาเศรัษฐกิจขีอ่งิปีรัะเทุศให�มี

การักรัะจายควัามเจริัญอ่ย่างิทัุ�วัถึึงิในการัพัิฒนาพิ�่นทุ�ีทุ�ียากจนโดีย

ใช่�เครั�่อ่งิม่อ่ทุางิภัาษใีนการัสนบัสนุนเพิ�่อ่ส่งิเสรัมิให�เงิินไปีลงิทุุนใน

พ่ิ�นทีุ�ทีุ�กำาหนดีซึ่�ึงิก่อ่ให�เกิดีการัจ�างิงิานในพิ่�นทีุ�เพิิ�มขึี�น นอ่กจากนี� 

โครังิการัดัีงิกล่าวัมีเง่ิ�อ่นไขีการัลงิทุุนทีุ�ผู่้อ่นคลายโดียเน�นการัลงิทุุน

รัะยะยาวัและไมไ่ดี�มีการักำาหนดีนโยบายการัลงิทุุนแบบ top-down 

เน่�อ่งิจากเป็ีนการัลงิทุุนแบบเน�นพ่ิ�นทีุ�ทีุ�ชุ่มช่นมีส่วันร่ัวัมเพ่ิ�อ่ช่่วัย

กรัะจายควัามเจริัญทุางิเศรัษฐกิจไปียังิพิ�่นทุ�ีทุ�ีปีรัะช่ากรัมีรัายไดี�ตำ�า 

อ่ย่างิไรัก็ดีี โดียภัาพิรัวัมพิบว่ัาโครังิการั OZ  มีผู้ลกรัะทุบต่อ่

กิจกรัรัมทุางิเศรัษฐกิจทีุ�แตกต่างิกันไปีตามแต่พิ�่นทีุ� เน่�อ่งิจาก

โครังิการั OZ เป็ีนเรั�่อ่งิใหม่ เพิิ�งิเริั�มมีการัรัะดีมทุุนในช่่วังิครึั�งิหลังิ

ขีอ่งิปีี 2561 ปีรัะกอ่บกับการัแพิรั่รัะบาดีขีอ่งิไวัรััสโควัิดี-19 ในปีี 

2562 ส่งิผู้ลกรัะทุบต่อ่การัลงิทุุนในทุุกภัาคเศรัษฐกิจ ทุำาให�มีงิาน

วิัจัยและขี�อ่ม้ลทุางิสถิึติทีุ�จำากัดี จึงิไม่สามารัถึสรัปุีผู้ลทีุ�ชั่ดีเจนขีอ่งิ

โครังิการั OZ ไดี� อี่กทัุ�งิมีการัเปีลี�ยนแปีลงิรััฐบาลทุำาให�โครังิการั 

OZ ไม่ไดี�รัับการัดีำาเนินการัอ่ย่างิต่อ่เน�่อ่งิ ทัุ�งินี�ควัามสำาเรั็จขีอ่งิ

โครังิการัดัีงิกล่าวัขี�ึนอ่ย่้กับหลายปัีจจัยและต�อ่งิมีควัามต่อ่เน่�อ่งิขีอ่งิ

นโยบายภัาครััฐอี่กดี�วัย
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กองทุนเพื่ื�อการฟื้นฟู
ร้านอาหารของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Restaurant Revitalization Fund)

บทความโดย
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
นางสาววิสาร์กร เพชรฐิติวัฒน์
สำานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำากรุงวอชิงตันวอชิงตัน
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กอ่งิทุุนเพ่ิ�อ่การัฟ้ื้�นฟ้ื้รั�านอ่าหารัขีอ่งิสหรััฐอ่เมรัิกา หรั่อ่ 

Restaurant Revitalization Fund (RRF) เป็ีนกอ่งิทุุนทุ�ีจัดีตั�งิ

ขึี�นภัายใต�กฎหมาย American Rescue Plan Act 2021  

ซึึ่�งิปีรัะธิานาธิิบดีีโจ ไบเดีน ลงินามให�มีผู้ลบังิคับใช่�เม่�อ่วััน

ทีุ� 11 มีนาคม 2564 โดีย RRF เป็ีนหน�ึงิในมาตรัการัช่่วัย

เหล่อ่ธุิรักิจขีนาดีเล็กและผู้้�ปีรัะกอ่บการัทุ�ีไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

จากการัแพิรัร่ัะบาดีขีอ่งิไวัรััสโควัดิี -19 มงีิบปีรัะมาณรัวัม 

2.86 หม�่นล�านดีอ่ลลารั์สหรััฐ ซึ่�ึงิเป็ีนเงิินให�เปีล่า (grant) 

เพ่ิ�อ่ช่่วัยเหล่อ่รั�านอ่าหารั บาร์ั รัถึขีายอ่าหารั และธุิรักิจทุ�ี

ให�บรักิารัอ่าหารัและเครั�่อ่งิด่ี�ม โดียปีรัะธิานาธิิบดีโีจ ไบเดีน

ให�ควัามสำาคัญกับธุิรักิจรั�านอ่าหารัเน่�อ่งิจากช่าวัอ่เมริักัน

ส่วันใหญ่เริั�มทุำางิานครัั�งิแรักในรั�านอ่าหารัเป็ีนส่วันใหญ่
(1) ธุิรักิจทีุ�เขี�าขี่ายไดี�รัับควัาม

ช่่วัยเหล่อ่

(1.1) ต�อ่งิเป็ีนธุิรักิจทีุ�ส้ญเสีย

รัายไดี�เน่�อ่งิจากการัแพิร่ัรัะบาดี

ขีอ่งิโควัิดี-19 และยังิไม่ปิีดี

กิจการัถึาวัรั หร่ัอ่กำาลังิจะเปิีดี

ให�บรัิการัซึ่�ึงิมีค่าใช่�จ่ายทุ�ีเกิดี

ขี�ึนภัายในวัันทุี� 11 มนีาคม 2564 

และดีำาเนินธุิรักิจให�บริัการั

อ่าหารัหรั่อ่เครั�่อ่งิดี�่มแก่ล้กค�า

เป็ีนหลัก เช่่น รั�านอ่าหารั  

รัถึขีายอ่าหารั ผู้้�ให�บรัิการัจัดี

เลี�ยงิ บารั์ และรั�านเบเกอ่รีั� 

เป็ีนต�น โดียธุิรักิจต�อ่งิมีรัายรัับ

จากการัให�บรัิการัอ่าหารัและ

เคร่ั�อ่งิด่ี�มในสถึานทุี�ตั�งิอ่ย่างิ

น�อ่ยรั�อ่ยละ 33 ขีอ่งิรัายรัับรัวัม 

ในปีี 2562 สำาหรัับธุิรักิจทีุ�เปิีดี

ในปีี 2563 หรั่อ่ธุิรักิจทีุ�ยังิไม่

บทนำา

สาระสำาคัญของ RRF1 

1 สามารัถึดี้รัายละเอ่ียดีไดี�จาก https://www.sba.gov/sites/default/
files/2021-04/RRF%20Overview%20Deck%20FINAL%204.27-508.
pdf

2.1 RRF บริัหารัโดีย Small Business Administration (SBA) 

ซึึ่�งิเป็ีนหน่วัยงิานขีอ่งิรััฐบาลกลางิทีุ�จัดีตั�งิขี�ึนตั�งิแต่ปีี พิ.ศ. 

2496 เพ่ิ�อ่ช่่วัยเหล่อ่ธิรุักิจขีนาดีเลก็ให�สามารัถึเขี�าถึงึิแหลง่ิ

ทุุน โดียให�ควัามช่่วัยเหล่อ่ธุิรักิจขีนาดีเล็กแบบครับวังิจรั 

ตั�งิแตก่ารัให�สนิเช่�่อ่ การัคำ�าปีรัะกนัสนิเช่�่อ่ การัให�คำาปีรักึษา 

และการัอ่บรัมผู้้�ปีรัะกอ่บการัทีุ�เพิิ�งิเริั�มต�นธุิรักิจ 

2.2 RRF มีวััตถุึปีรัะสงิค์เพ่ิ�อ่ช่่วัยให�รั�านอ่าหารัและธุิรักจิอ่่�น

ทุ�ีเขี�าข่ีายทีุ�ส้ญเสียรัายไดี�เน่�อ่งิจากการัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ

ไวัรััสโควัดิี-19 สามารัถึเปีดิีบริัการัต่อ่ไปีไดี� โดีย RRF มกีารั

กำาหนดีธิรุักิจทีุ�เขี�าขีา่ยไดี�รัับควัามช่่วัยเหล่อ่ และเกณฑ์์การั

ใช่�เงิินช่่วัยเหล่อ่ สรุัปีไดี� ดัีงินี�
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Security Number-SSN) หร่ัอ่ เลขีปีรัะจำาตัวัผู้้�เสียภัาษี (Individual 

Tax Identification Number -ITIN)

(1.3) ขี�อ่จำากัดีสำาหรัับธุิรักิจทุ�ีขี่ายเขี�า เช่่น ต�อ่งิไม่เป็ีนธุิรักิจทีุ�มี

สาขีามากกวั่า 20 สาขีา ไม่เป็ีนธุิรักิจทุ�ีอ่ย่้ในตลาดีหลักทุรััพิย์  

ไม่เป็ีนอ่งิค์การัทุ�ีไมแ่สวังิหากำาไรั ต�อ่งิไมไ่ดี�รัับเงิินช่ว่ัยเหล่อ่จาก 

Shuttered Venue Operators Grant ซึ่�ึงิเป็ีนโครังิการัช่่วัยเหล่อ่

ฉุกเฉินธุิรักิจขีนาดีเล็กทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบอ่ย่างิมากจากการัการั

แพิร่ัรัะบาดีโควิัดี-19 ตามกฎหมาย Economic Aid to Hard-Hit 

Small Business, Nonprofit, and Venues Act ทีุ�ไดี�มีการัแก�ไขีตาม 

the American Rescue Plan Act ทุ�ีดีำาเนินการัโดีย SBA เป็ีนต�น 

เพ่ิ�อ่ไม่ให�เกิดีควัามซึ่ำ�าซึ่�อ่นในการัให�ควัามช่่วัยเหล่อ่

เปิีดีทุำาการัแต่มีรัายจ่ายล่วังิ

หน�าเกิดีขึี�นแล�วั ลักษณะใน

การัดีำาเนินธุิรักิจต�อ่งิมีรัายรัับ

จากการัขีายอ่าหารัและเคร่ั�อ่งิ

ด่ี�มอ่ย่างิน�อ่ยรั�อ่ยละ 33 ต่อ่

สาธิารัณช่น โดียรัวัมถึึงิรั�าน

อ่าหารัทีุ�ดีำาเนินธุิรักิจอิ่สรัะทีุ�

ตั�งิอ่ย่้ในสนามบิน โรังิแรัม 

หรั่อ่ศ้นย์ปีรัะชุ่ม

(1.2) ต�อ่งิเป็ีนธุิรักิจทีุ�จัดีตั�งิใน

ร้ัปีแบบทัุ�งินิ ติ บุคคล และ

บุคคลธิรัรัมดีา และมีเลขีการั

ปีรัะกอ่บธุิรักิจทุ�ียังิไม่หมดี

อ่ายุทุ�ีใช่�ในการัย�่นภัาษี (Tax 

Identification Number-TIN)  

ไดี�แก่ เลขีปีรัะจำาตัวันายจ�างิ 

(Employer Identification Number 

-EIN) เลขีปีรัะกนัสังิคม (Social 
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(2) เกณฑ์์การัใช่�เงิินช่่วัยเหล่อ่

(2.1) ให�เงิินช่่วัยเหล่อ่เทุ่ากับ

รัายไดี�ทีุ�ส้ญเสยีทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิกับ

การัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิไวัรััส 

โควิัดี-19 ส้งิสุดี 10 ล�านดีอ่ลลาร์ั

สหรััฐตอ่่หนึ�งิธุิรักิจ (ปีรัะมาณ 

32 ล�านบาทุ) และไม่เกิน 5 

ล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ (ปีรัะมาณ 

16 ล�านบาทุ) ต่อ่หนึ�งิสถึานทีุ�

ตั�งิ วังิเงิินขีอ่ควัามช่่วัยเหล่อ่ 

ตำ�าสุดีอ่ย่้ทีุ� 1,000 ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ 

(ปีรัะมาณ 32,000 บาทุ) ทัุ�งินี�

ผู้้�ขีอ่รัับเงิินช่่วัยเหล่อ่ไม่ต�อ่งิ

ธุิรักิจทุ�ีเกิดีขี�ึนจากการัดีำาเนิน

ธุิรักิจตามปีกติทีุ�จำาเป็ีนและ

ธุิรักิจต�อ่งิจ่ายในการัดีำาเนิน

ธุิรักิจ เช่่น ค่าใบอ่นุญาตใน

การัปีรัะกอ่บธุิรักจิ ค่าปีรัะกนั 

การัฝึ่กอ่บรัม เป็ีนต�น ทัุ�งินี�ไม่

รัวัมค่าใช่�จ่ายขีอ่งิกิจกรัรัม

รัายวัันทุ�ีเกิดีขี�ึนนอ่กบริัษัทุ  

โดียค่าใช่�จ่ายดีังิกล่าวัรัวัมถึึงิ

ค่าใช่�จ่ายทุ�ีเกิดีขี�ึนตั�งิแต่วัันทีุ� 

15 กุมภัาพัินธ์ิ 2563 จนถึึงิวััน

ทุ�ี 11 มีนาคม 2566  และต�อ่งิ

ใช่� เ งิินจากกอ่งิทุุนให�หมดี

ภัายในวัันทุ�ี 11 มีนาคม 2566 

หากใช่�ไม่หมดีต�อ่งิค่นเงิินช่่วัย

เหล่อ่ในส่วันทุ�ีเหล่อ่แก่ SBA

  (2.3)  SBA ไดี�กันวังิเงิินช่่วัย

เหล่อ่เพิ�่อ่ให�กรัะจายไปีถึึงิ

ธุิรักิจขีนาดีเล็ก ดัีงิน�ี

1) 5 พัินล�านดีอ่ลลารั์สหรััฐ

สำาหรัับผู้้�ขีอ่รัับควัามช่่วัยเหล่อ่

ทุ�ีมีรัายรัับไม่ เกิน 5 แสน

ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐในปีี 2562

2) 4 พัินล�านดีอ่ลลารั์สหรััฐ

สำาหรัับผู้้�ขีอ่รัับควัามช่่วัยเหล่อ่

ทุ�ีมีรัายรัับเกิน 5 แสน แต่ไม่

เกิน 1.5 ล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ

ในปีี 2562

ค่นเงิินให�เปีล่าหากใช่�เงิินตาม

เกณฑ์์ทีุ�กำาหนดีภัายในวัันทุี� 11 

มีนาคม 2566

(2.2) ธุิรักิจต�อ่งินำาเงิินช่่วัย

เหล่อ่ไปีใช่�จ่ายทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิกับ

การัดีำาเนินธุิรักิจ ไดี�แก่ 1) ค่า

จ�างิพินักงิานซึึ่�งิรัวัมถึึงิการัลา

ป่ีวัยทีุ�ไดี�รัับค่าตอ่บแทุน (sick 

leave) และค่าปีรัะกันสุขีภัาพิ

ขีอ่งิพินักงิาน 2) ค่าเช่่ารั�าน  

3) ดีอ่กเบี�ยทีุ� เกิดีจากการั

จำานอ่งิรั�าน  4) ค่าสาธิารัณ้ปีโภัค 

5) หน�ีค�างิช่ำารัะขีอ่งิธุิรักิจ  

6) ค่าบำารุังิรัักษาซ่ึ่อ่มแซึ่มรั�าน 

7) ค่าก่อ่สรั�างิทุ�ีนั�งิทุานอ่าหารั

กลางิแจ�งิ (outdoor) 8) ค่าวััสดุี

อุ่ปีกรัณ์ในการัปีรัะกอ่บธุิรักจิ 

รัวัมทัุ�งิไปีถึึงิอุ่ปีกรัณ์ป้ีอ่งิกัน

และทุำาควัามสะอ่าดี 9) ค่าใช่�

จ่ายขีอ่งิธุิรักจิดี�านอ่าหารัและ

เคร่ั�อ่งิด่ี�ม โดียรัวัมถึึงิวััตถึุดิีบ

สำาหรัับเบียรั์ ไวัน์ และสุรัา  

10) ค่าใช่�จ่ายในการัจัดีหา 

(suppliers) จากนิติบุคคลทีุ�มี

คุณสมบัติตามทีุ�กำาหนดีใน

การัจัดีหาสินค�าทีุ�จำาเป็ีนใน

การัดีำาเนินกิจการั ตามสัญญา

จ�างิ หร่ัอ่สั�งิซ่ึ่�อ่ ทัุ�งิก่อ่นเวัลาทุ�ี

ไดี�รัับเงิินจาก RRF หร่ัอ่ในช่่วังิ

เวัลาทีุ�ไดี�รัับเงิินจาก RRF และ 

11) ค่าใช่�จ่ายในการัดีำาเนิน
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ผลการดำาเนินการ

ทุี�มา: https://www.sba.gov/sites/default/files/2021-07/
RRF_Report-508.pdf 
ณ วัันทุี� 30 มิถึุนายน 2564

3) 500 ล�านดีอ่ลลารัส์หรััฐสำาหรัับผู้้�ขีอ่รัับควัาม

ช่่วัยเหล่อ่ทีุ�มีรัายรัับไม่เกิน 50,000 ดีอ่ลลาร์ั

สหรััฐในปีี 2562

ทัุ�งินี�ธุิรักิจจะต�อ่งิย่�นคำารั�อ่งิขีอ่รัับควัามช่่วัยเหล่อ่

ต่อ่ SBA ตามแบบฟื้อ่รัม์ทีุ�กำาหนดีซึ่�ึงิมีการัจดัีทุำา 

ตัวัอ่ย่างิถึึงิ 34 ภัาษา รัวัมทัุ�งิภัาษาไทุย

RRF ไดี�เปิีดีรัับสมัครัตั�งิแต่วัันทีุ� 3 พิฤษภัาคม 

2564 และปิีดีรัับสมัครัเม่�อ่วัันทีุ� 24 พิฤษภัาคม 

2564 เน่�อ่งิจากมีผู้้�ย่�นสมัครัเกินกว่ัาวังิเงิินงิบ

ปีรัะมาณทีุ�ไดี�รัับการัจัดีสรัรั โดียมีธุิรักิจสมัครั

ขีอ่รัับควัามช่่วัยเหล่อ่ปีรัะมาณ 278,000 รัาย 

เงิินทีุ�ขีอ่ควัามช่่วัยเหล่อ่มากกว่ัา 7.22 หม่�นล�าน

ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ ภัายในสามสัปีดีาห์แรักขีอ่งิการั

เปิีดีสมัครั ซึึ่�งิ SBA สามารัถึให�เงิินช่่วัยเหล่อ่ไดี�

เพีิยงิ 101,004 รัาย จากงิบปีรัะมาณ 2.86  

หม่�นล�านดีอ่ลลารั์สหรััฐ โดียแบ่งิตามวังิเงิิน 

ช่่วัยเหล่อ่ทีุ�ไดี�รัับ ดัีงินี�

อ่ย่างิไรัก็ดีี เม่�อ่วัันทีุ� 9 มิถุึนายน 2564 

สมาชิ่กรััฐสภัาสหรััฐฯ จากทัุ�งิพิรัรัคเดีโมเครัต

และพิรัรัครีัพัิบลีกัน ไดี�เสนอ่ให�จัดีสรัรัเงิิน

ช่่วัยเหล่อ่รัอ่บสอ่งิแก่ RRF วังิเงิิน 6.0 หม่�น

ล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ แต่ยังิไม่ไดี�รัับการั

พิิจารัณาจากรััฐสภัาสหรััฐฯ นอ่กจากนี�การั

พิิจารัณาให�เงิินช่ว่ัยเหล่อ่ขีอ่งิ SBA จาก RRF 

ไดี� รัับการัเ รีัยกรั�อ่งิให� เ ปิีดีเผู้ยผู้ลการั

พิิจารัณาให�เงิินช่ว่ัยเหล่อ่ดีงัิกลา่วั เน�่อ่งิจาก

มีผู้้�ทุ�ีไม่ไดี�รัับเงิินช่่วัยเหล่อ่เปี็นจำานวันมาก 

อี่กทัุ�งิมีปีรัะเด็ีนในการัพิิจารัณาให�ควัามช่่วัย

เห ล่อ่แ ก่ ธุิ รักิ จทุ�ี เ จ� า ขีอ่ งิ เ ป็ี น ผู้้� ห ญิ งิ 

ทุหารัผู่้านศึก และผู้้�ดี�อ่ยโอ่กาสทุางิสังิคม

เป็ีนกรัณีพิิเศษก่อ่น ทุำาให�ผู้้�เรีัยกรั�อ่งิหลาย

รัายเห็นวั่าไม่เป็ีนธิรัรัมจนมีการัฟ้ื้อ่งิรั�อ่งิใน

ชั่�นศาล ทัุ�งินี� SBA ไดี�มีการัแสดีงิขี�อ่ม้ลใน

การัพิิจารัณาวั่ามีการัอ่นุมัติให�แก่ธุิรักิจใดี

และไม่อ่นุมัตใิห�แก่ธุิรักจิใดีเพ่ิ�อ่ควัามโปีร่ังิใส

ในเว็ับไซึ่ต์ขีอ่งิ SBA ดี�วัย
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RRF เป็ีนกลไกหนึ�งิขีอ่งิรััฐบาลสหรััฐฯ ในการัช่่วัยเหล่อ่

ธุิรักิจรั�านอ่าหารัและธิุรักิจทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิกับการัขีาย

อ่าหารัและเคร่ั�อ่งิด่ี�มทัุ�งิหมดีเป็ีนการัเฉพิาะนอ่ก

เหน่อ่ไปีจากโครังิการัช่่วัยเหล่อ่อ่�่น ๆ ทีุ�ให�ควัาม 

ช่่วัยเหล่อ่แก่ธุิรักิจขีนาดีเล็กทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจาก

การัแพิรัร่ัะบาดีขีอ่งิโควัดิี-19 เน�่อ่งิจากเหน็ว่ัาธุิรักจิ

รั�านอ่าหารัไดี�รัับผู้ลกรัะทุบมาก และเป็ีนธุิรักิจทีุ�มี

การัจ�างิงิานมาก แต่การัช่่วัยเหล่อ่ดัีงิกล่าวัก็ยังิ 

ไม่เพิียงิพิอ่หากพิิจารัณาจากขี�อ่ม้ลทีุ�ผู้้�รั�อ่งิย่�นขีอ่

ควัามช่่วัยเหล่อ่มากกวัา่ 3 เทุา่ขีอ่งิวังิเงิินทีุ�ให�ควัาม

ช่่วัยเหล่อ่ไดี� อ่ย่างิไรัก็ดีีการัช่่วัยเหล่อ่ขีอ่งิรััฐบาล

สหรััฐฯ สามารัถึช่่วัยธุิรักิจไดี�ในรัะดัีบหนึ�งิ โดียทุำา

ควับค่้ไปีกับการัควับคุมการัแพิรั่รัะบาดีโดีย

สนับสนุนให�มีการัฉีดีวััคซีึ่นป้ีอ่งิกันโควิัดี-19 ให�แก่

พินักงิานทีุ�ให�บรัิการั รัวัมทัุ�งิบางิมลรััฐในสหรััฐฯ  

ไดี�กำาหนดีให�ผู้้�ใช่�บริัการัในรั�านอ่าหารัต�อ่งิไดี�รัับการั

ฉีดีวััคซีึ่นดี�วัยเพ่ิ�อ่ให�เกิดีควัามมั�นใจทัุ�งิผู้้�ปีรัะกอ่บการั

และผู้้�ใช่�บรักิารั นอ่กจากนี�รััฐบาลทุ�อ่งิถิึ�นยังิอ่ำานวัย

ควัามสะดีวักให�แกร่ั�านค�าทีุ�มีขีนาดีเลก็ในการัจดัีทุำา

สถึานทุ�ีขี�างิทุางิดี�านนอ่กรั�านอ่าหารัเพ่ิ�อ่ให�รัับ

ปีรัะทุานอ่าหารัดี�านนอ่กทีุ�มีอ่ากาศถ่ึายเทุ ซึึ่�งิเป็ีน 

การัช่่วัยเหล่อ่อ่ย่างิครับวังิจรัเพ่ิ�อ่ให�เกิดีควัามยั�งิย่น

ในรัะยะยาวัต่อ่การัปีรัะกอ่บธุิรักิจต่อ่ไปี

บทสรุป
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การจำาลืองสถุานการณ์

ผู้ติดำเชื�อ COVID-19 ดำ้วัย
แบบจำาลือง SIR แลืะ

การประเมินผลืกระทบทางเศรษีฐกิจดำ้วัย

แบบจำาลือง ABM

บทความโดย
ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ
ดร.กวิน เอี่ยมตระกูล
นางสาวกุสุมา จารุมณี
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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บทนำา
ปัีจจุบันเศรัษฐกิจขีอ่งิปีรัะเทุศต่างิ ๆ กำาลังิเผู้ชิ่ญกับควัามทุ�าทุาย 

ทีุ�ไม่เคยปีรัะสบมาก่อ่นจากการัแพิรั่รัะบาดีขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััส 

COVID-19 ทีุ�ส่งิผู้ลกรัะทุบในวังิกวั�างิ ทัุ�งิดี�านอุ่ปีสงิค์ อุ่ปีทุาน และ

ตลาดีแรังิงิาน ภัาคธุิรักจิมีการัช่ะลอ่การัผู้ลิตและลดีชั่�วัโมงิการัจ�างิ

งิานลงิ ทุำาให�รัายไดี�และกำาลังิซ่ึ่�อ่ขีอ่งิแรังิงิานลดีลงิ อี่กทัุ�งิยังิส่งิผู้ลก

รัะทุบต่อ่เน่�อ่งิไปีส่้เสถีึยรัภัาพิในตลาดีเงิินและตลาดีทุุนอี่กดี�วัย ภัาย

ใต�สถึานการัณ์การัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ COVID-19 นี� จำาเป็ีนทีุ�จะต�อ่งิมี

เครั�่อ่งิม่อ่ในการัวิัเครัาะห์ผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจทีุ�หลากหลายและ

เหมาะสมกับโจทุย์ทีุ�มีควัามซัึ่บซึ่�อ่นดัีงิเช่น่ในปัีจจุบัน แตแ่บบจำาลอ่งิ

เศรัษฐกิจมหภัาคแบบดัี�งิเดิีมซึึ่�งิวิัเครัาะห์ผู้ลกรัะทุบในภัาพิรัวัม 

(Macroeconomic Level) มีขี�อ่จำากัดีทีุ�ไม่สามารัถึวัิเครัาะห์ควัาม

สัมพัินธ์ิและพิฤติกรัรัมขีอ่งิบุคคล (Individual) หรั่อ่กลุ่มบุคคล 

(Group) ทีุ�มีควัามสัมพัินธิ์กันในรัะดัีบจุลภัาค (Microeconomic  

Level) ไดี� ปีรัะกอ่บกับการัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ COVID-19 ทีุ�สถึานการัณ์

มีการัเปีล�ียนแปีลงิอ่ย่างิรัวัดีเร็ัวั การัวิัเครัาะห์ผู้ลกรัะทุบทุางิ

เศรัษฐกิจในเช่ิงิอ่งิค์รัวัมตามปีกติ อ่าจไม่สามารัถึนำาไปีใช่�กำาหนดี

นโยบายช่่วัยเหล่อ่กลุ่มเปี้าหมายไดี�อ่ย่างิตรังิจุดี (Targeted Policy) 

เพีิยงิพิอ่

จากขี�อ่จำากัดีขีอ่งิแบบจำาลอ่งิเศรัษฐกจิมหภัาคดีงัิกล่าวั คณะผู้้�เขีียน

จึงิไดี�เสนอ่พิัฒนาแบบจำาลอ่งิบนพ่ิ�นฐานพิฤติกรัรัมผู้้�กรัะทุำา 

(Agent-Based Modeling : ABM) ซึ่�ึงิเปี็นแบบจำาลอ่งิทุี�ใช่�ในการั

วิัเครัาะห์รัะบบซัึ่บซึ่�อ่น (Complex System) ทีุ�เกิดีจากการัปีฏิิสัมพัินธ์ิ

รัะหวัา่งิผู้้�กรัะทุำา (Agent) ในรัะบบเศรัษฐกจิ โดียจำาลอ่งิสถึานการัณ์

เชิ่งิจุลภัาค (Micro Simulation Modelling) มาวิัเครัาะห์ผู้ลกรัะทุบ

ทุางิเศรัษฐกิจและสังิคมขีอ่งิการัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ COVID-19 ทุ�ีมีตอ่่

ปีรัะช่าช่น ณ รัะดัีบรัายไดี�ต่างิ ๆ  ครััวัเร่ัอ่น ภัาคธุิรักิจ และรััฐบาล 

ซึึ่�งิแบบจำาลอ่งิสถึานการัณ์ดัีงิกล่าวั จะเปี็นเครั�่อ่งิม่อ่ทีุ�ช่่วัยให�

วิัเครัาะห์และกำาหนดีกลุ่มเปี้าหมายในการัช่่วัยเหล่อ่ปีรัะช่าช่นทีุ�ไดี�

รัับผู้ลกรัะทุบจาก COVID-19 ไดี�อ่ย่างิตรังิจุดีมากยิ�งิขึี�น
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กรอบแนวคิดของ
แบบจำาลอง
การัเล่อ่กใช่�แบบจำาลอ่งิทีุ�พัิฒนาขึี�นจากพ่ิ�นฐานพิฤติกรัรัมขีอ่งิ 

ผู้้�กรัะทุำา (Agent-Based Modeling : ABM) เน่�อ่งิจากเป็ีนแบบ

จำาลอ่งิทีุ�ช่่วัยลดีขี�อ่จำากัดีขีอ่งิแบบจำาลอ่งิดัี�งิเดิีมไม่ว่ัาจะเป็ีนแบบ

จำาลอ่งิเศรัษฐกิจมหภัาคหร่ัอ่แบบจำาลอ่งิ Dynamic Stochastic 

General Equilibrium (DSGE) ทีุ�ไม่สามารัถึวิัเครัาะห์ปีฏิิสัมพัินธ์ิ

ขีอ่งิแต่ละผู้้�กรัะทุำาในรัะบบเศรัษฐกิจไดี�

ดัีงินั�น ในการัอ่อ่กแบบแบบจำาลอ่งิ ABM ในครัั�งินี�จึงิคำานึงิถึึงิ

ปีฏิิสัมพัินธ์ิขีอ่งิแต่ละหน่วัยเศรัษฐกิจและสังิคมในลักษณะ Social 

Simulation Modelling ซึ่�ึงิสามารัถึแบ่งิไดี�หลายรัะดีับ เช่่น 

ปีรัะช่าช่น ภัาคธุิรักิจ ภัาครััฐ และภัาคต่างิปีรัะเทุศ และนำามาส่้

การัคำานวัณผู้ลลัพิธ์ิทุางิเศรัษฐกิจทีุ�เกิดีขึี�น

โดียทัุ�วัไปี แบบจำาลอ่งิ ABM ปีรัะกอ่บไปีดี�วัย 3 อ่งิค์ปีรัะกอ่บพ่ิ�นฐาน 

ค่อ่ 1) ผู้้�กรัะทุำา (Agents) ค่อ่ หน่วัยย่อ่ยทีุ�สุดีขีอ่งิการัวิัเครัาะห์ 

ซึึ่�งิสามารัถึเป็ีนปัีจเจกบุคคลทีุ�หร่ัอ่อ่งิค์กรั 2) สิ�งิแวัดีล�อ่มหรั่อ่

สถึานะขีอ่งิผู้้�กรัะทุำา (Attribute) ค่อ่ บรัิบทุเชิ่งิพิ�่นทีุ�ขีอ่งิผู้้�กรัะทุำา 

ซึึ่�งิอ่าจเป็ีนสิ�งิแวัดีล�อ่มสมมติหร่ัอ่สิ�งิแวัดีล�อ่มเสม่อ่นจริังิ หรั่อ่

สถึานะขีอ่งิผู้้�กรัะทุำา และ 3) ควัามสมัพัินธิข์ีอ่งิผู้้�กรัะทุำา (Actions) 

ค่อ่ ตัวักำาหนดีกลไกขีอ่งิการัปีฏิิสัมพัินธ์ิกันรัะหวั่างิผู้้�กรัะทุำา

สำาหรัับงิานศึกษาช่�ินนี� คณะผู้้�เขีียนไดี�ตั�งิโจทุย์การัจำาลอ่งิ

สถึานการัณ์ (Simulation) ขีอ่งิการัวิัเครัาะห์เพิ�่อ่ต�อ่งิการัหา 

คำาตอ่บขีอ่งิผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจและสังิคมขีอ่งิการัแพิร่ั

รัะบาดีขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััส COVID-19 ทีุ�มีต่อ่ปีรัะช่าช่น ณ รัะดัีบ

รัายไดี�ต่างิ ๆ  ครััวัเร่ัอ่น ภัาคธุิรักิจ และรััฐบาล ทีุ�ไดี�ปีรัับปีรุังิจาก

จากศึกษาขีอ่งิ Silva และคณะ (2020)1 โดียพิิจารัณาจาก

1 Silva, P. C., Batista, P. V., Lima, H. S., Alves, M. A., Guimarães, F. G., 
& Silva, R. C. (2020). COVID-ABS: An agent-based model of COVID-19 

มาตรัการัควับคุมการัแพิร่ัรัะบาดี

ทีุ�รััฐบาลไดี�ดีำาเนินการัทัุ�งิ 7 

กรัณี ไดี�แก่

1) รััฐบาลไม่ดีำาเนินมาตรัการั

เพ่ิ�อ่ควับคุมการัรัะบาดี (Do 

Nothing)

2) มาตรัการัควับคุมการัเดิีน

ทุางิเครั่งิครััดี (Full Lockdown)

3) มาตรัการัควับคุมการัเดิีน

ทุางิบางิส่วันอ่ย่างิมีเง่ิ�อ่นไขี 

(Conditional Lockdown) โดีย

ดีำา เ นิ น ก า รั ค วั บ คุ ม ก า รั

เคล่�อ่นไหวัขีอ่งิปีรัะช่าช่นเม่�อ่

ปีรัะช่าช่นรั�อ่ยละ 10 เป็ีนผู้้�ติดี

เช่่�อ่ และผู้่อ่นคลายมาตรัการั

เม่�อ่ปีรัะช่าช่นมากกว่ัารั�อ่ยละ 

95 ปีลอ่ดีภััย

4) มาตรัการัแยกกักตัวัอ่ย่้ทุี�

บ�านหร่ัอ่ชุ่มช่น (Vertical Isolation) 

ขีอ่งิผู้้�ปี่วัยและกลุ่มเสี�ยงิ เช่่น 

เด็ีกทีุ�อ่ายุตำ�ากว่ัา 18 ปีี และผู้้�ทีุ�

มีอ่ายุมากกว่ัา 65 ปีี รัวัมถึึงิ

กลุ่มผู้้�ทุ�ีหายป่ีวัยแล�วั (Pre- 

existent Diseases)

5) มาตรัการัแยกกักตัวับางิส่วัน 

(Part ia l Isolat ion) โดียให�

epidemic to simulate health and 
economic effects of social distanc-
ing interventions. Chaos, Solitons & 
Fractals, 139, 110088.
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ภัาพิทุี� 1 : กลุ่มผู้้�ทุี�เกี�ยวักับการัแพิรั่กรัะจายขีอ่งิโรัครัะบาดี (Compartment)
ทุี�มา : Silva และคณะ (2020)

ปีรัะช่าช่นรั�อ่ยละ 50 กักตัวัอ่ย่้

บ�าน

6) มาตรัการัให�ปีรัะช่นช่นสวัม

หน�ากากทุุกคน แต่ไม่มีการั

กำา จั ดี ก า รั เ ค ล�่ อ่ น ไ ห วั ขี อ่ งิ

ปีรัะช่าช่น (Use of Face Masks) 

โดีย ในกรัณี นี� ค่ า เ ฉ ลี� ย ขีอ่งิ

อั่ตรัาส่วันการัติดีเช่่�อ่ในขัี�นต�น 

(Basic Reproduction Ratio)  

จะปีรัับลดีลงิจาก 1.2 เหล่อ่ 0.6 

จากกรัณีฐาน

7) มาตรัการัให�ปีรัะช่นช่นสวัม

หน�ากากทุุกคนและให�ปีรัะช่าช่น

รั�อ่ยละ 50 แยกกักตัวัอ่ย่้บ�าน 

(Use of Face Masks and 50% 

Isolation) โดียในกรัณีนี�ค่าเฉลี�ย

ขีอ่งิอั่ตรัาส่วันการัติดีเช่่�อ่ใน 

ขัี�นต�น (Basic Reproduction  

Ratio) จะปีรัับลดีลงิจาก 1.2 

เหล่อ่ 0.6 จากกรัณีฐาน และ

กำาหนดีให�ให�ปีรัะช่าช่นรั�อ่ยละ 

50 กักตัวัอ่ย่้บ�าน ทัุ�งินี� คณะ 

ผู้้�เขีียนจะขีอ่เริั�มอ่ธิิบายแนวัคิดี

และกลไกขีอ่งิแบบจำาลอ่งิ ABM 

ดัีงินี�

1. แบบจำาลืองการระบาดำ
ของโรค

แบบจำาลอ่งิทุางิคณิตศาสตร์ัทีุ�

นิยมนำามาใช่�ในการัอ่ธิิบายการั

เปีล�ียนแปีลงิขีอ่งิจำานวันผู้้� ทีุ�

เกี�ยวัขี�อ่งิกับการัรัะบาดีขีอ่งิโรัค ค่อ่ แบบจำาลอ่งิ SIR (Susceptible, 

Infectious, Recovered)ซึ่�ึงิแนวัคิดีตามแบบจำาลอ่งินี�เริั�มจากการั

แบ่งิกลุ่มปีรัะช่ากรั (Compartment Model) แล�วัอ่ธิิบายการั

เปีลี�ยนแปีลงิขีอ่งิปีรัะช่ากรัในกลุ่มนั�น ๆ ดี�วัยสมการัเชิ่งิอ่นุพัินธิ์ 

(Differential Equations) โดียแบบจำาลอ่งิ SIR นี�จะมีการัแบ่งิกลุ่ม

ผู้้�เกี�ยวัขี�อ่งิเป็ีน 3 กลุ่ม ค่อ่ 1) กลุ่มผู้้�ทุ�ีเสี�ยงิต่อ่การัติดีเช่่�อ่  

(Susceptible : S)2) กลุ่มผู้้�ทีุ�ติดีเช่่�อ่ (Infectious : I) ซึึ่�งิแบ่งิเป็ีน  

ผู้้�ทีุ�ติดีเช่่�อ่แต่ไม่แสดีงิอ่าการั (Asymptomatic) ผู้้�ติดีเช่่�อ่ทุ�ีต�อ่งิ

รัักษาตัวัอ่ย่้ในโรังิพิยาบาล (Hospitalization) และ ผู้้�ติดีเช่่�อ่ทุ�ีมี

อ่าการัรุันแรังิ (Severe) และ3) กลุ่มผู้้�ทีุ�หายจากการัติดีเช่่�อ่  

(Recovered : R) ซึ่�ึงิกลุ่มสุดีทุ�ายนี�จะเปี็นการัรัวัมกลุ่มขีอ่งิผู้้�ทุี�

รัักษาหายและผู้้�ทุี�เสียชี่วิัตจากโรัคดี�วัย ทัุ�งิน�ี อ่ธิิบายการัแบ่งิกลุ่ม

ขีอ่งิปีรัะช่ากรัตามแบบจำาลอ่งิ SIR ไดี�ดัีงิภัาพิทีุ� 1 นี�

สมมติฐานเบ�่อ่งิต�นขีอ่งิแบบจำาลอ่งิ SIR ค่อ่ เม�่อ่เกิดีโรัครัะบาดี

แล�วั การัรัะบาดีจะทุำาให�จำานวันผู้้�ตดิีเช่่�อ่เพิิ�มขึี�นและทุำาให�ผู้้�ทุี�เสี�ยงิ
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ภัาพิทุี� 2 : การัคาดีการัณ์ (Simulation) ขีอ่งิปีรัะช่ากรัในแต่ละกลุ่ม จากแบบจำาลอ่งิ SIR
ทุี�มา: คำานวัณโดียคณะผู้้�เขีียน

ต่อ่การัติดีเช่่�อ่ลดีจำานวันลงิ (เพิรัาะวั่าผู้้�ทุี�เสี�ยงิกลายเปี็นผู้้�ติดีเช่่�อ่

ไปีแล�วั) ซึ่�ึงิอั่ตรัาการัลดีจำานวันผู้้�ทุี�เสี�ยงิตอ่่การัตดิีเช่่�อ่ (Susceptible) 

จะแปีรัผัู้นตรังิกับจำานวันผู้้�ติดีเช่�่อ่ (Infectious) ณ ขีณะนั�น เม�่อ่

จำานวันผู้้�ติดีเช่่�อ่เพิิ�มมากขึี�นก็จะมีผู้้�ติดีเช่่�อ่บางิส่วันไดี�รัับการัรัักษา

ให�หายหรัอ่่เสยีช่วิีัตลงิไปี โดียอ่ตัรัาการัเพิิ�มขีอ่งิจำานวันผู้้�ทุ�ีหายจาก

การัติดีเช่่�อ่ (Recovered) จะแปีรัผัู้นตรังิกับจำานวันผู้้�ติดีเช่�่อ่  

(Infectious)  ณ ขีณะนั�น และผู้้�ทีุ�รัักษาหายแล�วัจะไม่กลับมาเปี็น

โรัคเดีิมอี่ก เพิรัาะมีภ้ัมิคุ�มกันหร่ัอ่อ่าจจะต�อ่งิใช่�เวัลานานในการัก

ลับมาเป็ีนโรัคเดิีมซึ่ำ�าอี่ก ทัุ�งินี� จำานวันปีรัะช่ากรัในแต่ละกลุ่ม

สามารัถึแสดีงิอ่อ่กมาไดี�ดัีงิภัาพิทีุ� 22 ดัีงินี�

2 นรัพิชั่รั ์และกวันิ (2564) การัใช่�แบบจำาลอ่งิคณติศาสตรัค์าดีการัณก์ารัรัะบาดี
ขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััสโควัิดี-19, ทุี�มา: https://thaipublica.org/2021/05/epidem-
ic-sir-model/ 

จากภัาพิทีุ� 2 แสดีงิให�เห็นวั่า ปีรัะช่ากรักลุ่มผู้้�ติดีเช่่�อ่ (I) จะค่อ่ย ๆ 

เพิิ�มขึี�นถึึงิจุดีส้งิสุดีปีรัะมาณ 200 คน แล�วัจะค่อ่ย ๆ ปีรัับลดีลงิ  

โดียปีรัะช่ากรักลุ่ม S จะค่อ่ยๆ ติดีเช่่�อ่กลายเป็ีนกลุ่ม I และทุุกคน

จะกลายเป็ีนกลุ่มหายป่ีวัย (R) เม่�อ่เวัลาผู่้านไปี อ่ย่างิไรัก็ดีี รัะดัีบ

ควัามรุันแรังิขีอ่งิผู้้�ทีุ�ติดีเช่�่อ่ไวัรััส COVID-19 ทีุ�ต�อ่งิรัักษาตัวัอ่ย่้ทุ�ี 

โรังิพิยาบาล จะมีควัามแตกต่างิกันตามช่่วังิอ่ายุ โดียผู้้�ทีุ�มีอ่ายุ

มากวั่า 50 ปี ีมีโอ่กาสทีุ�จะเจ็บปี่วัยหรั่อ่ตายมากกว่ัาคนทีุ�อ่ายุน�อ่ย

กวั่า รัายละเอี่ยดีดัีงิตารัางิทีุ� 1
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ตารัางิทุี� 1 อ่ัตรัาการัการัเจ็บปี่วัยขีอ่งิผู้้�ติดีเช่่�อ่ COVID-19 ทุี�ต�อ่งิรัักษาตัวัอ่ย้่ทุี�โรังิพิยาบาล จำาแนกตามอ่ายุ
ทุี�มา : University of College London (UCL)

2. แบบจำาลือง Agent Based Model

รัะบบเศรัษฐกิจพ่ิ�นฐาน (Simple Economy) ตาม

แบบจำาลอ่งิ Agent Based Model นี� ปีรัะกอ่บไปี

ดี�วัยผู้้�กรัะทุำา (Agents) 5 ร้ัปีแบบ ไดี�แก่  

1) ปีรัะช่าช่น (People) 2) ครััวัเร่ัอ่น (House) 3) 

ภัาคธุิรักิจ (Business) 4) รััฐบาล (Government) 

และ 5) หน่วัยงิานสาธิารัณสุขี (Health Care  

System) โดีย Agent 1 ปีรัะช่าช่น จะถ้ึกกำาหนดีขึี�น 

(Initialized) และมีสถึานทีุ�ตั�งิ (Location) ทีุ�ห่างิไปี

จาก Agent i เม�่อ่ i ϵ (2,3,4,5) โดียสถึานทีุ�ตั�งินี�

จะขี�ึนกับควัามส้งิ (Height) และควัามยาวั (Length) 

ซึึ่� งิจะมีการัเปีลี�ยนแปีลงิไปีหลังิจากมีการั  

Simulation ในหลาย ๆ ครัั�งิ และกำาหนดีให�มีการั

แจกแจงิแบบ Uniform Distribution รัายละเอี่ยดี

ดัีงิสมการัทีุ� 1

สมการัทุี� 1
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1) Agent หลัืก ที�นำาไปสู่ให้เกิดำการแพื่ร่ระบาดำ

Agent 1 ปีรัะช่าช่นถ้ึกกำาหนดีโดียขีนาดีปีรัะช่ากรั โดียในงิาน

ศึกษาชิ่�นนี�กำาหนดีเริั�มต�นไวั�ทีุ� 300 คน นอ่กจากนี�ยังิจะต�อ่งิ

พิิจารัณาร้ัปีแบบการัเคล่�อ่นไหวัขีอ่งิ Agent 1 ปีรัะช่าช่น ในแตล่ะ

ชั่�วัโมงิ จะเกิดีขึี�นทัุ�งิในลักษณะการัทุำางิาน (Work) การัพิักผู้่อ่น 

(Rest) และเวัลาวั่างิ (Leisure) และจะมีควัามสัมพัินธ์ิกับ Agent 

อ่่�น ๆ ในรัะบบเศรัษฐกิจ โดียสมมติให�รัะยะทุางิรัะหว่ัางิ Agent 1 

ปีรัะช่าช่นกับ Agent อ่่�น (Ai) มีลักษณะการักรัะจายตัวัแบบปีกติ 

(Normal Distribution) โดียค่าเฉลี�ย μ=0 ตามสมการัทุ�ี 2 ดัีงินี�

นอ่กจากนี� คณะผู้้�เขีียนไดี�กำาหนดีการัเคล่�อ่นไหวั (Mobility  

Pattern) ขีอ่งิ Agent 1 ปีรัะช่าช่น ในแต่ละครัั�งิจะมีปีฏิิสัมพัินธ์ิกับ 

Agent อ่่�น ไดี�แก่ 1) การักลับบ�าน (Go Home) ซึึ่�งิมีควัามเช่่�อ่มโยงิ

กับ Agent 2 ครััวัเร่ัอ่น 2) ไปีทุำางิาน (Go to Work) ซึึ่�งิมีควัาม 

เช่่�อ่มโยงิกับ Agent 3 ภัาคธุิรักิจ 3) เดิีนทุางิไดี�อ่ย่างิอิ่สรัะ (Walk 

Freely) ซึ่�ึงิมีควัามเช่่�อ่มโยงิกับ Agent 1 อ่่�น และ 4) หากมีการัติดี

เช่่�อ่ COVID-19 จะไปีโรังิพิยาบาล (Go to Hospital) ซึึ่�งิมีควัาม

เช่่�อ่มโยงิกับ Agent 5 หน่วัยงิานสาธิารัณสุขี รัายละเอ่ียดีดัีงิ

ตารัางิทีุ� 2

เม่�อ่ I = Agent 2 3 4 และ 5

= ค่าควัาม Standard deviation ขีอ่งิรัะยะทุางิรัะหว่ัางิ Agent

สมการัทุี� 2

ตารัางิทุี� 2 : การัเคล่�อ่นไหวัขีอ่งิ Agent 1 
ปีรัะช่าช่น (Mobility Pattern)

หมายเหตุ: หาก Agent 1 ปีรัะช่าช่น เปี็นกลุ่มผู้้�ไม่มีทุี�อ่ย้่อ่าศัย (Homeless) หรั่อ่กลุ่มผู้้�วั่างิ
งิาน (Unemployed) จะกำาหนดีพิฤติกรัรัมขีอ่งิกลุ่มดีังิกล่าวัเปี็นการัเดีินทุางิอ่ย่างิอ่ิสรัะ 
(Walk Freely)
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การัเคล�่อ่นไหวัขีอ่งิ Agent 1 ปีรัะช่าช่น ก่อ่ให�เกิดีโอ่กาสในการัแพิร่ั

เช่่�อ่ COVID-19 ไปียังิ Agent 1 ปีรัะช่าช่นอ่�่น โดียงิานศึกษาชิ่�นนี�ไดี�

สมมติให� ค่าควัามยาวั (Length) และควัามส้งิ (Height) เริั�มต�นค่อ่ 

300 เมตรั และกำาหนดีให�แต่ละ Agent 1 ปีรัะช่าช่นมีสถึานะทีุ�แตก

ต่างิกัน เช่่น 1) ผู้้�มีควัามเสี�ยงิต่อ่การัติดีเช่่�อ่ (Susceptible) 2) ผู้้�ทีุ� 

ติดีเช่่�อ่ (Infectious) และ 3) ผู้้�ทีุ�หายจากการัติดีเช่่�อ่ (Recovered)  

ดัีงิแสดีงิในภัาพิทีุ� 3

การัเคล่�อ่นทีุ�เดิีนทุางิขีอ่งิแต่ละ Agent 1 ปีรัะช่าช่น สมมติให�เกิดีขึี�น

แบบสุ่ม (Random) และจะหยุดีต่อ่เม่�อ่ Agent 1 ปีรัะช่าช่น ไดี�เสีย

ชี่วัิตจาก COVID-19 แต่หากยิ�งิอ่ย่้ใกล�กันมากเทุ่าไรัก็มีโอ่กาสทีุ�จะ

ติดีเช่่�อ่ COVID-19 ไดี�มากขึี�นเทุ่านั�น ซึึ่�งิสามารัถึคำานวัณรัะยะทุางิ

รัะหว่ัางิ Agent แบบ Euclidean Distance ไดี�ดัีงินี�

เม่�อ่ X = ควัามยาวัขีอ่งิตำาแหน่งิ Agent x ~ 𝓤 (0 , length)

Y = ควัามส้งิขีอ่งิตำาแหน่งิ Agent y ~ 𝓤 (0 , height)

สมการัทุี� 3

หมายเหตุ :  
สีดีำา หมายถึึงิ ผู้้�มีควัามเสี�ยงิต่อ่การัติดีเช่่�อ่ (Susceptible)
สีแดีงิ หมายถึึงิ ผู้้�ทุี�ติดีเช่่�อ่ (Infectious )
สีฟื้้า หมายถึึงิ ผู้้�ทุี�หายจากการัติดีเช่่�อ่ (Recovered )

ภัาพิทุี� 3 : สถึานะการัติดีเช่่�อ่ขีอ่งิปีรัะช่าช่น
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โจทุย์สำาคัญหนึ�งิขีอ่งิงิานช่�ินนี� ค่อ่ ผู้ลกรัะทุบขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััส COVID-19 ทุ�ีมีต่อ่เศรัษฐกิจและ

สังิคม ดัีงินั�น เม�่อ่จำานวันผู้้�ตดิีเช่่�อ่เพิิ�มมากขึี�น ย่อ่มสง่ิผู้ลกรัะทุบไปียงัิรัายไดี�ขีอ่งิผู้้�ตดิีเช่่�อ่และปีรัะช่าช่น 

ซึึ่�งิมีควัามแตกต่างิกันไปีตามรัะดัีบรัายไดี� โดียสำานักงิานสภัาพัิฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ

ไดี�จำาแนกตามกลุ่มปีรัะช่ากรัตามรัะดีับรัายไดี� (Quintile by income) ปีรัะจำาปีี 2562 รัายละเอ่ียดี  

ดัีงิตารัางิทีุ� 3

ตารัางิทุี� 3 : รัายไดี�ขีอ่งิปีรัะช่ากรั จำาแนกตามกลุ่มปีรัะช่ากรัตามรัะดีับรัายไดี� ปีรัะจำาปีี 2562
ทุี�มา : สำานักงิานสภัาพิัฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ

2) Agent อื�น ๆ ที�เกี�ยวัข้อง

Agent อ่่�น ๆ ปีรัะกอ่บไปีดี�วัย Agent 2 ครััวัเรั่อ่น (House) คำานวัณจากสัดีส่วันรัะหว่ัางิปีรัะช่ากรั  

(Population Size) และขีนาดีขีอ่งิครัอ่บครััวั (Family Size) โดียค่าเริั�มต�นกำาหนดีให�ปีรัะช่ากรัเทุ่ากับ 

300 คน และ ขีนาดีครัอ่บครััวัจำานวัน 3 คน และ Agent 3 ภัาคธุิรักิจ (Business)กำาหนดีให�มี 9 แห่งิ 

แต่ละแห่งิมีรัะยะทุางิห่างิกัน 20 เมตรั ในขีณะทีุ� Agent 4 รััฐบาล (Government) และ Agent 5 หน่วัย

งิานรัะดัีบสาธิารัณสุขี (Health Care System) กำาหนดีให�มี 1 แห่งิ หรั่อ่เรีัยกว่ัา Singleton เพ่ิ�อ่ปีรัะหยัดี

หน่วัยควัามจำา (Memory) ในการั Simulation ทัุ�งินี�สามารัถึสรุัปีตัวัแปีรั (Parameter) ไดี�ดัีงิตารัางิทีุ� 4 

ดัีงินี�
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ตารัางิทุี� 4 : สรัุปีค่าตัวัแปีรั (Parameter) ทุี�ใช่�
ในการัจำาลอ่งิสถึานการัณ์ 
(Simulation)
ทุี�มา : ปีรัับปีรัุงิจาก Silva และคณะ (2020)

ภัาพิทุี� 4 : รั้ปีแบบควัามสัมพัินธิ์ขีอ่งิ 
ผู้้�กรัะทุำา (Actions) ในรัะบบเศรัษฐกิจ
ทุี�มา: จัดีทุำาโดียคณะผู้้�เขีียน

3. ควัามสัมพัื่นธ์ิของของผู้กระทำา (Actions)  
ในระบบเศรษีฐกิจ

แต่ละ Agent ย่อ่มมีควัามสัมพัินธ์ิทีุ�แตกต่างิกัน สรุัปีไดี� 3 ปีรัะเภัทุ 

รัายละเอี่ยดีตามภัาพิทีุ� 4 ดัีงินี�

1. ควัามสัมพัินธิ์ดี�านการัติดีต่อ่

ธุิรักิจ (Business Contact) ค่อ่ 

การัแลกเปีลี�ยนควัามมั� งิ คั� งิ

รัะหว่ัางิ Agent 1 ปีรัะช่าช่น และ 

Agent 3 ภัาคธุิรักิจ โดีย Agent 

1 เม่�อ่มีเวัลาว่ัางิ (Free Time) ก็

จะไปีซึ่�่อ่สินค�าและบริัการัขีอ่งิ 

Agent 3 ภัาคธุิรักิจเป็ีนรัายวััน 

โดียในช่่วังิขีอ่งิการัแพิร่ัรัะบาดี

ขีอ่งิ COVID-19 ในเก่อ่บทุุกกรัณี 

สินค�าบางิอ่ย่างิ เช่่น อ่าหารัสดี

และยารัักษาโรัค ไม่สามารัถึซึ่�่อ่

ไดี�ทุางิอ่อ่นไลน์ไดี� ทัุ�งินี� รัายไดี�

ขีอ่งิ Agent 3 ภัาคธุิรักิจจะมาก

ขึี�นหรั่อ่น�อ่ย นอ่กจากจะขีึ�นกับ

การัเดิีนทุางิและการัใช่�จ่ายเงิิน

ซึ่�่อ่สินค�าและบรัิการัขีอ่งิ Agent 

1 ปีรัะช่าช่นแล�วั ยังิขึี�นกับรัะดัีบ

ขีอ่งิรัายไดี� (Social Stratum) ขีอ่งิ 

Agent 1 ปีรัะช่าช่นอ่ีกดี�วัย 

อ่ย่างิไรัก็ตาม ในแต่ละวััน ควัาม

มั�งิคั�งิขีอ่งิ Agent 2 ครััวัเร่ัอ่น 

และ Agent 3 ภัาคธุิรักิจ จะมีลดี

ลงิ ใน สัดี ส่ วันคงิ ทีุ�  ( F i x e d  

Expenses) โดียอ่ย่้ในร้ัปีแบบค่า

ใช่�จ่ายขีอ่งิครััวัเรั่อ่นและค่าใช่�

จ่ายพินักงิาน ตามลำาดัีบ
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ผลการศึกษา
2. ควัามสัมพัินธ์ิดี�านการับัญชี่ 

(Accounting) ค่อ่ การัทุำาธุิรักรัรัม

รัะหว่ัางิAgent 2 ครััวัเร่ัอ่น  Agent 

3 ภัาคธุิรักิจ และ Agent 4 รััฐบาล 

โดียในแต่ละเด่ีอ่น Agent 2 ครััวั

เร่ัอ่น  และ Agent 3 ภัาคธุิรักิจ 

จะช่ำารัะภัาษีเป็ีนปีรัะจำาทุุกเด่ีอ่น

ให�แก่ Agent 4 รััฐบาล ซึึ่�งิเป็ีน

แหล่งิรัายไดี�ทีุ�รััฐบาลจะนำาไปีใช่�

ในการัจัดีหาบริัการัสาธิารัณะให�

แก่ปีรัะช่าช่น นอ่กจากนี� Agent 3 

ภัาคธุิรักิจ ยังิจ่ายเงิินเด่ีอ่นและ

ค่าจ�างิให�แก่ Agent 1 ปีรัะช่าช่น 

เช่่นเดีียวักันกับ Agent 2 ครััวั

เร่ัอ่น จะนำาเงิินไปีซ่ึ่�อ่สินค�าและ

บริัการัขีอ่งิ Agent 3 ภัาคธุิรักิจ

3. ควัามสัมพัินธ์ิดี�านการับัญชี่

ขีอ่งิรััฐบาล (Accounting of  

Government) ค่อ่ ธุิรักรัรัมทุี� 

Agent 4 รััฐบาล จัดีสรัรัเงิินโอ่น

ให�แก ่Agent 5 รัะบบสาธิารัณสขุี 

รัายเด่ีอ่นเป็ีนจำานวันคงิทีุ� (Fixed 

Expenses) และรัายวัันผู้ันแปีรั

ตามจำานวันผู้้�ปี่วัยทีุ�ต�อ่งิรัักษาตัวั

อ่ ย่้ ในโรังิพิยาบาล ในขีณะ

เดีียวักัน Agent 4 รััฐบาล ก็

จัดีสรัรัเงิินช่่วัยเหล่อ่ให�กบัผู้้�ทีุ�ว่ัางิ

งิาน (Unemployed) และผู้้�ทีุ�ไม่มีทีุ�

อ่ย้่อ่าศัย (Homeless)

1. การเปรียบเทียบผลืกระทบ COVID-19 ใน
แต่ลืะกรณี (Scenario)

ขี�อ่สมมติขีอ่งิแบบจำาลอ่งิ ABM ค่อ่ ในรัะหวั่างิการัแพิรั่รัะบาดี

ขีอ่งิ COVID-19 มาตรัการัทีุ�รััฐบาลใช่�ควับคุมการัแพิร่ัรัะบาดี จะ

ทุำาให� Agent 1 ปีรัะช่าช่นไม่สามารัถึเดิีนทุางิไปีซึ่�่อ่สินค�าและ

บริัการัขีอ่งิ Agent 2 ภัาคธิรุักิจไดี� แตยั่งิคงิไดี�รัับเงิินเด่ีอ่นเตม็และ

ไม่มีการัเลิกจ�างิจาก Agent 2 ภัาคธุิรักิจ รัวัมทัุ�งิยังิเสียภัาษใีห�กับ

รััฐบาลดี�วัย ในขีณะทีุ� Agent 2 ภัาคธุิรักิจ ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจาก

ยอ่ดีขีายทีุ�ลดีลงิ แต่ยังิต�อ่งิเสียภัาษีให�แก่รััฐบาล โดียรััฐบาลกจ็ะ

ไดี�รัับภัาษีจากภัาคธุิรักิจทุ�ีลดีลงิเช่่นกัน และต�อ่งิจัดีสรัรังิบ

ปีรัะมาณเพ่ิ�อ่ด้ีแลปีรัะช่าช่นทีุ�ติดีเช่่�อ่ COVID-19 เพิิ�มมากขึี�นเช่่น

กัน ทัุ�งินี� การัวิัเครัาะห์สามารัถึแบ่งิเป็ีน 7 กรัณี ไดี�แก่ 1) รััฐบาล

ไม่ดีำาเนินมาตรัการัควับคุมการัรัะบาดี 2) มาตรัการั Full  

Lockdown 3) มาตรัการั Conditional Lockdown 4) มาตรัการั 

Vertical Isolation 5) มาตรัการั Partial Isolation 6) มาตรัการัสวัม

หน�ากากทุุกคน และ 7) มาตรัการัสวัมหน�ากากทุุกคนและ

ปีรัะช่าช่นรั�อ่ยละ 50 กักตัวัอ่ย่้บ�าน ผู้ลการัศึกษา พิบว่ัา กรัณีทีุ� 
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2 และกรัณีทีุ� 3 ช่่วัยให�อั่ตรัาการั

ติดีเช่่�อ่ จำานวันวัันทุ�ีติดีเช่่�อ่ และ

อั่ตรัาการัตาย น�อ่ยกว่ัากรัณีอ่่�น 

ๆ ซึ่�ึงิเป็ีนเสม่อ่น Best Practice 

ดี�านสาธิารัณสขุี รัายละเอ่ยีดีดัีงิ

ร้ัปีทีุ� 5 อ่ย่างิไรักดี็ี เม่�อ่พิิจารัณา

ผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกจิ ในร้ัปีทีุ� 

6 จะเห็นไดี�วั่า กรัณีทีุ� 2 และ

กรัณีทีุ� 3 ปีรัะช่าช่นจะไม่ไดี�รัับ

ผู้ลกรัะทุบ แต่เกิดีผู้ลไปียังิภัาค

ธุิรักิจจำานวันมาก ในส่วันขีอ่งิ

รััฐบาล กรัณีทีุ� 1 และกรัณีทีุ� 4 

เกิดีต�นทุุนกับรััฐบาลทีุ�ใช่�เป็ีนค่า

รัักษาพิยาบาลผู้้�ป่ีวัยมากกวั่า

กรัณอ่ี่�น ดัีงินั�น หากเปีรัยีบเทุยีบ 

2 กรัณีทีุ�ให�ผู้ลลัพิธ์ิดีีกวั่ากรัณี

อ่่�น ไดี�แก่ กรัณีทีุ� 3 และกรัณีทีุ� 

6 เกิดีปีรัะโยช่น์ทุางิเศรัษฐกิจ

มากกว่ัากรัณีอ่่�น ๆ แต่อ่าจมี

ขี� อ่ ดีี ขี� อ่ ดี� อ่ ย ทีุ� แ ตกต่ า งิ กั น  

กลา่วัค่อ่ กรัณีทีุ� 3 มีการัควับคุม

การัเดีินทุางิบางิส่วันทุำาให�การั

ติดีเช่่�อ่ช่ะลอ่ลงิและทุำางิานลดีลงิ

ในขีณะทีุ� ยังิมีรัายไดี� เทุ่าเดิีม

ทุำาให�ภัาคธุิรักิจไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 

แต่กรัณีทีุ� 6 เศรัษฐกิจยังิดีำาเนิน

ต่อ่ไปีไดี�แต่ควับคุมผู้้�ติดีเช่่�อ่ไดี�

น�อ่ยกว่ัาทุำาให� เป็ีนภัารัะการั

รัักษาขีอ่งิภัาครััฐมากขึี�น เป็ีนต�น

ภัาพิทุี� 5 : อ่ัตรัาการัติดีเช่่�อ่ จำานวันวัันทุี�ติดีเช่่�อ่ และอ่ัตรัาการัตาย
ทุี�มา : คำานวัณโดียคณะผู้้�เขีียน

ภัาพิทุี� 6 : ผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจขีอ่งิกลุ่มปีรัะช่าช่น ภัาคธิุรักิจ และรััฐบาล
ทุี�มา : คำานวัณโดียคณะผู้้�เขีียน
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บทสรุป
การัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััส COVID-19 ไดี�ส่งิผู้ลกรัะทุบต่อ่เศรัษฐกิจในปีรัะเทุศต่างิ ๆ  อ่ย่างิมาก 

แต่แบบจำาลอ่งิเศรัษฐกิจมหภัาคแบบดัี�งิเดิีมจะใช่�ปีรัะเมินผู้ลกรัะทุบในภัาพิรัวัม (Macroeconomic Level) 

อ่าจไม่สามารัถึวิัเครัาะห์ผู้ลกรัะทุบในรัะดัีบจุลภัาคไดี� (Microeconomic Level) ดัีงินั�น คณะผู้้�เขีียนจึงิ

ไดี�พัิฒนาแบบจำาลอ่งิการัรัะบาดี Susceptible, Infectious, Recovered (SIR) ขึี�นเพ่ิ�อ่คาดีการัณ์จำานวัน

ผู้้�ติดีเช่่�อ่ และแบบจำาลอ่งิ Agent-Based Modeling (ABM) ซึึ่�งิใช่�จำาลอ่งิสถึานการัณ์และวิัเครัาะห์

ปีฏิิสัมพัินธ์ิรัะหว่ัางิ Agent ในรัะบบเศรัษฐกิจเชิ่งิจุลภัาค (Micro Simulation Modelling) เพิ�่อ่ปีรัะโยช่น์

ในการัจัดีทุำานโยบายแบบมกีลุ่มเป้ีาหมาย (Targeted Policy) ไดี�อ่ย่างิมีปีรัะสิทุธิิภัาพิ เน่�อ่งิจากสามารัถึ

แยกวิัเครัาะห์ผู้ลต่อ่แต่ละกลุ่ม Agent ไดี� อ่าทุ ิปีรัะช่าช่นจำาแนกตามรัะดัีบรัายไดี� ครััวัเรัอ่่น ภัาคธุิรักจิ 

และรััฐบาล โดียสามารัถึแบ่งิการัวัิเครัาะห์เป็ีน 7 กรัณี ไดี�แก่ 1) รััฐบาลไม่ดีำาเนินมาตรัการัควับคุมการั

รัะบาดี 2) มาตรัการั Full Lockdown 3) มาตรัการั Conditional Lockdown 4) มาตรัการั Vertical Isolation 

5) มาตรัการั Partial Isolation 6) มาตรัการัสวัมหน�ากากทุุกคน และ 7) มาตรัการัสวัมหน�ากากทุุกคน

และปีรัะช่าช่นรั�อ่ยละ 50 กักตัวัอ่ย่้บ�าน ผู้ลการัศึกษา พิบว่ัา กรัณีทีุ� 3 และ กรัณีทีุ� 6 เกิดีปีรัะโยช่น์

ทุางิเศรัษฐกิจมากกวัา่กรัณีอ่่�น ๆ  แตอ่่าจมีขี�อ่ดีีขี�อ่ดี�อ่ยทุ�ีแตกต่างิกัน กลา่วัค่อ่ กรัณีทุ�ี 3 มีการัควับคุม

การัเดิีนทุางิบางิส่วันทุำาให�การัติดีเช่่�อ่ช่ะลอ่ลงิและทุำางิานลดีลงิในขีณะทีุ�ยังิมีรัายไดี�เทุ่าเดิีมทุำาให�ภัาค

ธุิรักิจไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ แต่กรัณีทีุ� 6 เศรัษฐกิจยังิดีำาเนินต่อ่ไปีไดี�แต่ควับคุมผู้้�ติดีเช่่�อ่ไดี�น�อ่ยกวั่าทุำาให�

เป็ีนภัารัะการัรัักษาขีอ่งิภัาครััฐมากขึี�น เป็ีนต�น
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สถึานการัณ์การัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ COVID-19 เป็ีนปัีจจัยสำาคัญ 

ทีุ�ส่งิผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจอ่ย่างิมาก ดัีงินั�น การัพิิจารัณาภัาพิ

รัวัมถึึงิการัคาดีการัณ์และเสียงิสะทุ�อ่นขีอ่งิปีรัะช่าช่นต่อ่

สถึานการัณ์การัแพิร่ัรัะบาดีในปัีจจุบันจึงิมีควัามสำาคัญต่อ่การั

ติดีตามภัาวัะเศรัษฐกิจ

1. การติดำตามค่า R หรือ Reproduction Rate

(จาก www.globalrt.live) โดียปีกติการัติดีตามสถึานการัณ์ 

COVID-19 โดียทัุ�วัไปีมักพิิจารัณาทีุ�จำานวันผู้้�ติดีเช่่�อ่ใหม่รัายวััน 

อ่ย่างิไรัก็ตาม ค่า R ซึึ่�งิคำานวัณจากสัดีส่วันผู้้�ติดีเช่่�อ่ใหม่ต่อ่สัดีส่วัน

ผู้้�ทีุ�หายจากการัติดีเช่�่อ่ สามารัถึให�มุมมอ่งิทุี�เป็ีนการัมอ่งิไปีขี�างิ

หน�าในอ่นาคตในรัะยะสั�นไดี�ว่ัา สถึานการัณ์ COVID-19 ในปีรัะเทุศ

มีแนวัโน�มทีุ�จะรุันแรังิเพิิ�มขึี�นหร่ัอ่บรัรัเทุาลงิ โดียหากค่า R มากกว่ัา 

1 แสดีงิให�เห็นวั่าจำานวันผู้้�ติดีเช่่�อ่มีแนวัโน�มเพิิ�มขึี�น แต่หาก 

น�อ่ยกว่ัา 1 แสดีงิว่ัาแนวัโน�มจำานวันผู้้�ติดีเช่่�อ่กำาลังิคลี�คลายลงิ

2. Sentiment Analysis

เกิดีจากศักยภัาพิในการัปีรัะมวัลผู้ล

ทีุ�เรีัยกว่ัา Natural Language  

Processing (NLP) ขีอ่งิสำานักงิาน

ปีลัดีกรัะทุรัวังิการัคลังิ ในการั

ปีรัะมวัลผู้ลติดีตามการัส่�อ่สารัใน

ส่�อ่ Social Media ต่างิๆ อ่าทิุ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube, Webboard และส่�อ่

อ่อ่นไลน์อ่่�นๆ ว่ัามีการัพ้ิดีถึึงิโควิัดี

มากน�อ่ยเพีิยงิใดี และการักล่าวั

ถึึงินั�นเป็ีนการักล่าวัถึึงิในแง่ิบวัก

หร่ัอ่แง่ิลบ โดียจากการัปีรัะมวัล

ผู้ลล่าสุดีพิบว่ัา นับตั�งิแต่เด่ีอ่น

สิงิหาคมมาจนถึึงิเด่ีอ่นพิฤศจิกายน 

สัดีส่วันขีอ่งิ Sentiment การัพ้ิดีถึึงิ

ในแง่ิบวักหร่ัอ่ลบไม่ไดี�เปีลี�ยนแปีลงิ

มาก แต่สิ�งิทีุ�เปีลี�ยนไปีค่อ่นขี�างิ

ชั่ดีเจนค่อ่ จำานวันครัั�งิในการัพ้ิดี

ถึึงิโควิัดีซึึ่�งิพิบว่ัาในเด่ีอ่นกันยายน 

จากภัาพิจะเห็นว่ัา ณ วัันทีุ� 27 พิ.ย. 64 ค่า R ขีอ่งิไทุยอ่ย่้ทีุ�รัะดัีบ 

1.03 ซึึ่�งิตำ�ากว่ัาค่าเฉลี�ยขีอ่งิโลก ทีุ�รัะดัีบ 1.04 และตำ�ากว่ัาอี่กหลาย

ปีรัะเทุศในยุโรัปีซึึ่�งิกำาลังิปีรัะสบปัีญหาการัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ 

COVID-19 ในขีณะนี� ดัีงินั�น สถึานการัณ์ในปีรัะเทุศไทุย ณ ขีณะ

นี� ยังิไม่ไดี�มีสัญญาณการัแพิรั่รัะบาดีรุันแรังิทีุ�ชั่ดีเจน

ภาพรวมสถานการณ์ 
COVID-19
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ภาพรวมของ
ความเชื่อมั่นและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตุลาคม และพิฤศจิกายนทีุ�ผู่้านมานั�น จำานวันการัพ้ิดีถึึงิโควิัดีไดี� 

ลดีลงิจากเด่ีอ่นก่อ่นหน�าโดียปีรัะมาณรั�อ่ยละ 50 25 และ 10 ตาม

ลำาดัีบ แสดีงิให�เห็นถึึงิควัามตรัะหนักหร่ัอ่กรัะแสขีอ่งิปีรัะเด็ีน 

COVID-19 ในสังิคมทีุ�มีแนวัโน�มลดีลงิอ่ย่างิต่อ่เน่�อ่งิ ซึึ่�งิน่าจะเป็ีน

ปัีจจัยบวักต่อ่การัฟ้ื้�นตัวัทุางิเศรัษฐกิจ

1. ดัำชนีควัามเชื�อมั�นอนาคตเศรษีฐกิจภูมิภาค (RSI) 
ของกระทรวังการคลัืง 

เกิดีจากการัปีรัะมวัลผู้ลการัสำารัวัจควัามคิดีเห็นทุางิเศรัษฐกิจจาก

สำานักงิานคลังิจังิหวััดีทัุ�วัปีรัะเทุศ และสภัาอุ่ตสาหกรัรัมแห่งิ

ปีรัะเทุศไทุย โดียเป็ีนสะทุ�อ่นถึึงิควัามเช่่�อ่มั�นต่อ่อ่นาคตเศรัษฐกิจใน

อี่ก 1-6 เด่ีอ่นขี�างิหน�า โดียค่าดัีช่นีอ่ย่้ในช่่วังิ 0 – 100 หากมากกว่ัา 

50 หมายควัามว่ัา ควัามเช่่�อ่มั�นต่อ่อ่นาคตเศรัษฐกิจมีแนวัโน�มมาก

ขึี�นกว่ัาในปัีจจุบัน แต่ถึ�าน�อ่ยกว่ัา 50 ก็ค่อ่ มีแนวัโน�มลดีลงิกว่ัาปัีจจุบัน 

ทัุ�งินี� ผู้ลการัจัดีทุำาดัีช่นี RSI พิบว่ัา มีค่าเพิิ�มขึี�นต่อ่เน่�อ่งิ ดัีงิแสดีงิจาก

ตารัางิซึึ่�งิค่าดัีช่นีมีแนวัโน�มปีรัับเพิิ�มขึี�นตามลำาดัีบ
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การบริโภคภาคเอกชน

2. แสงสว่ัางกลืางคืน 
(Night Time Light)

โดียอ่าศัยการัปีรัะมวัลผู้ลขี�อ่ม้ล

ภัาพิถ่ึายดีาวัเทีุยมจากเวัปี 

https://eogdata.mines.edu ดี�วัย

โปีรัแกรัม Quantum GIS พิบว่ัา 

แสงิสว่ัางิยามคำ�าค่นขีอ่งิไทุยใน

เด่ีอ่นพิฤศจิกายนสว่ัางิกว่ัาเด่ีอ่น

ตุลาคมค่อ่นขี�างิชั่ดีเจน แสดีงิถึึงิ

กิจกรัรัมทุางิเศรัษฐกิจทีุ�น่าจะ

เพิิ�มขึี�นในเด่ีอ่นพิฤศจิกายน

1. Provincial Private Consumption Search Index

คำานวัณขึี�นจากผู้ลิตภััณฑ์์ Google Trends โดียพิิจารัณาจากการัค�นหา Keyword ทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิกับการับริัโภัค

หมวัดีหม่้ต่างิๆ ตามทีุ�การัจัดีหมวัดีหม่้ทีุ�ถ้ึกต�อ่งิขีอ่งิสำานักงิานคณะกรัรัมการัสภัาพัิฒนาเศรัษฐกิจและ

สังิคมแห่งิช่าติ พิบว่ัา การัค�นหาคำาทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิกับการับริัโภัคเพิิ�มขึี�นในเด่ีอ่นพิฤศจิกายนในภัาพิรัวัม 

รั�อ่ยละ 6 แม�ว่ัาขี�อ่ม้ลจะมีเพีิยงิ 21 วัันเทุ่านั�น

ภัาพิแสงิกลางิค่นขีอ่งิปีรัะเทุศไทุย
เม่�อ่วัันทุี� 9 ตุลาคม 2564
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2. Google Mobility Index

แสดีงิถึึงิการัเคล่�อ่นทีุ�ไปียังิทีุ�หมายต่างิๆ ซึึ่�งิในภัาพิรัวัมพิบว่ัา  

การัเดิีนทุางิส่้ทุุกทีุ�หมายในเด่ีอ่นพิฤศจิกายนเพิิ�มส้งิขึี�นกว่ัาเด่ีอ่น

ตุลาคม และเด่ีอ่นกันยายน ตามลำาดัีบ แสดีงิถึึงิแนวัโน�มขีอ่งิกิจกรัรัม

ทุางิเศรัษฐกิจทีุ�น่าจะเพิิ�มส้งิขึี�นในช่่วังิทีุ�ผู่้านมา โดียเฉพิาะอ่ย่างิยิ�งิ 

การัเดิีนทุางิไปียังิรั�านค�าหมวัดี Grocery and Pharmacy และ Retail 

and Recreation ทีุ�รัะดัีบการัเดิีนทุางิเพิิ�มส้งิขึี�นเหน่อ่รัะดัีบ 

ก่อ่นการัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ COVID-19 แล�วั

1. ปริมาณก๊าซึ่ Nitrogen Dioxide (NO2)

ปีริัมาณก๊าซึ่ Nitrogen Dioxide (NO2) ขีอ่งิเด่ีอ่นพิฤศจิกายน  

(ภัาพิขีวัา) ในบริัเวัณกรุังิเทุพิมหานครัและปีริัมณฑ์ลมีควัามเขี�มขี�น

ส้งิกว่ัาเด่ีอ่นตุลาคม (ภัาพิซึ่�าย) อ่ย่างิชั่ดีเจน แสดีงิให�เห็นถึึงิกิจกรัรัม

ทุางิเศรัษฐกิจโดียเฉพิาะจากการัสัญจรัเดิีนทุางิขีอ่งิปีรัะช่าช่นทีุ� 

เพิิ�มขึี�นอ่ย่างิเห็นไดี�ชั่ดี (ขี�อ่ม้ลก๊าซึ่ NO2 มาจาก Google Earth Engine)

การเดินทางและ
การท่องเที่ยว
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2. Google Travel Insights

เป็ีนอี่กหนึ�งิผู้ลิตภััณฑ์์ใหม่จาก Google ทีุ�ปีรัะมวัลผู้ลการัค�นหา 

การัจอ่งิเทีุ�ยวับินและทีุ�พัิกทัุ�วัโลก ซึึ่�งิในกรัณีขีอ่งิปีรัะเทุศไทุยพิบว่ัา 

เม่�อ่เปีรีัยบเทุยีบกับทัุ�วัโลกในช่่วังิรัะหวัา่งิวัันทีุ� 10 ตุลาคม 2564 ถึึงิ 

19 ตุลาคม 2564 ปีรัะเทุศไทุยเป็ีนปีรัะเทุศเดีียวัในโลกทุี�มีอั่ตรัา 

การัเตบิโตขีอ่งิควัามต�อ่งิการัในการัจอ่งิทีุ�พัิกและเทุี�ยวับนิส้งิถึึงิกวัา่ 

75% และเปี็นอั่นดัีบ 1 ขีอ่งิโลก ตามดี�วัยอ่ินเดีีย และสิงิคโปีรั์ 

ตามลำาดัีบ แสดีงิให�เห็นถึึงิควัามต�่นตัวัขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่อ่ 

การัเปิีดีปีรัะเทุศขีอ่งิไทุยตั�งิแต่ 1 พิฤศจิกายน ทีุ�ผู่้านมา

สามารัถึติดีตามเคร่ั�อ่งิชี่�เร็ัวัไดี�จากการัสำารัวัจขี�อ่ม้ลจากเวัปีหางิานภัาคเอ่กช่นช่่�อ่ดัีงิอ่ย่างิเช่่น  

www.JobDB.com โดียจากการัติดีตามขี�อ่ม้ลพิบว่ัา ปีริัมาณการัรัับสมัครังิานในเด่ีอ่นพิฤศจิกายนเพิิ�มขึี�น

ในทุุกสาขีาอ่าชี่พิไม่ว่ัาจะเป็ีนสาขีาการัตลาดี การัเงิิน บัญชี่ ไอ่ทีุ การัผู้ลิต และอ่่�น ๆ  โดียเป็ีนการัเพิิ�มขึี�น

ทัุ�งิเม�่อ่เทุียบกับช่่วังิเวัลาเดีียวักันขีอ่งิปีีทีุ�แล�วัและเม�่อ่เทุียบกับเด่ีอ่นก่อ่นหน�า แสดีงิให�เห็นถึึงิมุมมอ่งิ

ขีอ่งิภัาคเอ่กช่นในการัเตรีัยมตัวัเพ่ิ�อ่รัอ่งิรัับธุิรักรัรัมทุางิเศรัษฐกิจทีุ�จะเพิิ�มขึี�นในอ่นาคต

ตลาดแรงงาน
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ดัีงินั�น ในภัาพิรัวัม สัญญาณ

เศรัษฐกิจจากเคร่ั�อ่งิชี่� เ ร็ัวัจึงิ

สอ่ดีคล�อ่งิเ ป็ีนไปีในทิุศทุางิ

เดีียวักันซึึ่�งิบ่งิชี่�ว่ัาเศรัษฐกิจขีอ่งิ

ไทุยในเด่ีอ่นพิฤศจิกายนหลังิจาก

ไดี� มีการัเปิีดีปีรัะเทุศเม่�อ่ 1 

พิฤศจิกายนทีุ�ผู่้านมา มีสัญญาณ

ตอ่บรัับในทิุศทุางิทีุ�ดีี และหาก

ภัาวัะเศรัษฐกิจสามารัถึเติบโตไดี�

ตามทีุ�กรัะทุรัวังิการัคลังิเคย 

คาดีการัณ์ไวั�เม่�อ่เด่ีอ่นตุลาคม 

2564 ทีุ� ผู่้านมาว่ัาปีี 2564 

เศรัษฐกิจจะขียายตัวัทีุ� 1% และ 

ปีี 2565 จะขียายตัวัทีุ� 4% นั�น 

รัะดัีบ GDP ขีอ่งิไทุยน่าจะสามารัถึ

กลับส่้รัะดัีบก่อ่นการัแพิร่ัรัะบาดี

ขีอ่งิ COVID-19 ไดี�ในปีี 2566

อ่ย่างิไรัก็ตาม ยังิมีควัามเสี�ยงิจาก

การักลายพัินธ์ิขีอ่งิเช่่�อ่ไวัรััส 

COV ID- 19  สาย พัิน ธ์ิ ให ม่  

OMICRON ซึึ่�งิยังิไม่ทุรัาบแน่ชั่ดี 

ว่ัาจะมีควัามรุันแรังิในแง่ิควัาม

รัวัดีเร็ัวัในการัแพิร่ัเช่่�อ่ ควัาม

รุันแรังิขีอ่งิอ่าการั และผู้ลกรัะทุบ

ต่อ่ปีรัะสิทุ ธิิภัาพิขีอ่งิ วััค ชี่น 

เพีิยงิใดี หากผู้ลกรัะทุบรุันแรังิ

กว่ัาสายพัินธ์ิ DELTA อ่าจส่งิผู้ล

ต่อ่เศรัษฐกิจรุันแรังิไดี� โดียทัุ�วัไปี 

หลายฝ่่ายจะมีควัามวิัตกกังิวัลต่อ่

ภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัว่ัาจะซึ่ำ�าเติม

ภัาวัะเศรัษฐกิจปัีจจุบันให�ยิ�งิ

ตกตำ�าลงิ อ่ย่างิไรัก็ตาม จาก

ขี�อ่ม้ลการัเติบโตทุางิเศรัษฐกิจ

ล่าสุดีในไตรัมาสทีุ� 3 ปีี 2564 ทีุ�

ผู่้านมา พิบว่ัา การับริัโภัคจาก

ช่าวัต่างิช่าติในปีรัะเทุศไทุยมีเพีิยงิ 

20,355 ล�านบาทุ ในขีณะทีุ�การั

ส่งิอ่อ่กสินค� า มี ม้ล ค่า ส้งิ ถึึงิ 

2,160,066 ล�านบาทุ ซึึ่�งิเป็ีน

รัะดัีบทีุ�ส้งิกว่ัารัะดัีบก่อ่นการัแพิร่ั

รัะบาดีขีอ่งิ COVID-19 เสียอี่ก  

ดัีงินั�น หากการัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิ

เช่่�อ่ไวัรััส COVID-19 ส่งิผู้ลกรัะ

ทุบต่อ่บรัรัยากาศการัค�ารัะหว่ัางิ

ปีรัะเทุศ เช่่น การัเกิดีปัีญหาหยุดี

ช่ะงัิกในห่วังิโซ่ึ่อุ่ปีทุานขีอ่งิโลก 

หร่ัอ่การัช่ะลอ่ขีอ่งิภัาวัะเศรัษฐกิจ

โลกทุำาให�อุ่ปีสงิค์ต่อ่สินค�าไทุย

ลดีลงิ หากผู้ลกรัะทุบต่อ่การัส่งิ

อ่อ่กสินค�าเกิดีขึี�นในลักษณะเดีียวั

กับทีุ�เคยเกินขึี�นในช่่วังิทีุ�ผู่้านมา 

ม้ลค่าการัส่งิอ่อ่กอ่าจลดีลงิไดี�

มากถึึงิ 4 แสนล�านบาทุต่อ่

ไตรัมาส ซึึ่�งิจะส่งิผู้ลกรัะทุบต่อ่

ม้ลค่า GDP ขีอ่งิปีรัะเทุศอ่ย่างิมี

นัยสำาคัญ ในขีณะทีุ�ภัาคการัทุ่อ่งิ

เทีุ�ยวัขีอ่งิช่าวัต่างิช่าติในปัีจจุบัน

ยังิมีม้ลค่าไม่มาก ดัีงินั�น แม�มี

ม้ลค่าลดีลงิจากปัีจจุบันทีุ�รัะดัีบ

ปีรัะมาณ 2 หม่�นล�านบาทุ  

ผู้ลกรัะทุบยังิอ่ ย่้ในวังิจำา กัดี  

(เม่�อ่เทีุยบกับรัะดัีบทีุ�เป็ีนอ่ย่้ใน

ปัีจจุบัน) จึงิต�อ่งิเฝ้่าติดีตาม

สถึานการัณ์อ่ย่างิใกล�ชิ่ดีต่อ่ไปีว่ัา

ผู้ลกรัะทุบจากการัแพิร่ัรัะบาดี

ขีอ่งิเช่่�อ่ไวัรััสสายพัินธ์ุิใหม่จะส่งิ

ผู้ลกรัะทุบต่อ่เศรัษฐกิจภัาคส่วัน

ต่างิ ๆ มากน�อ่ยเพีิยงิใดี
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บทความโดย
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
นางสาวพิมพาภรณ์ สุทธหลวง
นางสาวสุดาพันธุ์ สำาลี
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การท่องเที�ยวัในลืักษีณะ

คลืัสเตอร์กลืุ่มจังหวััดำ
กับแนวัทางเพื่ิ�มโอกาส

ในการกระจายรายไดำ้

บทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนบทความ ไม่ได้สะท้อนความเห็นของหน่วยงาน
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การท่องเที�ยวัในลืักษีณะ

คลืัสเตอร์กลืุ่มจังหวััดำ
กับแนวัทางเพื่ิ�มโอกาส

ในการกระจายรายไดำ้

บทคัดย่อ
ภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิไทุยมีควัามสำาคัญในการัขัีบเคล่�อ่นเศรัษฐกิจ

มาตลอ่ดีโดียเฉพิาะในช่่วังิ 5 ปีีทีุ�ผู่้านมา โดียในปีี 2562 ปีรัะเทุศไทุย

ไดี�รัับรัายไดี�จากนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิปีรัะเทุศถึึงิ 3 ล�านล�านบาทุ และเป็ีน

แหล่งิสรั�างิงิาน สรั�างิรัายไดี�ให�กับคนไทุยจำานวันมาก นอ่กจากนั�น 

ยังิมีการักรัะจายรัายไดี�ไปียังิอุ่ตสาหกรัรัมอ่่�น ๆ ทีุ�เกี�ยวัเน่�อ่งิ

แม�จำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิช่าติและช่าวัไทุยจะเพิิ�มขึี�นอ่ย่างิต่อ่เน่�อ่งิ

แต่การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัส่วันใหญ่ยังิกรัะจุกตัวัอ่ย่้ในแหล่งิทุ่อ่งิเทีุ�ยวัสำาคัญ 

อ่าทิุ กรุังิเทุพิฯ ภ้ัเก็ต และช่ลบุรีั โดียนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเทีุ�ยวัมักมีแผู้นการั

เดิีนทุางิไปีเทีุ�ยวัเฉพิาะพ่ิ�นทีุ�ทีุ�นิยมเทุ่านั�น ไม่มีการักรัะจายตัวัไปียังิ

จังิหวััดีขี�างิเคียงิ ส่งิผู้ลให�ค่าใช่�จ่ายต่อ่คนต่อ่ทุริัปีขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทัุ�งิ

ช่าวัไทุยและช่าวัต่างิช่าติมีแนวัโน�มลดีลงิ ขีณะเดีียวักันก็ไม่สามารัถึ

ดึีงิด้ีดีให�นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัพัิกในปีรัะเทุศไทุยไดี�นานขึี�น ส่งิผู้ลให�จำานวันวััน

พัิกขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัมีแนวัโน�มคงิทีุ�หร่ัอ่ลดีลงิ นอ่กจากนั�น จำานวันนัก

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�ส้งิขึี�นเร่ั�อ่ย ๆ  จนเกินขีีดีควัามสามารัถึในการัรัอ่งิรัับ ทุำาให�

ทุรััพิยากรัธิรัรัมช่าติในแหล่งิทุ่อ่งิเทีุ�ยวัหลักเส่�อ่มโทุรัมลงิอ่ย่างิรัวัดีเร็ัวั 

และทุำาให�เกิดีผู้ลกรัะทุบเชิ่งิลบทัุ�งิในดี�านนิเวัศวิัทุยา

การัส่งิเสริัมการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในลักษณะคลัสเตอ่ร์ักลุ่มจังิหวััดีเป็ีน 

อี่กแนวัทุางิหนึ�งิทีุ�จะช่่วัยกรัะจายผู้ลปีรัะโยช่น์จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัให�

ขียายวังิกวั�างิอ่อ่กไปี ซึึ่�งิโอ่กาสในการัพัิฒนากลุ่มจังิหวััดีเพ่ิ�อ่การั 

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิไทุยยังิมีอี่กมาก โดียวิัธีินี�จะช่่วังิสรั�างิโอ่กาสในการัเพิิ�ม

รัายไดี�ต่อ่คนต่อ่ทุริัปีขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั จากการัทีุ�นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัมีโอ่กาส

เดิีนทุางิต่อ่ไปียังิพ่ิ�นทีุ�ขี�างิเคียงิ ซึึ่�งิจะก่อ่ให�เกิดีการัใช่�จ่ายทีุ�เพิิ�มขึี�น  

ตามวััตถุึปีรัะสงิค์ทีุ�จะส่งิเสริัมการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเชิ่งิคุณภัาพิ และทีุ�สำาคัญ

ยังิทุำาให�เกิดีกากรัะจายรัายไดี�ไปียังิพ่ิ�นทีุ�ขี�างิเคียงิอี่กดี�วัย
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ความสำาคัญของภาคการท่องเที่ยว
ภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเป็ีนอี่กหนึ�งิเคร่ั�อ่งิยนต์ทีุ�ขัีบเคล่�อ่นเศรัษฐกิจไทุยในหลายปีีทีุ�ผู่้านมา จากการัทีุ�ช่าวั 

ต่างิช่าติจากทัุ�วัทุุกมุมโลกต่างิให�ควัามสนใจเดิีนทุางิเขี�ามาเย่อ่นปีรัะเทุศไทุย ไม่ว่ัาจะเดิีนทุางิมาทุำาธุิรักิจ

รัับการัรัักษาทุางิการัแพิทุย์ เยี�ยมญาติ หร่ัอ่เพ่ิ�อ่เดิีนทุางิมาช่มควัามงิามขีอ่งิปีรัะเทุศไทุย ไม่ว่ัาจะเป็ีน

ทุะเล ภ้ัเขีา สถึานทีุ�ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิ ๆ  ทีุ�มนุษย์สรั�างิขึี�น ลิ�มรัสอ่าหารัไทุยทีุ�เป็ีนเอ่กลักษณ์ สัมผัู้สกับวััฒนธิรัรัม

ทีุ�ดีีงิามขีอ่งิไทุย โดียนักทุ่อ่งิทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเหล่านี�เพีิยงิแต่เดิีนทุางิมาเพ่ิ�อ่พัิกผู่้อ่นหย่อ่นใจ คลายควัามเหน่�อ่ย

ล�า และสรัรัหาควัามสนุกในร้ัปีแบบต่างิ ๆ แต่สิ�งิทีุ�นักเดิีนทุางินำามาดี�วัยนั�นคงิปีฏิิเสธิไม่ไดี�ว่ัามันค่อ่ 

รัายไดี�มหาศาลทีุ�กรัะจายไปีส่้ภัาคส่วันและอ่าชี่พิต่างิ ๆ ทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิกับภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั ดัีงินั�นจึงิถ่ึอ่ไดี�

ว่ัาภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิไทุยนั�นเป็ีนแหล่งิสรั�างิงิานสรั�างิรัายไดี� โดียในปีี 2562 นั�นภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 

ก่อ่ให�เกิดีการัจ�างิงิานรัาวั 4 ล�านตำาแหน่งิ หร่ัอ่คิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 11 ขีอ่งิการัจ�างิงิานทัุ�งิหมดีขีอ่งิปีรัะเทุศ1 

พิรั�อ่มกับจำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิช่าติทีุ�เดิีนทุางิเขี�ามาทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในปีรัะเทุศไทุยจำานวันเป็ีน 39.9 ล�านคน 

ส่งิผู้ลทุำาให�ปีรัะเทุศมีรัายไดี�จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิปีรัะเทุศจำานวัน 1.9 ล�านล�านบาทุ

ขีณะทีุ�ช่าวัไทุยก็สรั�างิรัายไดี�ไม่น�อ่ยให�กับภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั สะทุ�อ่นจากจำานวันผู้้�เยี�ยมเย่อ่นช่าวัไทุยทีุ� 

เพิิ�มขึี�นทุุกปีีดี�วัยเช่่นกันตั�งิแต่ทีุ�กรัะทุรัวังิการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัและกีฬาเริั�มมีการัเก็บสถิึติ ซึึ่�งิในปีี 2562  

มีผู้้�เยี�ยมเย่อ่นช่าวัไทุยทีุ�ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในปีรัะเทุศไทุยเป็ีนจำานวัน 229.7 ล�านคน ส่งิผู้ลให�มีรัายไดี�จากการั 

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจำานวัน 1.1 ล�านล�านบาทุ ซึึ่�งิหากนำารัายไดี�จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิช่าวัต่างิช่าติและช่าวัไทุย 

มารัวัมกันก็จะคิดีเป็ีนม้ลค่าถึึงิ 3.0 ล�านล�านบาทุ หร่ัอ่คิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 17.8 ขีอ่งิผู้ลิตภััณฑ์์มวัลรัวัมทีุ� 

เกิดีขึี�นในปีรัะเทุศไทุยในปีี 2562 จึงิอ่าจกล่าวัไดี�ว่ัาปีรัะเทุศไทุยเป็ีนหนึ�งิในปีรัะเทุศทีุ�พึิ�งิพิาภัาคการั 

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในการัขัีบเคล่�อ่นเศรัษฐกิจขีอ่งิปีรัะเทุศค่อ่นขี�างิมาก

1 ทุี�มา : รัายงิานการัจดัีทุำาบญัช่ปีีรัะช่าปีรัะช่าตดิี�านการัทุอ่่งิเทุี�ยวัฉบบัสมบร้ัณ ์โดียสำานกังิานปีลดัีการัทุอ่่งิเทุี�ยวัและกฬีา
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ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 
ต่อภาคการท่องเที่ยว และ
ปัญหาเชิงโครงสร้างของ
ภาคการท่องเที่ยว
ในปีี 2563 ทีุ�ผู่้านมาทัุ�วัโลกจะ

ต�อ่งิเผู้ชิ่ญกับเหตุการัณ์ทีุ�ไม่ 

คาดีคิดีอ่ย่างิการัแพิรั่รัะบาดี

ขีอ่งิเช่่�อ่ไวัรััส-19 ซึ่�ึงิ ส่งิผู้ล 

กรัะทุบต่อ่เศรัษฐกิจทัุ�วัโลกโดีย

ภัาพิรัวัมสะทุ�อ่นจาก GDP ขีอ่งิ

โลกทีุ�หดีตัวัลดีลงิจากรั�อ่ยละ 

2.6 ในปีี 2562 มาอ่ย่้ทีุ�รั�อ่ยละ 

-3.4 ในปีี 25632 และเพ่ิ�อ่แก�

ปัีญหาการัแพิรั่รัะบาดีขีอ่งิเช่่�อ่

ไวัรััสโควัิดี-19 หลายปีรัะเทุศ 

ทัุ�วัโลกต่างิเล่อ่กใช่�มาตรัการั

การัจำากัดีการัเดิีนทุางิ โดีย

มาตรัการัดีังิกล่าวัส่งิผู้ลกรัะทุบ

โดียตรังิต่อ่ภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 

ทุำาให�ปีรัะเทุศไทุยทีุ�พึิ�งิพิารัายไดี�

จากการัทุ่อ่งิ เทุ�ียวั ส้งิ ไดี� รัับ 

ผู้ลกรัะทุบเป็ีนอ่ย่างิมาก ทุำาให� 

ปีี 2563 ทีุ�ผู่้านมามีนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

เดิีนทุางิเขี�ามาเทีุ�ยวัไทุยเพีิยงิ 6.7 

ล�านคน ลดีลงิถึึงิรั�อ่ยละ -83.2 

2 ทีุ�มา : www.data.worldbank.org 

ต่อ่ปีี ในส่วันขีอ่งิรัายไดี�จาก 

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัลดีลงิอ่ย้่ทีุ�รัะดัีบ 

3.3 แสนล�านบาทุ ลดีลงิทีุ�รั�อ่ยละ 

-82.6 ต่อ่ปี ีขีณะทุ�ีการัทุอ่่งิเทุ�ียวั

ภัายในปีรัะเทุศกไ็ดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

เช่่นกัน โดียมีพิบว่ัาช่าวัไทุย 

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเพิียงิ 90.6 ล�านคน-

ครัั�งิ ลดีลงิรั�อ่ยละ -47.6 ต่อ่ปีี 

ขีณะทีุ�รัายไดี�อ่ย้่ 4.8 แสนล�าน

บาทุ ลดีลงิรั�อ่ยละ -55.4 ต่อ่ปีี

อ่ย่างิไรัก็ตาม สถึานการัณ์การั

แพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิเช่่�อ่ไวัรััสโควิัดี-19 

เป็ีนเพีิยงิหนึ�งิตัวัชี่�วััดีทีุ�สะทุ�อ่น

ปัีญหาขีอ่งิภัาคการัทุ่อ่งิเทุ�ียวั

ขีอ่งิไทุยทุี�สั�งิสมมาอ่ยา่งิยาวันาน 

โดียเฉพิาะปัีญหาเชิ่งิโครังิสรั�างิ 

โดียเฉพิาะในปีรัะเด็ีนหลัก 3 

ปีรัะเด็ีน ดัีงินี�
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1. การเติบโตของรายได้ำ
ภาคการท่องเที�ยวัที�ขับ
เคลืื�อนด้ำวัยจำานวันนัก
ท่องเที�ยวัเป็นสำาคัญ

ปีกติการัทีุ�ปีรัะเทุศไทุยมีรัายไดี�

จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�เติบโตขึี�น 

ทุุกปีีถึึงิ เ ป็ีนเ ร่ั�อ่งิทีุ� ดีี เพิรัาะ

หมายควัามว่ัามีปีรัะเทุศไทุยมี 

รัายไดี�เพิิ�มขี�ึนในภัาพิรัวัม และ

คนไทุยก็มีรัายไดี�เพิิ�มขึี�นดี�วัย 

อ่ย่างิไรัก็ดีี เม่�อ่ลอ่งินำาขี�อ่ม้ลต่างิ ๆ  

มาปีรัะกอ่บการัวิัเครัาะห์ กลับพิบ

ว่ัารัายไดี�ทีุ�เพิิ�มขึี�นนั�น มีสาเหตุมา

จากปัีจจัยเชิ่งิปีริัมาณ ไม่ใช่่ปัีจจัย

ดี�านรัาคา นั�นหมายควัามว่ัานัก

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�เขี�ามามีการัใช่�จ่าย

เทุ่าเดิีมหร่ัอ่ลดีลงิ สะทุ�อ่นจาก

ค่าใช่่จ่ายเฉลี�ยต่อ่วัันขีอ่งินัก 

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในปีี 2562 ทีุ�ลดีลงิ 

รั�อ่ยละ -2.22 ตามวัันพัิกเฉลี�ยทีุ�

ลดีลงิดี�วัยเช่่นกัน (ภัาพิทีุ� 1) ทัุ�งินี� 

การัทีุ�จำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเพิิ�มขึี�น 

ทุำาให�เกิดีปัีญหาขีีดีควัามสามารัถึ

ในการัรัับนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั ควัามแอ่อั่ดี

ขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั และยังินำาไปีส่้

การัใช่�ทุรััพิยากรัขีอ่งิไทุยทีุ�เพิิ�ม

ขึี�นเช่่นกัน โดียทีุ�ค่าตอ่บแทุนทีุ�ไดี�

รัับกลับมาอ่าจไม่คุ�มค่ากับค่าเส่�อ่ม

เชิ่งิทุรััพิยากรั ขีณะเดีียวักันยังิมี

ปัีญหาขีอ่งิการัรัั�วัไหลเชิ่งิรัายไดี� 

ซึึ่�งิหมายควัามว่ัา รัายไดี�ทีุ�เกิดีขึี�น

เก่อ่บ 2 ล�านบาทุ ไม่ไดี�กรัะจายไปียังิคนไทุยทัุ�งิหมดี แต่กลับกรัะจาย

ไปียังิผู้้�ปีรัะกอ่บการัช่าวัต่างิช่าติดี�วัย เช่่น กรัณีการัใช่�แพิลตฟื้อ่ร์ัม

การัจอ่งิตั�วัเคร่ั�อ่งิบิน หร่ัอ่ทีุ�พัิกทีุ�เป็ีนขีอ่งิต่างิช่าติ หร่ัอ่การันำาเขี�า

สินค�าจากต่างิปีรัะเทุศโดียเฉพิาะในสาขีาภััตตาคารัและโรังิแรัม

ภัาพิทุี� 1 : จำานวันนักทุ่อ่งิเทุี�ยวัช่าวัต่างิช่าติ วัันพิักเฉลี�ย ค่าใช่�จ่ายเฉลี�ย และรัายไดี�จากการั
ทุ่อ่งิเทุี�ยวัขีอ่งินักทุ่อ่งิเทุี�ยวัช่าวัต่างิช่าติ ปีี 2562
ทุี�มา : กรัะทุรัวังิการัทุ่อ่งิเทุี�ยวัและกีฬา

วัารัสารัการัเงิินการัคลังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 107 ไตรมาสที่่� 4 ปี ี2564 46



2. การกระจุกตัวัเชิงสัญชาติของนักท่องเที�ยงเที�ยวั

หร่ัอ่การักรัะจุกในเชิ่งิขีอ่งิส่วันแบ่งิการัตลาดีขีอ่งินักนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ� 

เดิีนทุางิเขี�ามา จากภัาพิทีุ� 2 สะทุ�อ่นให�เห็นว่ัาปีรัะเทุศไทุยมีการัพึิ�งิพิา

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจีนเป็ีนสัดีส่วันส้งิถึึงิรั�อ่ยละ 27.6 หร่ัอ่คิดีเป็ีนเก่อ่บ 1 ใน 

3 ขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัช่าวัต่างิช่าติทัุ�งิหมดีทีุ�เดิีนทุางิมาเทีุ�ยวัไทุยในปีี 

2562 ซึึ่�งิการัทีุ�มีนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจีนเขี�ามาเทีุ�ยวัไทุยเป็ีนจำานวันมากถ่ึอ่

เป็ีนขี�อ่ดีี แต่อ่ย่างิไรัก็ตาม เน่�อ่งิจากนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจีนถ่ึอ่ว่ัามีเอ่กลักษณ์

เฉพิาะตัวัส้งิ อ่่อ่นไหวัต่อ่กรัะแสข่ีาวัในโลก Social เช่่น เหตุการัณ์ 

เร่ัอ่ล่มทีุ�ภ้ัเก็ตทีุ�ส่งิผู้ลให�จำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัช่าวัจีนลดีลงิ นอ่กจากนั�น 

การัเดิีนทุางิขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจีนในปัีจจุบันยังิขึี�นอ่ย่้กับนโยบายขีอ่งิ

ทุางิการัจีนเป็ีนหลัก โดียขีณะนี�ทุางิการัจีนยังิไม่อ่นุญาตให�นัก 

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัช่าวัจีนเดิีนทุางิอ่อ่กนอ่กปีรัะเทุศในกรัณีทีุ�ไม่จำาเป็ีน ดัีงินั�น 

จะเห็นว่ัาตลาดีนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจีนมีควัามอ่่อ่นไหวัค่อ่นขี�างิ ซึึ่�งิการั 

กรัะจุกตัวัในลักษณะนี�ทุำาให�เกิดีควัามเสี�ยงิ และนำามาซึึ่�งิผู้ลกรัะทุบ 

ดัีงิเช่่นสถึานการัณ์โควิัดี-19 ทีุ�เกิดีขึี�นในปัีจจุบัน

ภัาพิทุี� 2 : ส่วันแบ่งิการัตลาดีขีอ่งิจำานวันนักทุ่อ่งิเทุี�ยวัรัายสัญช่าติ ปีี 2562
ทุี�มา : กรัะทุรัวังิการัทุ่อ่งิเทุี�ยวัและกีฬาปีรัะมวัลผู้ลโดีย สศค.
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3. การกระจุกตัวัของนักท่องเที�ยวัเชิงพืื่�นที�

สะทุ�อ่นจากจำานวันผู้้�เยี�ยมเย่อ่น3  ทัุ�งิช่าวัไทุยและช่าวัต่างิช่าติทีุ�มี

จำานวัน 307 ล�านคนในปีี 2562 (ภัาพิทีุ� 3) สะทุ�อ่นให�เห็นว่ัามี 

การักรัะจุกตัวัขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเชิ่งิพ่ิ�นทีุ� โดียกรุังิเทุพิมหานครัเพีิยงิ

จังิหวััดีเดีียวัมีผู้้�เยี�ยมเย่อ่นคิดีเป็ีนสัดีส่วันแล�วักว่ัารั�อ่ยละ 22 ขีณะทีุ�

ภัาคอ่่�น ๆ  ทัุ�งิภัาคมีจำานวันผู้้�เยี�ยมเย่อ่นน�อ่ยกว่ัากรุังิเทุพิมหานครั และ

มีลำาดัีบลดีหลั�นกันลงิมา โดียภัาคใต�มีจำานวันผู้้�เยี�ยมเย่อ่นส้งิกว่ัา 

ภัาคอ่่�น และรัอ่งิลงิมาเป็ีนภัาคตะวัันอ่อ่กเฉียงิเหน่อ่และและ 

ภัาคตะวัันอ่อ่ก ทัุ�งินี� การักรัะจายตัวัขีอ่งิผู้้�เยี�ยมเย่อ่นทีุ�แตกต่างิกัน 

หมายถึึงิ การักรัะจายตัวัขีอ่งิรัายไดี�ทีุ�ต่างิกันดี�วัย

3 ตามนิยามขีอ่งิอ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ (United Nation:UN)  ผู้้�มาเย่อ่น (Visitor) 
หมายถึงึิ  บคุคลทุี�เดีนิทุางิไปียงัิปีรัะเทุศทีุ�ตนมไิดี�พัิกอ่าศยัอ่ย้เ่ป็ีนปีรัะจำา ดี�วัยเหตุ
ผู้ลใดีๆ ก็ตามทุี�มิใช่่ไปีปีรัะกอ่บอ่าช่ีพิเพิ่�อ่หารัายไดี�  ดีังินั�น ผู้้�มาเย่อ่น จึงิหมาย
รัวัมถึึงิผู้้�เดีินทุางิ 2 ปีรัะเภัทุ  ค่อ่
1. นักทุ่อ่งิเทุี�ยวั (Tourist) ค่อ่ ผู้้�เดีินทุางิมาเย่อ่นช่ั�วัครัาวัทุี�พิักอ่ย้่ในปีรัะเทุศทุี�มา
เย่อ่นไม่น�อ่ยกวั่า 24 ช่ั�วัโมงิ
2. นักทุัศนาจรั (Excursionist) ค่อ่ ผู้้�เดีินทุางิมาเย่อ่นช่ั�วัครัาวั และอ่ย้่ในปีรัะเทุศ
ทุี�มาเย่อ่นน�อ่ยกวั่า 24 ช่ั�วัโมงิ 

โดียการักรัะจุกเหล่านี� นำามาซึึ่�งิ

การัศึกษาวิัเครัาะห์กลุ่มจังิหวััดี

การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั โดียนำารัายไดี�จาก

การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัมาศึกษาในเชิ่งิ

ควัามสัมพัินธ์ิกับพ่ิ�นทีุ�เพ่ิ�อ่นำาไปีส่้

หนึ�งิในแนวัทุางิขีอ่งิการัแก�ไขี

ปัีญหาขีอ่งิการักรัะจุกตัวัขีอ่งิ

จำานวันและรัายไดี�จากการัทุ่อ่งิ

เทีุ�ยวั โดียมีวััตถุึปีรัะสงิค์ในการัใช่�

ภัาคการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�เป็ีนเคร่ั�อ่งิยนต์

หลักขีอ่งิเศรัษฐกิจไทุยเ ป็ีน 

เคร่ั�อ่งิม่อ่ในการักรัะจายรัายไดี�

ต่อ่ไปี

ภัาพิทุี� 3 : จำานวันผู้้�เยี�ยมเย่อ่นช่าวัไทุยและช่าวัต่างิช่าติจำาแนกตามภั้มิภัาคในปีี 2562
ทุี�มา : กรัะทุรัวังิการัทุ่อ่งิเทุี�ยวัและกีฬา
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เพ่ิ�อ่ทีุ�จะวิัเครัาะห์ว่ัาแต่ละจังิหวััดีในปีรัะเทุศไทุยมีควัามสัมพัินธ์ิในเชิ่งิ

การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเป็ีน Cluster หร่ัอ่ไม่ ในทีุ�นี�ทุำาการัศึกษาโดียพิิจารัณา

จากรัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิแต่ละจังิหวััดีว่ัามีควัามแตก

ต่างิจากจังิหวััดีใกล�เคียงิอ่ย่างิไรั โดียอ่าศัยเคร่ั�อ่งิม่อ่ LISA (Local 

Indicators of Spatial Association) เพ่ิ�อ่แสดีงิถึึงิควัามสัมพัินธ์ิรัะหว่ัางิ

จังิหวััดีทีุ�อ่ย่้ใกล�เคียงิกันว่ัามีรัะดัีบรัายไดี�ต่อ่หัวัขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�มี

ควัามสัมพัินธ์ิกันอ่ย่างิมีนัยสำาคัญหร่ัอ่ไม่

ในทีุ�นี� อ่าศัยขี�อ่ม้ลรัายไดี�ต่อ่หัวัขีอ่งิผู้้�เยี�ยมเย่อ่นช่าวัไทุยและ 

ผู้้�เยี�ยมเย่อ่นช่าวัต่างิช่าติขีอ่งิปีี 2562 ขีอ่งิกรัะทุรัวังิการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 

และกีฬา ซึึ่�งิเป็ีนปีีก่อ่นสถึานการัณ์การัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา 

2019 เพ่ิ�อ่ให�เห็นถึึงิศักยภัาพิในเชิ่งิการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิแต่ละจังิหวััดี 

ในปีรัะเทุศไทุยในช่่วังิทีุ�สถึานการัณ์การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเป็ีนปีกติ

พิบว่ัา การักรัะจายตัวัขีอ่งิรัายไดี�จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัรัะหว่ัางิกลุ่ม

จังิหวััดีทีุ�มีรัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัส้งิ ค่อ่นขี�างิกรัะจุกตัวัใน

พ่ิ�นทีุ�ภัาคใต�ตอ่นกลางิ ภัาคตะวัันอ่อ่ก และภัาคเหน่อ่ ในกรัณีไทุย

เทีุ�ยวัไทุย แต่สำาหรัับกรัณีขีอ่งิช่าวัต่างิช่าติจะมีเพีิยงิพ่ิ�นทีุ�ภัาคใต� 

ตอ่นกลางิ และภัาคตะวัันอ่อ่กเทุ่านั�น ซึึ่�งิจะเห็นไดี�ว่ัายังิมีลักษณะขีอ่งิ

กลุ่ม Cluster การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�ยังิไม่มากนัก เม่�อ่เปีรีัยบเทีุยบกับจำานวัน

สถึานทีุ�ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�สำาคัญขีอ่งิไทุยทีุ�กรัะจายอ่ย่้ตามพ่ิ�นทีุ�ต่างิ ๆ  

ทัุ�วัปีรัะเทุศ จึงิเป็ีนโอ่กาสขีอ่งิการัพัิฒนาการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในการัสรั�างิ

ควัามเช่่�อ่มโยงิ (Clustering) ขีอ่งิการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัรัะหว่ัางิจังิหวััดีให�มาก

ขึี�นไดี�ในอ่นาคต

การวิเคราะห์กลุ่มจังหวัด
การท่องเที่ยว (Tourism Cluster)

ผลการศึกษา
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• High-High หมายถึึงิ รัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีนั�นส้งิ

และรัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีขี�างิเคียงิส้งิดี�วัย  

• Low-Low หมายถึึงิ รัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีนั�นตำ�า

และรัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีขี�างิเคียงิตำ�าดี�วัย

• Low-High หมายถึึงิ รัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีนั�นตำ�า 

แต่รัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีขี�างิเคียงิส้งิ

• High-Low หมายถึึงิ รัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีนั�นส้งิ 

แต่รัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีขี�างิเคียงิตำ�า

• Not Significant หมายถึึงิ รัายไดี�ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นในจังิหวััดีนั�น

และในจังิหวััดีขี�างิเคียงิไม่มีควัามสัมพัินธ์ิกันอ่ย่างิมีนัยสำาคัญ

จากภัาพิทีุ� 4 และ 5 จะเห็นไดี�ว่ัาจังิหวััดีหัวัเม่อ่งิ เช่่น กรุังิเทุพิฯ และ

ขีอ่นแก่น เป็ีนจังิหวััดีทีุ�มีรัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัส้งิทัุ�งิจาก 

ผู้้�เยี�ยมเย่อ่นไทุยและผู้้�เยี�ยมเย่อ่นต่างิช่าติ แต่จังิหวััดีโดียรัอ่บยังิมี 

รัายไดี�จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�ตำ�ากว่ัาอ่ย่างิมีนัยสำาคัญ สำาหรัับกลุ่มจังิหวััดี

ภัาคใต� ภ้ัเก็ต พัิงิงิา กรัะบี� รัะนอ่งิ สุรัาษฎร์ัธิานี และนครัศรีัธิรัรัมรัาช่ 

เป็ีนกลุ่มทีุ�รัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัส้งิทัุ�งิจากช่าวัไทุยและ 

ภัาพิทุี� 4 : การัเปีรัียบเทุียบรัายไดี�ทุ่อ่งิเทุี�ยวั
ตอ่่หวััจากผู้้�เยี�ยมเยอ่่นช่าวัตา่งิช่าต ิปี ี2562
ดี�วัยวัิธิี Univariate LISA (คำานวัณจากรัาย
ไดี�ต่อ่หัวัในรั้ปี log scale)

ภัาพิทุี� 5 : การัเปีรัียบเทุียบรัายไดี�ทุ่อ่งิเทุี�ยวั
ต่อ่หัวัจากผู้้�เยี�ยมเย่อ่นช่าวัไทุย ปีี 2562
ดี�วัยวัิธิี Univariate LISA (คำานวัณจากรัาย
ไดี�ต่อ่หัวัในรั้ปี log scale)

ช่าวัต่างิช่าติ แต่จังิหวััดีทีุ�ห่างิอ่อ่ก

มา เช่่น ตรัังิ และจังิหวััดีโดียรัอ่บ 

จะมีรัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

ส้งิจากเฉพิาะช่าวัไทุยเทุ่านั�น และ

หากขียับต่อ่มาทีุ�จังิหวััดีพัิทุลุงิจะ

พิบว่ัาเป็ีนจังิหวััดีทีุ�มีรัายไดี�ต่อ่หัวั

จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัโดียเฉพิาะจาก

ช่าวัไทุยตำ�ากว่ัาจังิหวััดีโดียรัอ่บ

อ่ย่างิชั่ดีเจน สำาหรัับกลุ่มจังิหวััดี

ภัาคตะวัันอ่อ่ก เช่่น ช่ลบุรีัและ

จังิหวััดีโดียรัอ่บ เป็ีนกลุ่มจังิหวััดี

ทีุ�มีรัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

จากช่าวัต่างิช่าติส้งิ ในขีณะทีุ�

ฉะเชิ่งิเทุรัาซึึ่�งิอ่ย่้ติดีกันมีรัายไดี�

ต่อ่หัวัตำ�ากว่ัาอ่ย่างิชั่ดีเจน กลุ่ม

จังิหวััดีภัาคอี่สาน มีเพีิยงิจังิหวััดี

ขีอ่นแก่นทีุ�มีรัายไดี�ต่อ่หัวัจากการั

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัส้งิกว่ัาจังิหวััดีโดียรัอ่บ

อ่ย่างิชั่ดีเจนจากทัุ�งิช่าวัไทุยและ

ช่าวัต่างิช่าติ ส่วันจังิหวััดีอ่่�น ๆ 

ส่วันใหญ่ยังิไม่มีกลุ่มจังิหวััดีทีุ�ทุำา

รัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัไดี�

มากนัก โดียเฉพิาะอ่ย่างิยิ�งิ 

จังิหวััดีเลยและมุกดีาหารัและ

จังิหวััดีใกล�เคียงิเป็ีนกลุ่มจังิหวััดีทีุ�

มีรัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

ขีอ่งิทัุ�งิช่าวัไทุยและช่าวัต่างิช่าติ

ตำ�าอ่ย่างิมีชั่ดีเจน ทัุ�งิ ๆ พ่ิ�นทีุ�ขีอ่งิ 

2 กลุ่มจังิหวััดีนี�ก็มีศักยภัาพิใน

การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเช่่นกัน และสำาหรัับ

กลุ่มจังิหวััดีภัาคเหน่อ่ ยังิไม่มี

คลัสเตอ่ร์ัขีอ่งิกลุ่มจังิหวััดีทีุ�มี 
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รัายไดี�ต่อ่หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�

มีควัามสัมพัินธ์ิกันมากนัก มีเพีิยงิ

จังิหวััดีแม่ฮ่่อ่งิสอ่นและจังิหวััดี

โดียรัอ่บทีุ�สามารัถึสรั�างิรัายไดี�ต่อ่

หัวัจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิช่าวัไทุย

ไดี�ส้งิเทุ่านั�น

การัส่งิเสริัมการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัใน

ลักษณะคลัสเตอ่ร์ักลุ่มจังิหวััดี

เป็ีนอี่กแนวัทุางิหนึ�งิทีุ�จะช่่วัย

กรัะจายผู้ลปีรัะโยช่น์จากการั

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัให�ขียายวังิกวั�างิอ่อ่กไปี 

ซึึ่�งิโอ่กาสในการัพัิฒนากลุ่ม

จังิหวััดีเพ่ิ�อ่การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิไทุย

ยังิมีอี่กมาก อ่าทิุ

1. การัยกรัะดัีบพ่ิ�นทีุ�ทีุ�มีศักยภัาพิ

โดียรัอ่บจังิหวััดีหัวัเม่อ่งิ เช่่น 

กรุังิเทุพิฯ และขีอ่นแก่นซึึ่�งิจังิหวััดี

รัอ่บขี�างิยังิไดี�รัับรัายไดี�จากการั

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัตำ�ากว่ัาอ่ย่างิชั่ดีเจน

2. ควัรัส่งิเสริัมการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัไปีส่้

กลุ่มจังิหวััดีภัาคใต�ตอ่นล่างิทีุ�มี

ศักยภัาพิ เพ่ิ�อ่เปิีดีตลาดีใหม่และ

ลดีการักรัะจุกตัวัขีอ่งิการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

ในกลุ่มจังิหวััดีเดิีม

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

บทสรุป

3. ควัรัสรั�างิคลัสเตอ่ร์ัเพ่ิ�อ่เพิิ�ม

ม้ลค่าการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในกลุ่ม

จังิหวััดีภัาคอี่สานและภัาคเหน่อ่

ทีุ�มีศักยภัาพิซึึ่�งิปัีจจุบันยังิไม่ไดี�

รัับปีรัะโยช่น์จากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

มากนัก

4. ในภัาพิรัวัมจะเห็นว่ัายังิมี

จังิหวััดีจำานวันมากทีุ�ไม่มีควัาม

สัมพัินธ์ิในเชิ่งิรัายไดี�จากการั

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวักับจังิหวััดีขี�างิเคียงิ  

จึงิควัรัสนับสนุนการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

ในลักษณะทีุ�เป็ีนคลัสเตอ่ร์ักลุ่ม

จังิหวััดีให�แพิร่ัหลายในวังิกวั�างิ

มากยิ�งิขึี�น

ภัาคการัทุ่อ่งิเ ทีุ� ยวั ถ่ึอ่เ ป็ีน

อุ่ตสาหกรัรัมทีุ�เติบโตไดี�ดีี และ

สรั�างิรัายไดี�ม้ลค่ามหาศาลใน

แต่ละปีีให�กับเศรัษฐกิจไทุยมา

โดียตลอ่ดี และยังิเป็ีนกลไกหนึ�งิ

ทีุ� ขัีบเคล่�อ่นเศรัษฐกิจในแต่

ภ้ัมิภัาค สรั�างิอ่าชี่พิ และก่อ่

ให�การักรัะจายไดี�ไปีส่้ทุ�อ่งิถิึ�น 

แต่เม่�อ่เกิดีปัีญหาการัแพิร่ั

รัะบาดีขีอ่งิเช่่�อ่ไวัรััสโควิัดี-19 

ขึี�น และทุำาให�ปีรัะเทุศไทุยไดี�รัับ

ผู้ ล ก รั ะ ทุ บ ค่ อ่ ย ขี� า งิ ม า ก

เน่�อ่งิจากมีการัพึิ�งิพิารัายไดี�จาก

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัช่าวัต่างิช่าติส้งิ ซึึ่�งิก็

ไม่ใช่่เร่ั�อ่งิผิู้ดี อ่ย่างิไรัก็ตาม  

การัทีุ�ปีรัะเทุศหารัายไดี�ไดี�มาก  

ไม่ว่ัาแหล่งิรัายไดี�จะมาจากการั

ส่งิอ่อ่กสินค�า การัลงิทุุนในต่างิ

ปีรัะเทุศ การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั หร่ัอ่วิัธีิ 

อ่่�น ๆ นั�นถ่ึอ่เป็ีนเร่ั�อ่งิทีุ�ดีีอ่ย่้แล�วั 

แต่ปีรัะเด็ีนสำาคัญค่อ่การัรัักษา

เสถีึยรัภัาพิขีอ่งิรัายไดี�ทีุ�เขี�ามา  

พิรั�อ่มกับรัายไดี�นั�นกรัะจายไปีส่้

ผู้้� รัับผู้ลปีรัะโยช่น์อ่ย่างิทัุ�วัถึึงิ  

ซึึ่�งิหนึ�งิในแนวัทุางิทีุ�สำาคัญทีุ�รัักษา

เสถีึยรัภัาพิขีอ่งิรัายไดี�พิรั�อ่มกับ

กรัะจายรัายไดี� ค่อ่การัทุำาให� 

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�กรัะจายตัวัไปียังิ

พ่ิ�นทีุ�ขี�างิเคียงิ เพ่ิ�อ่ดึีงิด้ีดีให�นัก

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัเทีุ�ยวันานขึี�น ก่อ่ให�เกิดี

การัเพิิ�มขึี�นจ่ายต่อ่คนต่อ่ทุริัปี 

รัวัมไปีถึึงิการัแก�ปัีญหาการัรัับ 

นักทุ่อ่งิเ ทีุ�ยวัทีุ� เ กิน ขีีดีควัาม

สามารัถึขีอ่งิจังิหวััดีทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

หลัก โดียใช่�วิัธีิการัพัิฒนาแหล่งิ

ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในลักษณะกลุ่มจังิหวััดี

การัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั (Tourism Cluster) 

ทีุ�เน�นเช่่�อ่มโยงิพ่ิ�นทีุ�มีศักยภัาพิ

ดี�านการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัอ่ย่้พิรั�อ่มกับ

การัเพิิ�มศักยภัาพิให�กับจังิหวััดี

ขี�างิเคียงิ ซึึ่�งิวิัธีินี�จะเป็ีนอี่กหนึ�งิ

แนวัทุางิ ทีุ� จ ะ ช่่วัยลดีควัาม 

เหล่�อ่มลำ�าเชิ่งิพิ�่นทีุ�ไดี�อี่กดี�วัย
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บทความโดย
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
นายกานต์ แจ้งชัดใจ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สถุานการณ์
ดำ้านการท่องเที�ยวัของ

จังหวััดำเชียงใหม่

ในช่วังปลืายปี 2564
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เม่�อ่นึกถึึงิจังิหวััดีทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในภัาคเหน่อ่ในควัามคิดีขีอ่งิ

หลายๆ ทุ่านคงิจะนึกถึึงิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่เป็ีนจังิหวััดีแรัก ๆ  

เน่�อ่งิจากเชี่ยงิใหม่เป็ีนเม่อ่งิทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�มีสถึานทีุ�ทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

ในหลายร้ัปีแบบทีุ�ตอ่บสนอ่งิควัามต�อ่งิการัขีอ่งินักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

ในหลายๆ ร้ัปีแบบ ทัุ�งิวััฒนธิรัรัม ปีรัะเพิณี โบรัาณสถึาน 

ธิรัรัมช่าติและสิ�งิแวัดีล�อ่ม ซึึ่�งิสะทุ�อ่นผู่้านคำาขีวััญปีรัะจำา

จังิหวััดีเช่ียงิใหม่ “ดีอ่ยสุเทุพิเปี็นศรัี ปีรัะเพิณีเปี็นสงิ่า 

บุปีผู้าช่าติงิามตา งิามลำ�าค่านครัพิิงิค์”  รัวัมไปีถึึงิอ่าหารั

พิ�่นถิึ�นขีอ่งิภัาคเหน่อ่ทีุ�น่ารัับปีรัะทุานและเป็ีนทุ�ีร้ั�จักขีอ่งิ 

คนไทุยทัุ�วัปีรัะเทุศ เช่่น ขี�าวัซึ่อ่ย ขีนมจีนนำ�าเงิ�ียวั นำ�าพิรัิก

หนุ่ม และแกงิฮั่งิเล เป็ีนต�น

จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ ยังิเป็ีนพ่ิ�นทีุ�เศรัษฐกิจสำาคัญขีอ่งิภัาคเหน่อ่

อี่กดี�วัย โดียในปีี 2562 สำานักงิานสภัาพัิฒนาการัเศรัษฐกิจ

และสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) ปีรัะเมินวั่า ผู้ลิตภััณฑ์์จังิหวััดี 

(GPP) ขีอ่งิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่มีม้ลค่าเทุ่ากับ 259,026 ล�านบาทุ 

ซึึ่�งิเป็ีนม้ลค่าส้งิสุดีขีอ่งิจังิหวััดีการัเกษตรั 209,206 ล�านบาทุ 

หร่ัอ่คิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 81 ทัุ�งินี� ภัาคนอ่กการัเกษตรั สามารัถึ

แบ่งิอ่อ่กเป็ีนภัาคอุ่ตสาหกรัรัม 26,519 ล�านบาทุ หร่ัอ่คิดี

เป็ีนรั�อ่ยละ 10 ขีอ่งิผู้ลิตภััณฑ์์จังิหวััดี และภัาคบรัิการั 

182,687 ล�านบาทุ หร่ัอ่คิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 71 ขีอ่งิผู้ลิตภััณฑ์์

จังิหวััดี (รัายละเอี่ยดีตามร้ัปีทีุ� 1)  สะทุ�อ่นให�เห็นว่ัาภัาค

บริัการันั�นเปีน็ภัาคสว่ันทีุ�มีสามารัถึสรั�างิม้ลค่าไดี�มากทุี�สุดี 

และมีควัามสำาคัญต่อ่จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่เป็ีนอ่ย่างิมาก

สถุานการณ์
ดำ้านการท่องเที�ยวัของ

จังหวััดำเชียงใหม่

ในช่วังปลืายปี 2564

ภัาพิทุี� 1 : แผู้นภั้มิวังิกลมแสดีงิผู้ลิตภััณฑ์์
จังิหวััดีเช่ียงิใหม่
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อ่ย่างิไรัก็ดีี สถึานการัณ์การั

แพิรั่รัะบาดีขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััส

โคโรันา 2019 (โรัคโควิัดี 19) ทีุ�

มกีารัแพิรัร่ัะบาดีตั�งิแต่ช่่วังิต�นปีี 

2563 จนถึึงิปัีจจุบันก็ไดี�ส่งิผู้ล

ต่อ่จังิหวััดีเช่ียงิใหม่ดี�วัยเช่่นกัน 

โดียเฉพิาะภัาคบรัิการั ซึ่�ึงิเป็ีน

ภัาคส่วันทีุ�สรั�างิม้ลค่าให�กับ

จังิหวััดีเช่ยีงิใหมม่ากทุ�ีสุดี สังิเกต

ไดี�จากจำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�

ลดีลงิ โดียก่อ่นการัรัะบาดีขีอ่งิ

โรัคโควิัดี 19 รัะลอ่กทีุ� 1 (ก่อ่น

เด่ีอ่นมีนาคม 2563) จำานวันนัก

ทุ่อ่งิเทุ�ียวัขีอ่งิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่

ส้งิสุดีอ่ย้่ทีุ� 1,166,487 คนใน

เด่ีอ่นธัินวัาคม 2562 ต่อ่มาเม่�อ่

มีการัรัะบาดีขีอ่งิโรัคโควัิดี 19 

รั ะลอ่กหนึ� งิ รั ะห ว่ั า งิ เ ด่ี อ่น

มีนาคม – มิ ถุึนายน 2563 

จำานวันนักทุ่อ่งิเทุ�ียวัขีอ่งิจังิหวััดี

เช่ยีงิใหมล่ดีลงิอ่ยา่งิมาก โดียตำ�า

ทุ�ีสุดีอ่ย่้ทุี� 2,707 คนในเด่ีอ่น

เมษายน 2563 หลังิจากหมดี

การัรัะบาดีในรัะลอ่กแรักแล�วั 

จำานวันนักทุ่อ่งิเทุ�ียวัมีแนวัโน�ม

ฟ้ื้�นตัวัขี�ึนจากการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิ

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในปีรัะเทุศ ปีรัะกอ่บ

กับมีมาตรักาส่งิเสรัิมการัทุ่อ่งิ

เทุ�ียวั “โครังิการัเรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกนั 

เฟื้ส 1” ทุำาให�จำานวันนักทุ่อ่งิ

เทุ�ียวัขีอ่งิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ส้งิขึี�น

อี่กครัั�งิก่อ่นการัรัะบาดีขีอ่งิโรัค
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โควิัดี 19 รัะลอ่กทีุ� 2 ทีุ�เริั�มขึี�นในช่่วังิกลางิเด่ีอ่นเด่ีอ่นธัินวัาคม ทุำาให�จำานวันนักทุ่อ่งิเทุี�ยวัลดีลงิ

อ่ย่างิมากในช่่วังิเด่ีอ่นมกรัาคม 2564 และทุรังิตัวัต่อ่เน�่อ่งิ จนถึึงิช่่วังิเดี่อ่นพิฤษภัาคม 2564 ซึึ่�งิมี

การัรัะบาดีในรัะลอ่กทีุ� 3 ทุำาให�จำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัลดีลงิอี่กครัั�งิและลดีลงิอ่ย่างิต่อ่เน่�อ่งิจนถึึงิ

เด่ีอ่นสิงิหาคม 2564 เน�่อ่งิจากภัาครััฐมีการัมาตรัการัในการัควับคุมโรัครัะบาดีอ่ย่างิเขี�มงิวัดี 

อ่ย่างิไรัก็ดีี ในเด่ีอ่นกันยายน 2564 จำานวันนักทุ่อ่งิเทุี�ยวัขีอ่งิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่กลับมามีแนวัโน�ม 

เพิิ�มขึี�น จากการัทีุ�ภัาครััฐฯ ผู่้อ่นคลายมาตรัการัในการัควับคุมโรัคดัีงิกล่าวั (รัายละเอี่ยดีตามภัาพิทีุ� 2)

ภัาพิทุี� 2 : จำานวันนกัทุอ่่งิเทุี�ยวัขีอ่งิจงัิหวััดีเช่ยีงิใหม่
ทุี�มา : กรัะทุรัวังิการัทุ่อ่งิเทุี�ยวัและกีฬา
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นอ่กจากนี� ผู้ลกรัะทุบจากการัรัะบาดีขีอ่งิโรัคดัีงิกลา่วัตอ่่เศรัษฐกิจจังิหวััดีเชี่ยงิใหม ่สามารัถึสังิเกต

ไดี�จากดัีช่นีชี่�เร็ัวัเศรัษฐกิจ Facebook Movement Range ซึ่�ึงิเป็ีนดัีช่นีช่�ีเร็ัวัทุ�ีแสดีงิถึึงิการัเคล่�อ่นทีุ�

ขีอ่งิผู้้�ใช่�งิานแอ่พิพิลิเคชั่�น Facebook เม่�อ่เปีรีัยบเทุียบกับการัเคล�่อ่นทุ�ีในช่่วังิในต�นปีี 2563 หร่ัอ่ 

รัะหว่ัางิม.ค.– ก.พิ.2563 หร่ัอ่ก่อ่นเกิดีสถึานการัณ์การัแพิรั่รัะบาดีขีอ่งิโควิัดี-19 ในต�นปีี 2563 

โดียพิบว่ัาในการัรัะบาดีรัะลอ่กทีุ� 1 (เด่ีอ่นมีนาคม 2563 – มิถุึนายน 2563) ทุำาให�ดัีช่นีชี่�เร็ัวัขีอ่งิ 

จังิหวัักเชี่ยงิใหม่ลดีลงิมาอ่ย่้ทีุ�รัะดัีบตำ�าสุดีทุ�ีรั�อ่ยละ -39 ในรัะหว่ัางิวัันทุ�ี 10 – 17 เมษายน 2563 

ขีณะทีุ�การัรัะบาดีในรัะลอ่กทีุ�สอ่งิ (เด่ีอ่นธินัวัาคม 2563 – กุมภัาพัินธิ ์2564) ดัีช่นชี่�ีเรัว็ัขีอ่งิจงัิหวััดี

เช่ียงิใหม่ลดีลงิตำ�าสุดีอ่ย่้ทีุ�รั�อ่ยละ -24 ในรัะหวั่างิวัันทุ�ี 14 -17 มกรัาคม 2564 และการัรัะบาดีใน

รัะลอ่กทีุ�สาม (เด่ีอ่นเมษายน 2563 – ปัีจจุบัน) ดัีช่นีช่�ีเรั็วัขีอ่งิจังิหวััดีเช่ียงิใหม่ลดีลงิตำ�าสุดีอ่ย่้ทีุ� 

รั�อ่ยละ -36 ในวัันทีุ� 31 กรักฎาคม 2564 ซึ่�ึงิสอ่ดีคล�อ่งิกับจำานวันนักทุ่อ่งิเทุ�ียวัทุ�ีลดีลงิในช่่วังิการั

รัะบาดีรัะลอ่กต่างิๆ ทีุ�ไดี�กล่าวัมาขี�างิต�น อ่ย่างิไรัก็ตาม ตั�งิแต่เด่ีอ่นกันยายน 2564 ดัีช่น�ีชี่�เร็ัวัขีอ่งิ

จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่มีสัญญาณทุ�ีดีีขึี�นอ่ย่างิต่อ่เน�่อ่งิ (รัายละเอี่ยดีตามภัาพิทุ�ี 3)

ทัุ�งิน�ี สำานักนโยบายเศรัษฐกิจมหภัาค สำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลังิ และวัารัสารัการัเงิินการัคลังิ

ไดี�มีโอ่กาสสัมภัาษณ์ คุณวััช่รัายุธ์ิ กัวัวังิศ์ ผู้้�อ่ำานวัยการัการัทุ่อ่งิเทุ�ียวัแห่งิปีรัะเทุศไทุย สำานักงิาน

เช่ียงิใหม่  เก�ียวักับการัติดีตามควัามค่บหน�าในการัเปิีดีรัับนักทุ่อ่งิเทุ�ียวั และการัพัิฒนาเศรัษฐกิจ

ดี�านการัทุอ่่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิจงัิหวััดีเช่ยีงิใหมเ่ม�่อ่วัันทุ�ี 16 พิฤศจกิายน 2564 ทีุ�ผู่้านมา โดียมรีัายละเอ่ยีดี

ทุ�ีน่าสนใจ ดัีงินี�

ภัาพิทุี� 3 : ดีชั่นชี่ี�เศรัษฐกจิเรัว็ั Facebook Movement 
Range คา่เฉลี�ยเคล่�อ่นทุี�เจด็ีวันัขีอ่งิจงัิหวัดัีเช่ยีงิใหม่
ทุี�มา : Facebook ปีรัะมวัลผู้ลโดีย สศค.
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คุณวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำานวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำานักงานเชียงใหม่

สถุานการณ์ด้ำานการท่อง
เที�ยวัแลืะผลืกระทบของ
โรคโควิัดำ 19 ของจังหวััดำ
เชียงใหม่ในปัจจุบัน

ปัีจจุบันจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ไดี�รัับ

ผู้ลกรัะทุบจากการัรัะบาดีขีอ่งิ

โรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 

(โรัคโควิัดี 19) เป็ีนอ่ย่างิมาก โดีย

จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่มีจำานวันผู้้�ติดีเช่่�อ่

จำานวันมากเป็ีนอั่นดัีบต�น ๆ ขีอ่งิ

ปีรัะเทุศซึึ่�งิ ส่งิผู้ลกรัะทุบต่อ่

จำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั เพิรัาะใกล�

เขี� า ส่้ฤ ด้ีกลาทุ่อ่งิ เ ทีุ� ยวัแล� วั 

อ่ย่างิไรัก็ตาม จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่มี

ควัามพิยายามในการัเร่ังิฉีดีวััคซีึ่น

ป้ีอ่งิกันโรัคโควิัดี 19  เพ่ิ�อ่ทีุ�จะลดี

จำานวันผู้้�ติดีเช่่�อ่ให�ไดี�เร็ัวัทีุ�สุดี โดีย

ผู้้�บริัหารัรัะดัีบจังิหวััดีย่นยันว่ัา

สามารัถึควับคุมการัรัะบาดีใน

ครัั�งินี�ไดี�

การเปิดำประเทศเพืื่�อรับ
นักท่องเที�ยวัต่างชาติใน
วัันที� 1 พื่ฤศจิกายน กับ
สถุานการณ์การท่อง
เที�ยวัของจังหวััดำเชียงใหม่

ปัีจจุบันผู้้�ปีรัะกอ่บการัภัาคบริัการั

ในพ่ิ�นทีุ�จังิหวััดีเช่ียงิใหม่มีควัาม

พิรั�อ่มทีุ�จะรัอ่งิรัับนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 

ทัุ�งิในปีรัะเทุศและต่างิปีรัะเทุศ

มารัะยะหนึ�งิแล�วั และไดี�ทุำาตาม

แผู้นทีุ�ภัาครััฐกำาหนดีเพิ�่อ่ให�ผู่้าน

การัปีรัะเมนิมาตรัฐาน SHA และ 

SHA + (Amazing Thailand Safety 

and Health Administration) ทุ�ีจะ

ทุำาให�สถึานปีรัะกอ่บการัทีุ�ผู่้าน

มาตรัฐานดัีงิกล่าวัสามารัถึรัับ

นักทุ่อ่งิเทุ�ียวัช่าวัตา่งิช่าตไิดี� ทัุ�งิน�ี 

ตั�งิแต่วัันทีุ� 1 พิฤศจิกายน 2564 

เป็ีนต�นมา จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่มี 

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิช่าติทีุ�เดิีนทุางิ

ทุางิอ่ากาศ จำานวันทัุ�งิหมดี 127 คน 

(จำานวัน ณ วัันสัมภัาษณ์) โดีย

ยอ่ดีจอ่งิเทีุ�ยวับินเช่่าเหมาลำา 

เขี�ามาจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ตั�งิแต่ 1 

พิฤศจิกายน 2564 – 4 มีนาคม 

2565 ปีรัะมาณ 55 เทีุ�ยวับิน 

ไดี�แก่ สายการับิน Jeju Air, สาย

การับิน Korean Air, สายการับิน 

Asiana Airline และ สายการั

บินJin Air ซึ่�ึงิคาดีวั่าจะมีจำานวัน

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจากเทีุ�ยวับินเช่่า

เหมาลำาปีรัะมาณ 12,510 คน  

พัิกเฉลี�ย 6 วัันต่อ่คน และค่าใช่�

จ่ายเฉลี�ย 10,000 บาทุต่อ่คน 

นอ่กจากนี� ในวัันทีุ� 7 -11 ธัินวัาคม 

2564 จะมเีทีุ�ยวับินซึึ่�งิทุำาการับนิ

ตรังิจากปีรัะเทุศมาเลเซึ่ีย มายังิ

เชี่ยงิใหม่ มีจำานวันผู้้�โดียสารั 127 

คน โดียการัทุ่อ่งิเ ทีุ� ยวัแห่งิ

ปีรัะเทุศไทุย สำานักงิานใหญ่ 

(ทุทุทุ.) ปีรัะมาณการัรัายไดี�จาก

การัเปิีดีรัับนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในครัั�งินี� 

เ ทุ่า กับ 600.48 ล�านบาทุ 

นอ่กจากนี� ทุทุทุ. ไดี�การัปีรัะมาณ

การัจำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัภัายใน

ปีรัะเทุศในช่่วังิฤด้ีกาลทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 

คาดีว่ัาจะมีนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัภัายใน

ปีรัะเทุศ 1.5 ล�านคน และสามารัถึ

สรั�างิรัายไดี�ปีรัะมาณ 15,000 

ล�านบาทุครัั�งินี�ไดี�
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“โครงการ Charming Chiang Mai” เปิดำเมืองต้อนรับ
นักท่องเที�ยวั

โครังิการั Charming Chiang Mai เป็ีนหนึ�งิในโครังิการัเปิีดีรัับ 

นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในลักษณะ Sandbox ค่อ่ เม่�อ่เดิีนทุางิถึึงิปีรัะเทุศไทุย 

ต�อ่งิกักตัวัในจังิหวััดีทีุ�เป็ีน Sandbox เป็ีนเวัลา 7 วััน และตรัวัจเช่่�อ่ 

โควิัดี 19 แบบ RT-PCR 2 ครัั�งิ อ่ย่างิไรัก็ตาม เม่�อ่วัันทีุ� 1 พิฤศจิกายน 

รััฐบาลไดี�ปีรัะกาศเปิีดีปีรัะเทุศรัับนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิช่าติ 63 ปีรัะเทุศ 

ทีุ�มีควัามเสี�ยงิตำ�า โดียใช่�ร้ัปีแบบ Test and Go ค่อ่ นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 

จาก 63 ปีรัะเทุศเม่�อ่เดิีนทุางิถึึงิปีรัะเทุศไทุยจะเขี�าพัิกในโรังิแรัมทีุ� 

ไดี�รัับมาตรัฐาน SHA และ SHA + 1 ค่นและเขี�ารัับการัตรัวัจ RT-PCR 

1 ครัั�งิ หากไม่พิบเช่่�อ่สามารัถึเดิีนทุางิทุ่อ่งิเทีุ�ยวัไดี�ทัุ�วัปีรัะเทุศ โดียใช่�

ร้ัปีแบบนี�กับพ่ิ�นทีุ�นำาร่ัอ่งิดี�านการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 17 จังิหวััดี ตามปีรัะกาศ

ขีอ่งิศ้นย์บริัหารัสถึานการัาณ์การัแพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััส

โคโรันา 2019 แต่นักทุ่อ่งิเทีุ�ยวัจากปีรัะเทุศทีุ�เหล่อ่นอ่กเหน่อ่จาก  

63 ปีรัะเทุศนั�น หากปีรัะสงิค์เดิีนทุางิเขี�าทุ่อ่งิเทีุ�ยวัปีรัะเทุศไทุย 

ก็สามารัถึเขี�าร่ัวัมโครังิการัในร้ัปีแบบ Sandbox ทีุ�กล่าวัมาขี�างิต�นไดี�
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นโยบายภาครัฐด้ำานการท่องเที�ยวัต่อการท่องเที�ยวั
ของจังหวััดำเชียงใหม่

ในส่วันขีอ่งินโยบายภัาครััฐทีุ�จะช่่วัยผู้ลักดัีนดี�านการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิ

จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ สามารัถึแบ่งิอ่อ่กไดี� 2 ส่วัน อั่นดัีบแรัก ค่อ่ นโยบาย

จากส่วันจังิหวััดีและทุ�อ่งิถิึ�น ทัุ�งิภัาครััฐและเอ่กช่นไดี�มีการัช่่วัยกัน 

ร่ัวัมม่อ่กันผู้ลักดัีนและส่งิเสริัมการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัในจังิหวััดีมาโดียตลอ่ดี 

รัวัมไปีถึึงิ ทุทุทุ. สำานักงิานเชี่ยงิใหม่ ก็ไดี�มีส่วันในการัช่่วัย

ปีรัะช่าสัมพัินธ์ิ และจัดีงิานโปีรัโมทุการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่

มาโดียตลอ่ดี ซึึ่�งิในใกล�นี�จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่กำาลังิจะมีงิานเทุศกาลใหญ่ 

ค่อ่ เทุศกาลปีรัะเพิณียี�เป็ีงิ โดียมีอ่งิค์การับริัหารัส่วันจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ 

เป็ีนปีรัะธิานจัดีงิาน และงิานตกแต่งิเม่อ่งิเชี่ยงิใหม่ อ่าทิุเช่่น ปีรัะต้

ทุ่าแพิ เป็ีนต�น จัดีโดียเทุศบาลเม่อ่งิเชี่ยงิใหม่ และอี่กส่วันหนึ�งิค่อ่ 

นโยบายจากส่วันภัาครััฐส่วันกลางิ ไดี�แก่ “โครังิการัเรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกัน” 

เป็ีนโครังิการัทีุ�ผู้้�ปีรัะกอ่บการัให�ควัามสนใจและเขี�ารั่วัมเพิิ�มขึี�น  

แต่ก็ยังิปีรัะสบปัีญหาเกี�ยวักับการัลงิทุะเบียนขีอ่งิผู้้�ปีรัะกอ่บการั  

ซึึ่�งิทุางิหน่วัยงิานภัาครััฐทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิไดี�มีการัไดี�เขี�าไปีช่่วัยเหล่อ่และ 

ส่งิเสริัมให�ผู้้�ปีรัะกอ่บการัทีุ�ต�อ่งิการัเขี�าร่ัวัมแล�วั

Key Success แลืะควัามท้าทายในการเปิดำรับ 
นักท่องเที�ยวัของจังหวััดำเชียงใหม่ในครังนี�

สำาหรัับ Key Success ขีอ่งิการัเปิีดีรัับนักทุ่อ่งิเทีุ�ยในครัั�งินี� ค่อ่ จังิหวััดี

เชี่ยงิใหม่ไดี�รัับควัามร่ัวัมม่อ่เป็ีนอ่ย่างิส้งิจากทุุกภัาคส่วัน ทัุ�งิภัาครััฐ

และภัาคเอ่กช่น ในการัช่่วัยกันส่งิเสริัมและปีรัะช่าสัมพัินธ์ิการัทุ่อ่งิเทีุ�ยวั 

และสถึานทีุ�ทุ่อ่งิเทีุ�ยวัต่างิๆ ในจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ เพ่ิ�อ่รัอ่งิรัับนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั

ทัุ�งิในปีรัะเทุศและต่างิปีรัะเทุศทีุ�กำาลังิจะเขี�ามาทุ่อ่งิเทีุ�ยวัทีุ�จังิหวััดี

เชี่ยงิใหม่ในช่่วังิปีลายปีี ซึึ่�งิถ่ึอ่ว่ัาเป็ีนฤด้ีกาลทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิภัาคเหน่อ่ 

เน่�อ่งิจาก ภ้ัมิอ่ากาศทีุ�มีอุ่ณหภ้ัมิลดีลงิ สิ�งิแวัดีล�อ่มทีุ�น่าทุ่อ่งิเทีุ�ยวั และ

เขี�าส่้เทุศกาลสำาคัญขีอ่งิจังิหวััดี ค่อ่ งิานปีรัะเพิณียี�เป็ีงิ โดียขีณะนี�

อุ่ณหภ้ัมิบนดีอ่ยต่างิๆ ทีุ�เป็ีนแหล่งิทุ่อ่งิเทีุ�ยวั อุ่ณหภ้ัมิลดีลงิเป็ีนเลขี

หลักเดีียวัแล�วั และสำาหรัับควัามทุ�าทุายขีอ่งิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ก็ยังิคงิ

เป็ีนสถึานการัณ์การัแพิรั่รัะบาดีขีอ่งิโรัคโควัิดี 19 และควัรัเรั่งิ 

ส่งิเสริัมให�ผู้้�ปีรัะกอ่บการัภัาค

บริัการัไดี�รัับการัปีรัะเมินมาตรัฐาน 

SHA และ SHA + เพิิ�มมากขึี�น

งิานปีรัะเพิณียี�เปี็งิ
ทุี�มา : travel.kapook.com
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บทความโดย
ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ
นางสาวคงขวัญ ศิลา
นายภัทร จารุวัฒนมงคล
นายประกอบ สุริเยนทรากร
นางสาวบุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์
นายกานต์ แจ้งชัดใจ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

อุทกภัยปี 2564 
กระทบเศรษีฐกิจไทย
แค่ไหน?

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็น

ของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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อุทกภัยปี 2564 
กระทบเศรษีฐกิจไทย
แค่ไหน?

ในปีี 2564 ปีรัะเทุศไทุยปีรัะสบกับสถึานการัณ์อุ่ทุกภััย เน�่อ่งิจาก 

ไดี�รัับอิ่ทุธิิพิลจากพิายุและร่ัอ่งิมรัสุม จำานวัน 4 ล้ก ไดี�แก่ (1) พิายุ 

โซึ่นรั�อ่นเตี�ยนหม้่ ซึึ่�งิเคล่�อ่นตามแนวัร่ัอ่งิมรัสุมเขี�าปีกคลุมภัาค 

ตะวัันอ่อ่กเฉียงิเหน่อ่และภัาคกลางิ ทุำาให�บรัิเวัณปีรัะเทุศไทุยตอ่น

บนมีฝ่นเพิิ�มมากขึี�นและมีฝ่นตกหนักถึึงิหนักมากบางิแห่งิ ตั�งิแต่วััน

ทุ�ี 23 กันยายน 2564 ถึึงิ 7 ตุลาคม 2564 ส่งิผู้ลให�เกิดีนำ�าทุ่วัมฉับ

พิลันและนำ�าปี่าไหลหลากในพ่ิ�นทีุ� 33 จังิหวััดี (2) พิายุโซึ่นรั�อ่น 

คมปีาซุึ่ ซึ่�ึงิอ่่อ่นกำาลังิลงิเป็ีนหย่อ่มควัามกดีอ่ากาศตำ�า และรั่อ่งิ

มรัสุมพิาดีผู้่านภัาคกลางิ และภัาคตะวัันอ่อ่กเฉียงิเหน่อ่ตอ่นล่างิ 

ในขีณะทีุ�มรัสุมตะวัันตกเฉยีงิใต�กำาลังิแรังิพิดัีปีกคลมุทุะเลอ่นัดีามัน 

ภัาคใต� และอ่่าวัไทุย ตั�งิแต่วัันทีุ� 15 ถึึงิ 17 ตุลาคม 2564 ส่งิผู้ลให�

เกิดีนำ�าทุ่วัมฉับพิลันและนำ�าป่ีาไหลหลากในพิ�่นทีุ�  6 จังิหวััดี  

(3) ร่ัอ่งิมรัสุมพิาดีผู่้านภัาคตะวัันอ่อ่กและภัาคใต�ตอ่นบน เขี�าส่้

หย่อ่มควัามกดีอ่ากาศตำ�าบริัเวัณ ปีรัะเทุศลาวัและเวีัยดีนามตอ่น

กลางิ ปีรัะกอ่บกับมรัสุมตะวัันตกเฉียงิใต�กำาลังิปีานกลางิพัิดีปีกคลุม

ทุะเลอั่นดีามัน ภัาคใต� และอ่่าวัไทุย ตั�งิแต่วัันทีุ� 17 ถึึงิ 18 ตุลาคม 

2564 ส่งิผู้ลให�เกิดีนำ�าทุ่วัมฉับพิลันและนำ�าปี่าไหลหลากในพิ่�นทีุ� 9 

จังิหวััดี และ (4) พิายุโซึ่นรั�อ่นไลอ่อ่นร็ัอ่ก ซึึ่�งิอ่่อ่นกำาลังิลงิเป็ีนหย่อ่ม

ควัามกดีอ่ากาศตำ�า ทุำาให�บริัเวัณภัาคเหน่อ่ ภัาคตะวัันอ่อ่กเฉียงิเหน่อ่ 

ภัาคกลางิ และภัาคใต�ฝั่�งิตะวัันตก มีฝ่นตกหนักถึึงิหนักมาก ตั�งิแต่

วัันทีุ� 8 ถึึงิ 14 ตุลาคม 2564 ส่งิผู้ลให�เกิดีนำ�าทุ่วัมฉับพิลัน และนำ�าป่ีา

ไหลหลากในพ่ิ�นทีุ� 9 จังิหวััดี โดียสรุัปีในช่่วังิเวัลาดัีงิกล่าวัขีอ่งิปี ี

2564 ปีรัะเทุศไทุยมีจังิหวััดีทีุ�ปีรัะสบกับสถึานการัณ์อุ่ทุกภััยทัุ�งิสิ�น 

41 จังิหวััดี ปีรัะกอ่บดี�วัย จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ ลำาพ้ิน ลำาปีางิ ตาก สุโขีทัุย 

พิิษณุโลก เพิช่รับ้รัณ์ พิิจิตรั กำาแพิงิเพิช่รั เลย ขีอ่นแก่น มหาสารัคาม 

ชั่ยภ้ัมิ ยโสธิรั นครัรัาช่สมีา บุรีัรััมย์ สุริันทุร์ั ศรีัสะเกษ อุ่บลรัาช่ธิานี 

ปีรัาจีนบุรีั สรัะแก�วั จันทุบุรีั นครัสวัรัรัค์ อุ่ทัุยธิานี ชั่ยนาทุ ลพิบุรีั 

สถานการณ์อุทกภัย
ปี 2564
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กาญจนบุรีั สรัะบุรีั สุพิรัรัณบุรีั 

สิงิห์บุรีั   อ่่างิทุอ่งิ  พิรัะนครัศรีัอ่ยุธิยา 

ปีทุุมธิานี นครัปีฐม ช่ลบุรีั 

สมุทุรัปีรัาการั นครันายก ตรัาดี 

ชุ่มพิรั รัะนอ่งิ และตรัังิ (ภัาพิทีุ� 1)

ทัุ�งินี� สถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมในปีี 

2564 ไดี�ส่งิผู้ลกรัะทุบไปียังิ

หลายพ่ิ�นทีุ�ในปีรัะเทุศไทุย โดีย

พ่ิ�นทีุ�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจากนำ�าทุ่วัม

ส่วันใหญ่เป็ีนภัาคเกษตรักรัรัม 

รัอ่งิลงิมาเป็ีนภัาคบริัการั และ

ภัาคอุ่ตสาหกรัรัม ตามลำาดัีบ 

ทัุ� งิ นี�  เ ม่� อ่ เปี รีัยบเ ทีุยบกับ

สถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมในปีี 2554 

จะพิบวัา่ ณ วัันทีุ� 11 พิฤศจกิายน 

2564 พ่ิ�นทีุ�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

จากนำ�าทุ่วัมในปีี 2564 มีปีรัะมาณ 

2.5 ล�านไร่ั (ภัาพิทีุ� 2) ตำ�ากวั่า

ในปีี 2554 ทีุ� มี พ่ิ�น ทีุ� ไดี� รัับ 

ผู้ลกรัะทุบจากนำ�า ทุ่วัมกว่ัา 

25.8 ล�านไร่ั ค่อ่นขี�างิมาก 

(ภัาพิทีุ� 3)

ภัาพิทุี� 1 : แผู้นทุี�แสดีงิจังิหวััดีทุี�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจากนำ�าทุ่วัม ปีี 2564
ณ วัันทุี� 19 ตุลาคม 2564 และวัันทุี� 10 พิฤศจิกายน 2564
ทุี�มา : ศ้นย์อ่ำานวัยการันำ�าแห่งิช่าติ สำานักทุรััพิยากรันำ�าแห่งิช่าติ

ภัาพิทุี� 2 : พิ่�นทุี�นำ�าทุ่วัมปีี 2564 
จากขี�อ่ม้ลภัาพิถึ่ายดีาวัเทุียม

วัารัสารัการัเงิินการัคลังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 107 ไตรมาสที่่� 4 ปี ี2564 62



ภัาพิทุี� 3 : พิ่�นทุี�นำ�าทุ่วัมปีี 2554 จากขี�อ่ม้ลภัาพิถึ่ายดีาวัเทุียม แสดีงิให�เห็นวั่า
ณ วัันทุี� 11 พิฤศจิกายน 2564 พิ่�นทุี�ทุี�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจากี�นำ�าทุ่วัมในปีี 2564 มีปีรัะมาณ 
2.5 ล�านไรั่ น�อ่ยกวั่าในปีี 2554 ทุี�มีพิ่�นทุี�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบกวั่า 25.8 ล�านไรั่ ค่อ่นขี�างิมาก

สถานการณนำ้าในอ่าง
เก็บนำ้า และปริมาณฝน
สถุานการณ์นำ�าในอ่างเก็บนำ�า

สถึานการัณ์นำ�าอ่่างิเก็บนำ�า ณ วัันทีุ� 27 ตุลาคม 2564 มีสถึานการัณ์

นำ�าในอ่่างิค่อ่นขี�างิส้งิจากสถึานการัณ์พิายุในช่่วังิเวัลาดัีงิกล่าวั ส่งิผู้ล

ให�ปีริัมาณนำ�าในอ่่างิเก็บนำ�าสำาคัญหลายอ่่างิมีปีริัมาณนำ�ามากเกิน 

ควัามจุอ่่างิ อ่าทิุ (1) อ่่างิเก็บหนอ่งิปีลาไหล จังิหวััดีรัะยอ่งิ มีรัะดัีบนำ�า

อ่ย่้ทีุ�รั�อ่ยละ 116 ทีุ�รัะดัีบเก็บ 

กักเดิีม1 แต่เป็ีนควัามจุทีุ�รัะดัีบเดิีม 

โดียมีปีริัมาณนำ�าเทุ่ากับรั�อ่ยละ 

102 ขีอ่งิควัามจุชั่�วัครัาวั ยังิไม่เกิดี

สถึานการัณ์ควัามเสี�ยงิเร่ั�อ่งิ

อุ่ทุกภััย (2) อ่่างิเก็บนำ�าอุ่บลรััตน์ 

จังิหวััดีขีอ่นแก่น มีปีริัมาณนำ�าเกิน

ควัามจุทีุ�รั�อ่ยละ 115 จากอิ่ทุธิิพิล

ขีอ่งิพิายุและร่ัอ่งิควัามกดีอ่ากาศ

ตำ�าทีุ�เขี�าส่้ปีรัะเทุศไทุยตั�งิแต่ต�น

เด่ีอ่นตุลาคม ส่งิผู้ลให�เข่ี�อ่น

อุ่บลรััตน์มีควัามจำาเ ป็ีนต�อ่งิ

รัะบายนำ�าจำานวันมากลงิลำานำ�า

พิอ่งิ ส่งิผู้ลกรัะทุบต่อ่พ่ิ�นทีุ�อ่ำาเภัอ่

นำ�าพิอ่งิ จังิหวััดีขีอ่นแก่น และยังิ

เพิิ�มนำ�าในแม่นำ�าชี่ทุำาให�สถึานการัณ์

นำ�าทุ่วัมในพ่ิ�นทีุ�ใกล�เคียงิแม่นำ�าชี่ 

ยังิไม่คลี�คลาย (3) อ่่างิเก็บนำ�า 

ลำาตะคอ่งิ จังิหวััดีนครัรัาช่สีมา  

มีปีริัมาณนำ�าเกินควัามจุทีุ�รั�อ่ยละ 

106 จากอิ่ทุธิิพิลขีอ่งิฝ่นทีุ�ตกหนัก

ในช่่วังิทีุ�ผู่้านมา แต่เน่�อ่งิจาก

ควัามสามารัถึในการัเก็บกักนำ�า

ส้งิสุดีขีอ่งิอ่่างิเก็บนำ�าลำาตะคอ่งิ

สามารัถึเ ก็บกักไดี�มากกว่ัา

ปีริัมาณนำ�าในปัีจจุบัน (ปีริัมาณนำ�า

ในปัีจจุบันคิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 74 ขีอ่งิ

ควัามจุส้งิสุดี) และ (4) อ่่างิเก็บนำ�า

ทัุบเสลา จังิหวััดีอุ่ทัุยธิานีมีรัะดัีบ

1 กรัมช่ลปีรัะทุานไดี�มีการัเสรัิมขีอ่บ
อ่่างิเก็บน�ำาหนอ่งิปีลาไหล จังิหวััดี
รัะยอ่งิ ส่งิผู้ลทุำาให�มีควัามจุ (ช่ั�วัครัาวั) 
ทุี�เพิิ�มมากขีึ�น
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นำ�าเกินควัามจุอ่่างิทีุ�รั�อ่ยละ 102 

เป็ีนรัะดัีบนำ�าทีุ�ลดีลงิจากช่่วังิ

ก่อ่นหน�า ปัีจจุบันมีการัรัะบาย

นำ�าลดีลงิ ทุำาให�สถึานการัณ์นำ�า

ทุ่วัมทีุ�จังิหวััดีอุ่ทัุยธิานีคลี�คลาย 

อ่ ย่ า งิ ไ รั ก็ ต า ม  ปัี จ จุ บั น

สถึานการัณ์ปีริัมาณนำ�าในอ่่างิ

เก็บนำ�าล่าสุดีอ่ย่้ในสถึานการัณ์

ปีกติและปีริัมาณนำ�าอ่ย่้ในเกณฑ์์

ดีี ซึึ่�งิเป็ีนปีริัมาณนำ�าทีุ�เพีิยงิพิอ่ต่อ่

การัอุ่ปีโภัคและบริัโภัคในฤด้ีแล�งิ

ขีอ่งิปีรัะเทุศไทุย

ภัาพิทุี� 4 : อ่่างิเก็บนำ�าทุี�มีปีรัิมาณนำ�ามาก
ทุี�มา : คลังิขี�อ่ม้ลนำ�าแห่งิช่าติ สถึาบันสารัสนเทุศทุรััพิยากรันำ�า (อ่งิค์การัมหาช่น) 
ณ วัันทุี� 27 ตุลาคม 2564

สถุานการณ์นำ�าในอ่างเก็บนำ�าสำาคัญเทียบกับในอดีำต

สถึานการัณ์นำ�าในอ่่างิเก็บนำ�าสำาคัญหลายอ่่างิเม่�อ่เทีุยบกับในอ่ดีีตมี

ปีริัมาณนำ�าส้งิขึี�นจากฝ่นทีุ�ตกหนักในช่่วังิฤด้ีฝ่นขีอ่งิปีรัะเทุศ ส่งิผู้ลให�

นำ�าในเข่ี�อ่นหลายเข่ี�อ่นมีปีริัมาณนำ�าส้งิกว่ัารัะดัีบนำ�าในอ่ดีีต อ่าทิุ เข่ี�อ่น

หนอ่งิปีลาไหล จังิหวััดีรัะยอ่งิ มีปีริัมาณนำ�ามากกว่ัาในช่่วังิปีี 2562 

และ 2563 โดียปัีจจุบันมีปีริัมาณนำ�าเกินรัะดัีบกักเก็บทีุ�รั�อ่ยละ 116 แต่

ปีริัมาณควัามจุดัีงิกล่าวัเป็ีนปีริัมาณควัามจุเดิีม ในปัีจจุบัน

กรัมช่ลปีรัะทุานไดี�แก�ไขีสถึานการัณ์โดียการัเพิิ�มควัามจุขีอ่งิอ่่างิทุำาให�

ปีริัมาณนำ�าในปัีจจุบันอ่ย่้ทีุ�รั�อ่ยละ 97 ขีอ่งิควัามจุอ่่างิชั่�วัครัาวั ทุำาให�

ปีริัมาณนำ�าในอ่่างิไม่ไหลทุ่วัมไปียังิจังิหวััดีรัะยอ่งิ อ่ย่างิไรัก็ตาม 

ปีริัมาณนำ�าในอ่่างิฯ นับเป็ีนปีริัมาณนำ�าทีุ�ส้งิเม่�อ่เทีุยบกับปีริัมาณนำ�าใน

อ่ดีีต โดียเป็ีนผู้ลมาจากสถึานการัณ์พิายุและสถึานการัณ์ฝ่นตกทีุ�

ตกหนักในช่่วังิฤด้ีฝ่นขีอ่งิปีรัะเทุศในปีีนี�
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ภัาพิทุี� 5 : ปีรัิมาตรัเก็บกัก เขี่�อ่นหนอ่งิปีลาไหล (116%)
ทุี�มา : คลังิขี�อ่ม้ลนำ�าแห่งิช่าติ สถึาบันสารัสนเทุศทุรััพิยากรันำ�า (อ่งิค์การัมหาช่น) 
ณ วัันทุี� 27 ตุลาคม 2564

ภัาพิทุี� 6 : ปีรัิมาตรัเก็บกัก อ่่างิเก็บนำ�าอุ่บลรััตน์ (115%)
ทุี�มา : คลังิขี�อ่ม้ลนำ�าแห่งิช่าติ สถึาบันสารัสนเทุศทุรััพิยากรันำ�า (อ่งิค์การัมหาช่น) ณ วััน
ทุี� 27 ตุลาคม 2564

อ่่างิเก็บนำ�าอุ่บลรััตน์ จังิหวััดีขีอ่นแก่น มีปีริัมาณนำ�ามากกว่ัาในช่่วังิปีี 

2562 และ 2563 ค่อ่นขี�างิมาก โดียปัีจจุบันมีรัะดัีบนำ�าเกินรัะดัีบ

ปีริัมาตรัเก็บกักทีุ�รั�อ่ยละ 115 ซึึ่�งิทุำาให�มีการัรัะบายนำ�าเพิิ�มขึี�น ทุำาให�ส่งิ

ผู้ลกรัะทุบต่อ่พ่ิ�นทีุ�อ่ำาเภัอ่นำ�าพิอ่งิ จังิหวััดีขีอ่นแก่น และยังิเพิิ�มนำ�าใน

แม่นำ�าชี่ทุำาให�สถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมในพ่ิ�นทีุ�ใกล�เคียงิแม่นำ�าชี่ยังิไม่

คลี�คลาย สถึานการัณ์นำ�าในอ่่างิเก็บนำ�าอุ่บลรััตน์นับเป็ีนปีริัมาณนำ�าทีุ�

ส้งิมากเม่�อ่เทีุยบกับในอ่ดีีต เป็ีนผู้ลจากพิายุเตี�ยนหม่้ทุำาให�บริัเวัณ

ปีรัะเทุศไทุยตอ่นบนมีฝ่นเพิิ�มมากขึี�นและมีฝ่นตกหนักถึึงิหนักมาก 

บางิแห่งิ ส่งิผู้ลให�เกิดีนำ�าทุ่วัมฉับพิลัน นำ�าป่ีาไหลหลาก โดียส่งิผู้ลให�

ปีริัมาณนำ�าในอ่่างิฯ เพิิ�มส้งิขึี�น

อ่ย่างิไรัก็ตาม ถึึงิแม�นำ�าในอ่่างิเก็บ

นำ�าหลายแห่งิขีอ่งิปีรัะเทุศจะมี

ปีริัมาณนำ�าส้งิขึี�นกว่ัารัะดัีบนำ�าใน

อ่ดีีต เน่�อ่งิจากสถึานการัณ์ทุางิ

ธิรัรัมช่าติทีุ�เกิดีขึี�นในช่่วังิฤด้ีฝ่น

ขีอ่งิปีรัะเทุศไทุยในปีี 2564 แต่ใน

ปัีจจุบันเริั�มเขี�า ส่้ฤด้ีแล�งิขีอ่งิ

ปีรัะเทุศทุำาให�ไม่มีปีริัมาณนำ�าฝ่น

มาเพิิ�มและสถึานการัณ์อุ่ทุกภััย

ในหลายพ่ิ�นทีุ�คลี�คลาย ส่งิผู้ลให�

รัะดัีบนำ�าในอ่่างิเก็บนำ�าอ่ย่้ในรัะดัีบ

ปีกติ และเพีิยงิพิอ่ต่อ่การัอุ่ปีโภัค

บริัโภัคและทุำากิจกรัรัมต่างิ ๆ ใน

ฤด้ีแล�งิขีอ่งิปีรัะช่าช่นในแต่ละ

ภัาคขีอ่งิปีรัะเทุศ
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ปริมาณนำ�าฝนเฉลีื�ยรายเดืำอนในประเทศไทย ปี 2564

ในช่่วังิเด่ีอ่นกันยายน 2564 ทีุ�ผู่้านมามีปีริัมาณนำ�าฝ่น มากกวั่าค่า

ปีกตค่ิอ่นขี�างิมาก เน่�อ่งิจากมีสถึานการัณ์พิายุทุ�ีส่งิผู้ลกรัะทุบมายังิ

ปีรัะเทุศไทุยและส่งิผู้ลให�เกิดีสถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมในหลายจังิหวััดี 

ขีณะทีุ�ปีริัมาณนำ�าฝ่นในเด่ีอ่นตุลาคม 2564 มีปีริัมาณฝ่นทีุ�ตกมา

ทัุ�งิหมดี 221 มิลลิเมตรั คิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 134 ขีอ่งิปีริัมาณฝ่นเฉลี�ย

ปีกติ ซึ่�ึงินับเป็ีนปีริัมาณนำ�าฝ่นทีุ�อ่ย่้ในเกณฑ์์ส้งิ สถึานการัณ์ดัีงิกล่าวั

เป็ีนผู้ลมาจากพิายุทีุ�เขี�ามายังิปีรัะเทุศไทุย ทุำาให�เกิดีฝ่นตกตลอ่ดี

ช่่วังิเด่ีอ่นตุลาคม 2564

ผลืกระทบต่อเศรษีฐกิจไทยในแต่ลืะสัปดำาห์

ผู้ลกรัะทุบจากสถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมในปีี 2564 ไดี�ส่งิผู้ลกรัะทุบไปี

ยังิหลายพ่ิ�นทีุ�ในปีรัะเทุศไทุย โดียพ่ิ�นทีุ�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจากนำ�าทุว่ัม

ส่วันใหญ่เป็ีนภัาคเกษตรักรัรัม รัอ่งิลงิมาเป็ีนภัาคบริัการั และภัาค

อุ่ตสาหกรัรัม ตามลำาดัีบ ทัุ�งินี� เม่�อ่พิิจารัณาม้ลค่าผู้ลกรัะทุบต่อ่

เศรัษฐกิจไทุยในแต่ละสัปีดีาห์ทีุ�ผู่้านมา พิบว่ัา ม้ลค่าผู้ลกรัะทุบต่อ่

ภัาพิทุี� 7 : ปีรัิมาณนำ�าฝ่นเฉลี�ยรัายเดี่อ่นในปีรัะเทุศไทุย ปีี 2564
ทุี�มา: ศ้นย์อ่ำานวัยการันำ�าแห่งิช่าติ สำานักทุรััพิยากรันำ�าแห่งิช่าติ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์นำ้าท่วม ปี 2564

เศรัษฐกิจยังิคงิเพิิ�มต่อ่เน่�อ่งิทุุก

สัปีดีาห ์แตใ่นสปัีดีาหล์า่สดุีเพิิ�ม

ขึี�นในอั่ตรัาทีุ�ช่ะลอ่ลงิ แสดีงิให�

เห็นว่ัาผู้ลกรัะทุบจากสถึานการัณ์

นำ�าทุ่วัมเริั�มมีควัามจำากัดี
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ผลืกระทบต่อเศรษีฐกิจไทย

จากการัปีรัะเมินม้ลค่าผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจเบ่�อ่งิต�น ณ วัันทีุ� 9 

พิฤศจิกายน 2564 พิบว่ัา เศรัษฐกิจไทุยไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจาก

สถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมในปีี 2564 แล�วัปีรัะมาณ 53,282 ล�านบาทุ โดีย

ภัาคเกษตรักรัรัมไดี�รัับผู้ลกรัะทุบส้งิทีุ�สุดีทีุ� 28,835 ล�านบาทุ และ

ภัาคบริัการัไดี�รัับผู้ลกรัะทุบรัอ่งิลงิมาทีุ� 16,492 ล�านบาทุ ขีณะทีุ� 

ภัาคอุ่ตสาหกรัรัมไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจำากัดีทีุ� 7,955 ล�านบาทุ โดียมี 

รัายละเอี่ยดีดัีงิต่อ่ไปีนี�

กรัาฟื้ทีุ� 2 : ม้ลค่าผู้ลกรัะทุบต่อ่เศรัษฐกิจจากสถึานการัณ์นำ�าทุ่วัม ปีี 2564 เบ่�อ่งิต�น (ล�านบาทุ)

กรัาฟื้ทุี� 1 : มล้คา่ผู้ลกรัะทุบตอ่่เศรัษฐกจิ
จากสถึานการัณ์นำ�าทุ่วัม ปีี 2564 
เบ่�อ่งิต�น ในแต่ละสัปีดีาห์ทุี�ผู้่านมา 
(ล�านบาทุ)
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ผลืกระทบต่อภาคการเกษีตร2 (วัันที� 1 กันยายน – 9 
พื่ฤศจิกายน 2564)

ดี�านพ่ิช่ ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 51 จังิหวััดี ไดี�แก่ จังิหวััดีกำาแพิงิเพิช่รั 

เชี่ยงิใหม่ เชี่ยงิรัาย ตาก น่าน แพิร่ั พิะเยา พิิจิตรั เพิช่รับ้รัณ์ พิิษณุโลก 

ลำาปีางิ ลำาพ้ิน แม่ฮ่่อ่งิสอ่น สุโขีทัุย อุ่ทัุยธิานี นครัสวัรัรัค์ กาฬสินธ์ุิ 

ขีอ่นแก่น ชั่ยภ้ัมิ นครัรัาช่สีมา เลย มหาสารัคาม บุรีัรััมย์ สุริันทุร์ั 

ศรีัสะเกษ ยโสธิรั รั�อ่ยเอ็่ดี หนอ่งิบัวัลำาภ้ั อุ่บลรัาช่ธิานี อ่ำานาจเจริัญ 

กรุังิเทุพิฯ ชั่ยนาทุ พิรัะนครัศรีัอ่ยุธิยา อ่่างิทุอ่งิ ลพิบุรีั สรัะบุรีั สิงิห์บุรีั 

กาญจนบุรีั รัาช่บุรีั ปีทุุมธิานี นนทุบุรีั ปีรัาจีนบุรีั รัะยอ่งิ จันทุบุรีั ตรัาดี 

นครัปีฐม สรัะแก�วั สุพิรัรัณบุรีั นครันายก เพิช่รับุรีั และรัะนอ่งิ 

เกษตรักรั 523,695 รัาย พ่ิ�นทีุ�การัเกษตรัไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 5,808,089 

ไร่ั แบ่งิเป็ีน ขี�าวั 4,008,122 ไร่ั พ่ิช่ไร่ัและพ่ิช่ผัู้ก 1,739,333 ไร่ั ไม�ผู้ล

ไม�ย่นต�นและอ่่�น ๆ 60,634 ไร่ั

ดี�านปีศุสัตว์ั ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 19 จังิหวััดี ไดี�แก่ จังิหวััดีกำาแพิงิเพิช่รั 

พิิจิตรั เพิช่รับ้รัณ์ พิิษณุโลก สุโขีทัุย ขีอ่นแก่น ชั่ยภ้ัมิ นครัรัาช่สีมา 

บุรีัรััมย์ มหาสารัคาม รั�อ่ยเอ็่ดี กาญจนบุรีั ชั่ยนาทุ ปีทุุมธิานี ลพิบุรีั 

สรัะบุรีั พิรัะนครัศรีัอ่ยุธิยา สุพิรัรัณบุรีั และสิงิห์บุรีั เกษตรักรั 57,411 

รัาย สัตว์ัไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 11,499,848 ตัวั แบ่งิเป็ีน โค-กรัะบ่อ่ 

192,281 ตัวั สุกรั 234,957 ตัวั แพิะ-แกะ 58,908 ตัวั สัตว์ัปีีก 

11,013,702 ตัวั

2 รัายงิานสถึานการัณ์ภััยพิิบัติดี�านการัเกษตรั กรัะทุรัวังิเกษตรัและสหกรัณ์  
ณ วัันทุี� 9 พิฤศจิกายน 2564

ทัุ�งินี� การัปีรัะเมินม้ลค่าผู้ลกรัะทุบ

ทุางิเศรัษฐกิจเบ่�อ่งิต�นต่อ่ภัาค

การัเกษตรั ในกรัณีทีุ�ผู้ลผู้ลิต

สินค�าเกษตรัทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

จากสถึานการัณ์อุ่ทุกภััยเสียหาย

ทัุ�งิหมดี3 มีดัีงินี�

ขี�าวัไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 4,008,122 

ไร่ั หร่ัอ่คิดีเป็ีนผู้ลผู้ลิต 1,663,371 

ตัน รัาคาขี�าวัเปีล่อ่กเจ�าเฉลี�ยตัน

ละ 7,500 บาทุ คิดีเป็ีนม้ลค่าผู้ลก

รัะทุบทีุ�เกิดีขึี�น 12,475 ล�านบาทุ

พ่ิช่ไร่ัและพ่ิช่ผัู้ก 1,739,333 ไร่ั 

(สมมติฐานให�รั�อ่ยละ 35 เป็ีนมัน

สำาปีะหลังิ รั�อ่ยละ 35 เป็ีนอ่�อ่ย 

และอี่กรั�อ่ยละ 30 เป็ีนขี�าวัโพิดี

เลี�ยงิสัตว์ั) โดียรัาคามันสำาปีะหลังิ

และขี�าวัโพิดีเลี�ยงิสัตว์ัเฉลี�ย

กิโลกรััมละ 2 และ 8 บาทุ ตาม

ลำาดัีบ ขีณะทีุ�รัาคาอ่�อ่ยเฉลี�ยตัน

ละ 900 บาทุ รัวัมคิดีเป็ีนม้ลค่า

ผู้ลกรัะทุบทีุ�เกิดีขึี�น 6,944 ล�านบาทุ

โค-กรัะบ่อ่ ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 

192,281 ตัวั รัาคาเฉลี�ยตัวัละ 

35,000 บาทุ คิดีเป็ีนม้ลค่าผู้ลก

รัะทุบทีุ�เกิดีขึี�น 6,730 ล�านบาทุ

3 รัาคาเฉลี�ยขีอ่งิขี�าวั มันสำาปีะหลังิ 
อ่�อ่ย ขี�าวัโพิดีเล�ียงิสตัวั ์โค กรัะบอ่่ สุกรั 
ไก่ และแพิะ จากสำานักงิานเศรัษฐกิจ
การัเกษตรั และขี�อ่ม้ลผู้ลผู้ลิตต่อ่ไรั่ 
จากรัายงิานสถึานการัณ์สินค�าเกษตรั
ทุี�สำาคัญและแนวัโน�มปีี 2564 จาก
สำานักงิานเศรัษฐกิจการัเกษตรั
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ผลืกระทบต่อภาคบริการ

จากการัสอ่บถึามเจ�าหน�าทีุ�จากสำานักงิานคลังิจังิหวััดี 39 จังิหวััดี 

ทีุ�อ่ย่้ในพ่ิ�นทีุ�นำ�าทุ่วัม และนำามารัวับรัวัมปีรัะมวัลผู้ล พิบว่ัา พ่ิ�นทีุ�ภัาค

บริัการัทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบอ่ย่้ในบางิจังิหวััดี ไดี�แก่ ขีอ่นแก่น ชั่ยภ้ัมิ 

ลพิบุรีั ศรีัสะเกษ นครัรัาช่สีมา จันทุบุรีั บุรีัรััมย์ สรัะบุรีั ปีทุุมธิานี 

นครัปีฐม ปีรัาจีนบุรีั สุพิรัรัณบุรีั เลย มหาสารัคาม อุ่บลรัาช่ธิานี 

ยโสธิรั อ่่างิทุอ่งิ อุ่ทัุยธิานีและหนอ่งิบัวัลำาภ้ั ทัุ�งินี� ม้ลค่าผู้ลกรัะทุบ

ทุางิเศรัษฐกิจเบ่�อ่งิต�นขีอ่งิภัาคบริัการั (ในช่่วังิวัันทีุ� 23 กันยายน 2564 

– 12 พิฤศจิกายน 2564) พิบว่ัาอ่ย่้ทีุ� 16,492 ล�านบาทุ [5]ดี�านปีศุสัตว์ั 

ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 19 จังิหวััดี ไดี�แก่ จังิหวััดีกำาแพิงิเพิช่รั พิิจิตรั 

เพิช่รับ้รัณ์ พิิษณุโลก สุโขีทัุย ขีอ่นแก่น ชั่ยภ้ัมิ นครัรัาช่สีมา บุรีัรััมย์ 

มหาสารัคาม รั�อ่ยเอ็่ดี กาญจนบุรีั ชั่ยนาทุ ปีทุุมธิานี ลพิบุรีั สรัะบุรีั 

สุกรั ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 234,957 

ตัวั หร่ัอ่คิดีเป็ีน 23,495,700 

กิโลกรััม รัาคาเฉลี�ยกิโลกรััมละ 

67 บาทุ คิดีเป็ีนม้ลค่าผู้ลกรัะทุบ

ทีุ�เกิดีขึี�น 1,574 ล�านบาทุ

แพิะ-แกะ ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 

58,908 ตัวั รัาคาเฉลี�ยตัวัละ 

3,500 บาทุ คิดีเป็ีนม้ลค่า 

ผู้ลกรัะทุบทีุ�เกิดีขึี�น 206 ล�านบาทุ

สัต ว์ั ปีีก  (สมมุ ติ ให� เ ป็ีน ไ ก่

ทัุ� งิหมดี)  ไดี� รัับผู้ลกรัะทุบ 

11,013,702 ตัวั หร่ัอ่คิดีเป็ีน 

25,882,200 กิโลกรััม รัาคา

เฉลี�ยกิโลกรััมละ 35 บาทุ  

คิดีเป็ีนม้ลค่าผู้ลกรัะทุบทีุ�เกิดีขึี�น 

906 ล�านบาทุ

รัวัม ม้ล ค่ าผู้ลกรัะทุบทุางิ

เศรัษฐกิจเบ่�อ่งิต�นขีอ่งิภัาค

การั เกษตรัอ่ ย่้ ทีุ�  28 ,835  

ล�านบาทุ

ผ ลื ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า ค
อุตสาหกรรม

จากการัสอ่บถึามเจ�าหน�าทีุ�จาก

สำา นักงิานคลังิ จังิห วััดี 39 

จังิหวััดีทีุ�อ่ย่้ในพ่ิ�นทุี�นำ�าทุ่วัม และ

นำามารัวับรัวัมปีรัะมวัลผู้ล  

พิบว่ัา พ่ิ�นทีุ�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

จากนำ�าทุ่วัมส่วันใหญ่เป็ีนภัาค

เกษตรักรัรัม โดียพ่ิ�นทีุ�ภัาค

อุ่ตสาหกรัรัมทุี�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบอ่ย่้ในบางิจังิหวััดี ไดี�แก่ ขีอ่นแก่น 

ชั่ยภ้ัมิ นครัรัาช่สีมา ลพิบุรีั ปีรัาจีนบุรีั บุรีัรััมย์ นครัสวัรัรัค์ 

กาญจนบุรีั ศรีัสะเกษ มหาสารัคาม จันทุบุรีั หนอ่งิบัวัลำาภ้ั และ

สุโขีทัุย ทัุ�งิน�ี พิบว่ัา ม้ลค่าผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจเบ�่อ่งิต�นขีอ่งิภัาค

อุ่ตสาหกรัรัม (ในช่่วังิวัันทีุ� 23 กันยายน 2564 – 12 พิฤศจิกายน 

2564) พิบว่ัา อ่ย่้ทีุ� 7,955 ล�านบาทุ4 

4 ปีรัะเมนิจากการัสอ่บถึามควัามคดิีเหน็ รัายงิานปีรัะมาณการัเศรัษฐกจิปีี 2564 
ขีอ่งิแต่ละจังิหวััดี และช่่วังิรัะยะเวัลาทุี�เกิดีผู้ลกรัะทุบ

กรัาฟื้ทุี� 4 : ม้ลค่าผู้ลกรัะทุบต่อ่ภัาคอุ่ตสาหกรัรัมจากสถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมปีี 2564 
เบ่�อ่งิต�น (ล�านบาทุ)
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พิรัะนครัศรีัอ่ยุธิยา สุพิรัรัณบุรีั และสิงิห์บุรีั เกษตรักรั 57,411 รัาย 

สัตว์ัไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ 11,499,848 ตัวั แบ่งิเป็ีน โค-กรัะบ่อ่ 192,281 

ตัวั สุกรั 234,957 ตัวั แพิะ-แกะ 58,908 ตัวั สัตว์ัปีีก 11,013,702 ตัวั

กรัาฟื้ทุี� 5 : ม้ลค่าผู้ลกรัะทุบต่อ่ภัาคบรัิการัจากสถึานการัณ์น�ำาทุ่วัมปีี 2564 เบ่�อ่งิต�น 
(ล�านบาทุ)

ผลืกระทบจากเครื�องชี�เศรษีฐกิจเร็วั Facebook 
Movement Range

จาก Facebook Movement Range ค่าเฉลี�ย 7 วัันขีอ่งิจังิหวััดีทีุ�ปีรัะสบ

อุ่ทุกภััย ณ วัันทีุ� 6 พิฤศจิกายน 2564 แสดีงิให�เห็นถึึงิผู้ลกรัะทุบต่อ่

การัเดิีนทุางิขีอ่งิปีรัะช่าช่นในพ่ิ�นทีุ�ทีุ�ปีรัะสบอุ่ทุกภััย เริั�มตั�งิแต่วัันทีุ� 23 

กันยายน 2564 โดียก่อ่นจะเกิดีอุ่ทุกภััยนั�นพิบว่ัา สถึานการัณ์การัเดิีน

ทุางิขีอ่งิปีรัะช่าช่นทัุ�วัไปี (ผู้้�ใช่�งิาน Facebook) ในหลายจังิหวััดีทีุ�ปีรัะสบ

อุ่ทุกภััยมีแนวัโน�มทีุ�ดีีขึี�น เน่�อ่งิจากคาดีว่ัาสถึานการัณ์การัแพิร่ัรัะบาดี

ขีอ่งิโรัคติดีเช่่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 จะคลี�คลายลงิ อ่ย่างิไรัก็ดีี หลังิจาก

เกิดีอุ่ทุกภััยไม่ไดี�ทุำาให�สถึานการัณ์การัเดิีนทุางิขีอ่งิปีรัะช่าช่นทัุ�วัไปี 

ลดีลงิอ่ย่างิมีนัยสำาคัญ สอ่ดีคล�อ่งิกับม้ลค่าผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจ

เบ่�อ่งิต�นขีอ่งิภัาคบริัการัทีุ�ยังิคงิไดี�รัับผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจไม่มากนัก
กรัาฟื้ทุี� 6 : Facebook Movement Range 
ค่าเฉลี�ย 7 วััน ขีอ่งิจังิหวััดีทุี�ยังิปีรัะสบ
อุ่ทุกภััย ซึ่ึ�งิไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจากพิายุเต�ียน
หม้่ พิายุไลอ่อ่นรั็อ่ก พิายุคมปีาซึุ่ และรั่อ่งิ
มรัสุม
ทุี�มา: Facebook
หมายเหตุ: % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ 
Baseline ก.พ. 63
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ในช่่วังิทีุ�เกิดีสถึานการัณ์อุ่ทุกภััย 

สถึาบันการัเงิินเฉพิาะกิจภัายใต�

กรัะทุรัวังิการัคลังิ ไดี� จัดีทุำา

มาตรัการัช่่วัยเหล่อ่และบรัรัเทุา

ควัามเด่ีอ่ดีรั�อ่นให�กับปีรัะช่าช่น

และผู้้�ปีรัะกอ่บการัผู้้�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลก

รัะทุบจากอุ่ทุกภััยผู่้านการัพัิก

ช่ำารัะหนี�และสนับสนุนสินเช่่�อ่เพิิ�ม

เติม ไดี�แก่

1) ธินาคารัอ่อ่มสิน ไดี�อ่อ่ก

มาตรัการัการัพัิกช่ำารัะหนี� และ

มาตรัการัสนับสนุนสินเช่่�อ่ฉุกเฉิน 

โดียให�สินเช่่�อ่สำาหรัับล้กค�ารัาย

ย่อ่ย ในวังิเงิินก้�รัายละไม่เกิน 

500,000 บาทุ อั่ตรัาดีอ่กเบี�ยรั�อ่ย

ละ 0 ต่อ่ปีี ในปีีแรัก ปีลอ่ดีช่ำารัะ

ค่นเงิิน 3 เด่ีอ่นแรัก และรัะยะ

เวัลาผู่้อ่นช่ำารัะ 3-5 ปีี นอ่กจาก

นี� ยังิให�สินเช่่�อ่เคหะ วังิเงิินก้�รัาย

ละไม่เกิน 1,000,000 บาทุ อั่ตรัา

ดีอ่กเบี�ยรั�อ่ยละ 0 ต่อ่ปีี ในปีีแรัก 

รัะยะเวัลาผู่้อ่นช่ำารัะส้งิสุดีไม่เกิน 

40 ปีี และสินเ ช่่�อ่สำาหรัับผู้้�

ปีรัะกอ่บการัวิัสาหกิจขีนาดีกลางิ

และขีนาดีย่อ่ม (Small and  

Medium Enterprises: SMEs) 

วังิเงิินก้�ส้งิสุดีรั�อ่ยละ 10 ขีอ่งิ

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ของภาครัฐ

วังิเงิินก้�เดิีม แต่ไม่เกิน 5 ล�านบาทุ 

อั่ตรัาดีอ่กเบี�ยรั�อ่ยละ 3.5 ต่อ่ปีี 

ในปีีแรัก ปีลอ่ดีช่ำารัะเงิินต�น 1 ปีี 

รัะยะผู่้อ่นช่ำารัะส้งิสุดีไม่เกิน 5 ปีี 

ทัุ�งินี� มาตรัการัต่างิ ๆ  สามารัถึย่�น

คำาขีอ่สินเช่่�อ่ภัายใน 3 เด่ีอ่นนับ

ตั�งิแต่วัันทีุ�ปีรัะกาศภััยพิิบัติหร่ัอ่

วัันทีุ�ปีรัะสบภััยพิิบัติ

2) ธินาคารัเพ่ิ�อ่การัเกษตรัและ

สหกรัณ์การัเกษตรั ไดี�อ่อ่ก

มาตรัการัพัิกช่ำารัะหนี� โดียการัพัิก

ช่ำารัะหนี�ไม่เกิน 12 เด่ีอ่น และไม่

คิดีดีอ่กเบี�ยปีรัับ และมาตรัการั

สินเช่่�อ่ฉุกเฉิน วังิเงิินก้�รัายละไม่

เกิน 50,000 บาทุ อั่ตรัาดีอ่กเบี�ย

รั�อ่ยละ 0 ต่อ่ปีี เป็ีนรัะยะเวัลา 6 

เด่ีอ่น และรัะยะเวัลาผู่้อ่นช่ำารัะไม่

เกิน 3 ปีี

3) ธินาคารัอ่าคารัสงิเครัาะห์ ไดี�

อ่อ่กมาตรัการัสำาหรัับล้กค�าเดิีมทีุ�

หลักปีรัะกันไดี�รัับควัามเสียหาย 

สามารัถึขีอ่รัับการัลดีดีอ่กเบี�ย

เหล่อ่รั�อ่ยละ 0 ต่อ่ปีี เป็ีนรัะยะ

เวัลา 4 เด่ีอ่น มาตรัการัสำาหรัับ

ล้กค� า เ ดิีมและ ล้กค� า ให ม่ ทีุ�

ปีรัะสงิค์ย่�นขีอ่สินเช่่�อ่เพ่ิ�อ่ปีล้ก

สรั�างิทุดีแทุนอ่าคารัเดิีมหร่ัอ่เพ่ิ�อ่

ซ่ึ่อ่มแซึ่มอ่าคารั วังิเงิินก้�รัายละ

ไม่เกิน 1 ล�านบาทุ อั่ตรัาดีอ่กเบี�ย

รั�อ่ยละ 3 ต่อ่ปีี ในปีีแรัก และ 

MRR -3.5 ต่อ่ปีี หร่ัอ่รั�อ่ยละ 3 ใน

ปีีทีุ� 2-3 มาตรัการัสำาหรัับล้กหนี�

มีสถึานะเป็ีนหนี�ทีุ�ไม่ก่อ่ให�เกิดีรัาย

ไดี� (Non-Performing Loan : NPL) 

ทีุ�หลักปีรัะกัน ไดี�รัับเสียหาย 

สามารัถึขีอ่พัิกช่ารัะเงิินต�นและ

ดีอ่กเบี�ยใน 4 เด่ีอ่นแรัก และเด่ีอ่น

ทีุ� 5 ถึึงิเด่ีอ่นทีุ� 16 อั่ตรัาดีอ่กเบี�ย

รั�อ่ยละ 1 ต่อ่ปีี มาตรัการัสำาหรัับ

ล้กหนี� NPL ทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบดี�าน

รัายไดี� สามารัถึขีอ่ลดีอั่ตรัา

ดีอ่กเบี�ยเหล่อ่รั�อ่ยละ 1 ต่อ่ปีี เป็ีน

รัะยะเวัลา 1 ปีี และมาตรัการั

สำาหรัับล้กค�าทีุ�เป็ีนผู้้�ปีรัะสบภััยทีุ�

ทุากรัมธิรัรัม์ปีรัะกันอั่คคีภััยซึึ่�งิ

คุ� มครัอ่งิ ภััยธิรัรัมช่า ติ  จะ

พิิจารัณาจ่ายเงิินสินไหมให�แก่

ล้กค�าอ่ย่างิเร่ังิด่ีวันเป็ีนกรัณี

พิิเศษ

4) ธินาคารัพัิฒนาวิัสาหกิจ 

ขีนาดีกลางิและขีนาดีย่อ่มแห่งิ

ปีรัะเทุศไทุย ไดี�อ่อ่กมาตรัการัพัิก

ช่ำารัะหนี�สำาหรัับล้กค�าทีุ�มีการัก้�ย่ม
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แบบมีรัะยะเวัลา (Term Loan) จะ

ไดี�รัับการัพัิกช่ำารัะเงิินต�นส้งิสุดีไม่

เกิน 3 เด่ีอ่น และสำาหรัับล้กค�าทีุ�

มีสัญญาเบิกเงิินทุุนหมุนเวีัยน

ปี รั ะ เ ภั ทุ ตั� วั สั ญ ญ า ใ ช่� เ งิิ น  

(Promissory Note : P/N) จะไดี�รัับ

พัิกช่ำารัะดีอ่กเบี�ยส้งิสุดีไม่เกิน  

3 เด่ีอ่น และยังิมีมาตรัการัสินเช่่�อ่

ฉุกเฉินอั่ตรัาดีอ่กเบี�ยรั�อ่ยละ 

4.99 ต่อ่ปีี ตลอ่ดีอ่ายุสัญญา 

รัะยะเวัลาก้�ส้งิสุดีไม่เกิน 5 ปีี 

ปีลอ่ดีช่ำารัะค่นเ งิินต�นส้งิสุดี 

ไม่เกิน 1 ปีี

5 )  ธิ น า ค า รั อิ่ ส ล า ม แ ห่ งิ

ปีรัะเทุศไทุย ไดี�อ่อ่กมาตรัการั

ช่่วัยเหล่อ่ล้กค�าทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

จากอุ่ทุกภััย โดียการัพัิกช่ำารัะหนี�

เงิินต�น ช่ำารัะเฉพิาะกำาไรัเป็ีนรัะยะ

เวัลาไม่เกิน 6 เด่ีอ่น และให�ขียาย

รัะยะเวัลาช่ำารัะหนี�อ่อ่กไปี ไม่เกิน

รัะยะเวัลาทีุ�พัิกช่ำารัะ และยกเวั�น

ค่าช่ดีเช่ยผิู้ดีนัดีช่ำารัะ (Late 

charge)

6 )  บรัรั ษัทุปีรัะ กัน สิน เ ช่่� อ่

อุ่ตสาหกรัรัมขีนาดีย่อ่ม (บสย.) 

ไดี�มีมาตรัการัช่่วัยเหล่อ่ล้กค�า 

SMEs สำาหรัับผู้้�ปีรัะกอ่บการั 

SMEs ทีุ�เป็ีนล้กค�าขีอ่งิ บสย. ทีุ�ไดี�

รัับผู้ลกรัะทุบจากอุ่ทุกภััย และ

หนังิส่อ่คำ�าปีรัะกันสินเช่่�อ่ลงิวัันทีุ�

ตั� งิแต่ 15 ตุลาคม ถึึงิ 30 

พิฤศจิกายน 2564 จะไดี�รัับการั

พัิกช่ำารัะค่าธิรัรัมเนียมการัคำ�า

ปีรัะกันสินเช่่�อ่และค่าจัดีการัคำ�า

ปีรัะกัน (ถึ�ามี) เป็ีนรัะยะเวัลา 3 

เด่ีอ่น นอ่กจากนี�ยังิมีมาตรัการั

ช่่วัยเหล่อ่ล้กหนี� บสย. ไดี�แก่ 

มาตรัการัลดีค่างิวัดีโดียการัผู่้อ่น

จ่ายรั�อ่ยละ 20 หร่ัอ่จ่ายขัี�นตำ�า 

500 บาทุ ส้งิสุดี 3 เด่ีอ่น และ 

การัพัิกดีอ่กเบี�ยเกิดีใหม่ หร่ัอ่

มาตรัการัพัิกช่ำารัะหนี� สำาหรัับ

ล้กค�า บสย. ทีุ�ค�างิช่ำารัะหนี�ไม่เกิน 

3 เด่ีอ่น โดียการัพัิกช่ำารัะหนี� 

ส้งิสุดี 3 เด่ีอ่น และพัิกดีอ่กเบี�ย

เกิดีใหม่

ทัุ�งินี� มาตรัการัช่่วัยเหล่อ่ผู้้�ทีุ�ไดี�รัับ

ผู้ลกรัะทุบจากอุ่ทุกภััยปีี 2564 

ขีอ่งิสถึาบันการัเงิินเฉพิาะกิจจะ

สามารัถึช่่วัยเหล่อ่ผู้้�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลก

รัะทุบไดี�ครัอ่บคลุมทุุกกลุ่มเป้ีา

หมาย อ่าทิุ ปีรัะช่าช่น เกษตรักรั 

ผู้้�ปีรัะกอ่บการัรัายย่อ่ย SMEs ซึึ่�งิ

จะช่่วัยลดีภัารัะค่าใช่�จ่ายให�แก่

ล้กค�าทุำา ให�ปีรัะช่าช่นและผู้้�

ปีรัะกอ่บการัมีเงิินหมุนเวีัยน ช่่วัย

ฟ้ื้�นฟ้ื้กิจการั รัวัมถึึงิปีรัับปีรุังิและ

ซ่ึ่อ่มแซึ่มอ่าคารั เพ่ิ�อ่ให�สามารัถึ

ปีรัะกอ่บกิจการัและปีรัะกอ่บ

อ่าชี่พิต่อ่ไปีไดี�

นอ่กจากนี� ในรัะยะต่อ่ไปีเม่�อ่สิ�น

สุดีฤด้ีฝ่นและเริั�มเขี�าส่้ฤด้ีแล�งิ 

กิจกรัรัมต่างิ ๆ และการัอุ่ปีโภัค

บริัโภัคขีอ่งิปีรัะช่าช่นมีควัาม

จำาเ ป็ีนต�อ่งิใช่�นำ�า เ พิิ�มมากขึี�น 

หน่วัยงิานทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิจึงิไดี�มีการั

อ่อ่กมาตรัการั เ พ่ิ� อ่ รัอ่งิ รัับ

สถึานการัณ์ภััยแล� งิ  ไดี� แ ก่  

1) มาตรัการัเร่ังิเก็บนำ�า เป็ีนการัเร่ังิ

เก็บกักนำ�าในแหล่งินำ�าทุุกปีรัะเภัทุ 

โดียการัส้บทุยอ่ยนำ�าไปีเก็บไวั�ใน

อ่่างิเก็บนำ�าแหล่งินำ�าธิรัรัมช่าติและ

แหล่งินำ�าใต�ดิีน 2) มาตรัการัจัดีหา

แหล่งินำ�าสำารัอ่งิในพ่ิ�นทีุ�เสียงิขีาดี

คลาดีนำ�า และ 3) มาตรัการัเตรีัยม

นำ�าสำารัอ่งิสำาหรัับพ่ิ�นทีุ�ลุ่มตำ�าเพ่ิ�อ่

สนับสนุนนำ�าเตรีัยมแปีลงิเพิรัาะ

ปีล้กนาปีี โดียมาตรัการัเหล่านี�จะ

ช่่วัยด้ีแลปีรัะช่าช่นและกลุ่ม 

ผู้้�ปีรัะกอ่บอ่าชี่พิทุางิการัเกษตรั

อ่ย่างิใกล�ชิ่ดี และป้ีอ่งิกันการั

ปีรัะสบปัีญหาภััยแล�งิทีุ�อ่าจจะ

เกิดีขึี�นไดี�ในช่่วังิถัึดีไปี
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สถึานการัณ์อุ่ทุกภััยทีุ�เกิดีขึี�นใน

ช่่วังิทีุ�ผู่้านมาส่งิผู้ลกรัะทุบไปียังิ

หลายจังิหวััดีขีอ่งิปีรัะเทุศ โดีย

พ่ิ�นทีุ�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจากนำ�า

ทุ่วัมส่วันใหญ่เป็ีนภัาคเกษตรักรัรัม 

รัอ่งิลงิมาเป็ีนภัาคบริัการั และ

ภัาคอุ่ตสาหกรัรัม ตามลำาดัีบ โดีย

ภัาคอุ่ตสาหกรัรัมไดี�รัับผู้ลกรัะ

ทุบไม่มากนัก เน่�อ่งิจากผู้้�ปีรัะกอ่บ

การัมีการัเตรีัยมควัามพิรั�อ่ม

สำาหรัับรัับม่อ่กับสถึานการัณ์นำ�า

ทุ่วัมไดี�เป็ีนอ่ย่างิดีี และเม่�อ่เปีรีัยบ

เทีุยบกับสถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมในปีี 

2554 พิบว่ัา พ่ิ�นทีุ�ทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะ

ทุบจากนำ�าทุ่วัมในปีี 2564 มี

ปีรัะมาณ 2.5 ล�านไร่ั ตำ�ากว่ัาในปีี 

2554 ทีุ�มีพ่ิ�นทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

จากนำ�าทุ่วัมกว่ัา 25.8 ล�านไร่ั 

ค่อ่นขี�างิมาก ทุำาให�ผู้ลกรัะทุบ

สรุป
จากสถึานการัณ์นำ�าทุ่วัมทีุ�เกิดีขึี�นต่อ่เศรัษฐกิจไทุยในปีี 2564 มีไม่มาก

นัก โดียปีรัะเมินว่ัา ม้ลค่าผู้ลกรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจเบ่�อ่งิต�น ณ วัันทีุ� 9 

พิฤศจิกายน 2564 อ่ย่้ทีุ�ปีรัะมาณ 53,282 ล�านบาทุ หร่ัอ่คิดีเป็ีน

สัดีส่วันเพีิยงิรั�อ่ยละ 0.34 ขีอ่งิม้ลค่าเศรัษฐกิจไทุยในปีี 2563 (Nominal 

GDP) ทัุ�งินี� รััฐบาลไดี�ตรัะหนักถึึงิควัามจำาเป็ีนในการัช่่วัยเหล่อ่และ

บรัรัเทุาผู้ลกรัะทุบจากสถึานการัณ์อุ่ทุกภััยทีุ�เกิดีขึี�น โดียสถึาบันการัเงิิน

เฉพิาะกิจภัายใต�กรัะทุรัวังิการัคลังิ ไดี�จัดีทุำามาตรัการัช่่วัยเหล่อ่และ

บรัรัเทุาควัามเด่ีอ่ดีรั�อ่นให�กับปีรัะช่าช่นและผู้้�ปีรัะกอ่บการัทีุ�ไดี�รัับผู้ลก

รัะทุบจากอุ่ทุกภััย ผู่้านการัพัิกช่ำารัะหนี�และสนับสนุนสินเช่่�อ่เพิิ�มเติม

นอ่กจากนี� จากสถึานการัณ์ฝ่นทีุ�ตกหนักในปีรัะเทุศไทุยทีุ�ส่งิผู้ลให�

เกิดีอุ่ทุกภััยนั�น ไดี�ส่งิผู้ลดีีในแง่ิขีอ่งิการัมีนำ�าสำารัอ่งิไวั�ใช่�ในฤด้ีแล�งิปีี 

2564/65 (ฤด้ีแล�งิปีรัะเทุศไทุยเริั�ม 1 พิฤศจิกายน ถึึงิ 30 เมษายน 

ขีอ่งิทุุกปีี) โดียในปีี 2564 ปีริัมาณนำ�าเก็บกักในแหล่งินำ�าทัุ�วัปีรัะเทุศมี

ปีริัมาณนำ�าถึึงิ 61,849 ล�านล้กบาศก์เมตรั เม่�อ่เทีุยบกับปีี 2563 ซึึ่�งิ

มีปีริัมาณนำ�าอ่ย่้ทีุ� 50,682 ล�านล้กบาศก์เมตรั ทุำาให�หน่วัยงิานทีุ�

เกี�ยวัขี�อ่งิสามารัถึวัางิแผู้นการับริัหารัจัดีการันำ�าในทุุกกิจกรัรัมสำาหรัับ

ปีรัะช่าช่นไดี�ในทุุกภัาคส่วัน และสามารัถึวัางิแผู้นการัเพิาะปีล้กขี�าวั

นาปีีและพ่ิช่ฤด้ีแล�งิอ่่�น ๆ ไดี� โดียรััฐบาลมีนโยบายให�เกษตรักรัทีุ�ไดี�

รัับผู้ลกรัะทุบจากอุ่กภััยในปีี 2564 เป็ีนกลุ่มทีุ�ไดี�รัับการัจัดีสรัรันำ�า

เป็ีนกลุ่มแรักสำาหรัับการัทุำาเกษตรักรัรัมในปีีนี� สำาหรัับนำ�าอุ่ปีโภัค

บริัโภัคขีอ่งิการัปีรัะปีานครัหลวังิทีุ�ผู้ลิตแจกจายให�กับปีรัะช่าช่นใน

กรุังิเทุพิมหานครัและปีริัมณฑ์ลก็จะมีปีริัมาณเพีิยงิพิอ่และไม่

ขีาดีแคลน ทุำาให�เขีตเศรัษฐกิจทีุ�สำาคัญขีอ่งิปีรัะเทุศไม่อ่ย่้ในภัาวัะเสี�ยงิ

ต่อ่การัขีาดีแคลนนำ�า สำาหรัับในพ่ิ�นทีุ�เขีตอุ่ตสาหกรัรัมภัาคตะวัันอ่อ่ก 

(EEC) พิบว่ัา มีปีริัมาณนำ�าเก็บกักถึึงิ 2,824 ล�านล้กบาศก์เมตรั  

คิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 91 ขีอ่งิควัามเก็บกัก ซึึ่�งิมากกว่ัาในปีี 2563 ถึึงิ 330 

ล�านล้กบาศก์เมตรั ทุำาให�ลดีการัเกิดีปัีญหาการัขีาดีแคลนนำ�าขีอ่งิการั

ผู้ลิตภัาคอุ่ตสาหกรัรัมในปีีนี�ไดี� โดียสรุัปี ปีริัมาณนำ�าทีุ�เพีิยงิพิอ่สำาหรัับ

ทุุกภัาคส่วันในปัีจจุบัน จะเป็ีนปัีจจัยสำาคัญสำาหรัับการัผู้ลิตสินค�า

เกษตรักรัรัมและอุ่ตสาหกรัรัมให�เดิีนหน�าต่อ่ไปีไดี�อ่ย่างิรัาบร่ั�น และ

จะช่่วัยสนับสนุนให�เศรัษฐกิจไทุยในรัะยะต่อ่ไปีสามารัถึฟ้ื้�นตัวัไดี�
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บทความโดย
ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ
นายประกอบ สุริเยนทรากร
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การคาดำการณ์อัตราการเติบโต
ทางเศรษีฐกิจจากข้อมูลื

เครื�องชี�เศรษีฐกิจปัจจุบัน
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การัติดีตามภัาวัะเศรัษฐกจิทีุ�เทุ่าทัุนสถึานการัณเ์ป็ีนปัีจจัยสำาคัญต่อ่

ควัามสำาเร็ัจในการัวัางิแผู้นเศรัษฐกิจทัุ�งิในเชิ่งิบคุคล ธุิรักิจ และการั

ดีำาเนินนโยบายขีอ่งิภัาครััฐ แต่เน่�อ่งิจากตัวัเลขีทุางิการัขีอ่งิการัเติบโต

ทุางิเศรัษฐกจิหร่ัอ่ GDP ซึ่�ึงิเปีน็ตัวัเลขีสำาคัญทุ�ีใช่�ในการัตดิีตามภัาวัะ

เศรัษฐกิจทีุ�ถ้ึกจัดีทุำาขึี�นโดียสำานักงิานสภัาพัิฒนาการัเศรัษฐกิจและ

สังิคมแห่งิช่าตินั�น เป็ีนตัวัเลขีรัายไตรัมาสและมักจะเผู้ยแพิร่ัหลังิจาก

ทุ�ีไตรัมาสนั�นผู่้านไปีแล�วัปีรัะมาณ 6-7 สัปีดีาห์ จึงิจำาเป็ีนต�อ่งิหา

เคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจอ่่�นๆ มาทุดีแทุนในการัติดีตามภัาวัะเศรัษฐกิจให�มี

ควัามรัวัดีเร็ัวัมากขึี�น อ่ย่างิไรัก็ตาม ปัีญหาหนึ�งิขีอ่งิการัติดีตามภัาวัะ

เศรัษฐกิจในปัีจจุบันค่อ่ การัทีุ�มีเคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจเป็ีนจำานวันมาก แต่

ไม่สามารัถึสรัุปีผู้ลขีอ่งิเครั�่อ่งิช่�ีเศรัษฐกิจไดี�อ่ย่างิชั่ดีเจนดี�วัยการั

คำานวัณเชิ่งิปีริัมาณ ทุำาให�การัสรัุปีผู้ลภัาวัะเศรัษฐกิจโดียทัุ�วัไปีมัก

เกิดีจากควัามเห็นขีอ่งินักวิัเครัาะห์ (Expert Opinion) เทุ่านั�น โดีย

เฉพิาะอ่ย่างิยิ�งิ ในโลกยุค “Big Data” ทีุ�มีขี�อ่ม้ลเครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกิจ

เพิ�ิมขึี�นเป็ีนจำานวันมาก และมีควัามรัวัดีเร็ัวัในการัเผู้ยแพิร่ั ไม่ว่ัาจะ

เป็ีน Google trend, Facebook Mobility index ขี�อ่ม้ลจากดีาวัเทุียม 

ฯลฯ ดัีงินั�น การัพัิฒนาเครั�่อ่งิม่อ่เช่งิิปีรัมิาณเพิ�่อ่ต่อ่ยอ่ดีการัปีรัะมวัล

ผู้ลเคร่ั�อ่งิช่�ีเศรัษฐกิจจำานวันมากดัีงิกล่าวัจะช่่วัยลดีปัีญหาทุ�ีอ่าจเกิดี

จากควัามอ่คติส่วันตัวัขีอ่งินักวัิเครัาะห์โดียเฉพิาะอ่ย่างิยิ�งิในเวัลาทีุ�

เคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจหลายเคร่ั�อ่งิช่�ีมีทิุศทุางิและขีนาดีทุี�แตกต่างิกัน 

ทุำาให�การัติดีตามภัาวัะเศรัษฐกิจมีควัามคลาดีเคล่�อ่นไดี� ทีุ�ผู่้านมา 

หลายหน่วัยงิาน/อ่งิค์กรั อ่าทิุเช่่น Federal Reserve Bank of New 

York และ Federal Reserve Bank of Atlanta ปีรัะเทุศสหรััฐอ่เมริักา

ไดี�พัิฒนาวิัธีิการัคาดีการัณ์ภัาวัะเศรัษฐกิจในรัะยะสั�นจากเครั�่อ่งิชี่�

เศรัษฐกิจทีุ�มีเปี็นจำานวันมากเพิ�่อ่ให�สามารัถึปีรัะมวัลผู้ลเครั�่อ่งิชี่�

ทัุ�งิหมดีในเชิ่งิปีริัมาณให�มีควัามชั่ดีเจนมากขึี�น เรีัยกว่ัา “Nowcasting” 

ซึึ่�งิเห็นไดี�จากตัวัอ่ย่างิการัทุำา Nowcasting ขีอ่งิ Federal Reserve 

Bank of New York ดัีงินี�

ที่มาและความสำาคัญ
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ทุี�มา : https://www.newyorkfed.org/research/policy/nowcast

ภัาพิดัีงิกล่าวัแสดีงิถึึงิการั Nowcasting การัเติบโตขีอ่งิ GDP โดียเส�นกรัาฟื้สีดีำาตลอ่ดีทัุ�งิเส�นทุางิดี�าน

ซึ่�ายขีอ่งิภัาพิค่อ่ ขี�อ่ม้ลการัคาดีการัณ์การัเติบโตขีอ่งิ GDP ในไตรัมาสทีุ� 1 ปี ี2021 ซึึ่�งิการัคาดีการัณ์

ดัีงิกล่าวัจะเปีลี�ยนแปีลงิไปีตามขี�อ่ม้ลเคร่ั�อ่งิชี่�ทุางิเศรัษฐกิจทีุ�ไดี�เผู้ยแพิร่ัอ่อ่กมาอ่ย่างิต่อ่เน�่อ่งิ โดียมี

การัชี่�แจ�งิรัายละเอี่ยดีขีอ่งิเคร่ั�อ่งิชี่�ฯ และผู้ลกรัะทุบต่อ่การัคาดีการัณ์ GDP ขีอ่งิเคร่ั�อ่งิชี่�ฯ ต่างิ ๆ ทุางิ

ดี�านขีวัาขีอ่งิภัาพิ
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สำาหรัับการัศกึษาในครึั�งินี� แบบจำาลอ่งิ Nowcasting ถ้ึกอ่อ่กแบบให�

เป็ีน Structural Model โดียสามารัถึแบ่งิแบบจำาลอ่งิไดี�เป็ีน 2 กลุ่ม 

ไดี�แก ่แบบจำาลอ่งิหลกัทีุ�แสดีงิถึึงิควัามสมัพัินธ์ิขีอ่งิ GDP และเครั�่อ่งิ

ชี่�เศรัษฐกจิต่างิๆ และแบบจำาลอ่งิเสรัมิทีุ�ใช่�ในการัคาดีการัณเ์ครั�่อ่งิ

ช่�ีเศรัษฐกิจทีุ�ยังิไม่ปีรัะกาศเผู้ยแพิร่ั ดัีงินี�

1. แบบจำาลอ่งิหลักทีุ�แสดีงิถึึงิควัามสัมพัินธ์ิขีอ่งิ GDP และเครั�่อ่งิชี่�

เศรัษฐกจิต่างิๆ เป็ีนควัามพิยายามในการัอ่อ่กแบบแบบจำาลอ่งิเพิ�่อ่

ให�สามารัถึใช่�ปีรัะโยช่นจ์ากเครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกจิทัุ�งิหมดีให�ไดี�มากทีุ�สุดี 

เน่�อ่งิจากในทุางิทุฤษฎี GDP จะมีม้ลค่าเทุ่ากันไม่ว่ัาจะคำานวัณมา

จากดี�านอุ่ปีสงิค์หร่ัอ่อุ่ปีทุานก็ตาม แต่เน่�อ่งิจากเครั�่อ่งิชี่�ทีุ�ใช่�งิานอ่ย้่

มีทัุ�งิฝั่�งิอุ่ปีสงิค์และอุ่ปีทุานซึึ่�งิแต่ละรัายการัมีทัุ�งิขี�อ่เด่ีนและขี�อ่ดี�อ่ย

ขีอ่งิตัวัเอ่งิจึงิไม่ควัรัทุ�ีจะเล่อ่กใช่�

เพิียงิชุ่ดีใดีชุ่ดีหนึ�งิ อี่กทัุ�งิยังิมี

ขี�อ่ม้ลจากผู้ลการัสำารัวัจควัาม

คิดีเหน็ทุางิเศรัษฐกจิซึ่�ึงิสามารัถึ

สะทุ�อ่นถึึงิ GDP ในช่่วังิเวัลา

หนึ�งิๆ ไดี�เช่่นกัน ดัีงินั�น แบบ

จำาลอ่งิจึงิถ้ึกอ่อ่กแบบให�เปี็น 3 

กลุม่ ไดี�แก่ อุ่ปีสงิค์ อุ่ปีทุาน และ

ผู้ลการัสำารัวัจควัามคิดีเห็นทุางิ

เศรัษฐกิจโดียแต่ละกลุ่มใช่�ใน

การัคาดีการัณ์ GDP 

ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำาลองเพ่ือ
ใช้ในการทำา Nowcasting
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ทัุ�งินี� ในการัปีรัะมาณค่าแบบจำาลอ่งิในแต่ละดี�านไดี�ทุดีสอ่บกับเครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกิจทัุ�งิหมดี และผู้ลการั

สอ่บถึามควัามคิดีเห็นทุางิเศรัษฐกิจ โดียขี�อ่ม้ลทุ�ีนำามาใช่�ในการัปีรัะมาณค่าแบบจำาลอ่งิไดี�คำานึงิถึึงิ

การัใช่�ขี�อ่ม้ลทีุ�มีลักษณะเป็ีน Stationary Series เพ่ิ�อ่หลีกเลี�ยงิปัีญหาทีุ�อ่าจะเกิดีขึี�น อ่าทิุ Spurious 

regression เป็ีนต�น นอ่กจากน�ี ยังิไดี�มีควัามพิยายามในการับรัรัเทุาปัีญหาทุางิเศรัษฐมิติอ่่�น ๆ อ่าทิุ 

Heteroscedasticity Autocorrelation และ Multicollinearity ซึ่�ึงิทุำาให�ค่า Estimators ขีอ่งิแบบจำาลอ่งิมี

ปัีญหาไม่ Efficient โดียการัปีรัะยุกต์ใช่� Robust Standard Error ในการัคำานวัณ เป็ีนต�น จากนั�นจึงิใช่�วิัธีิ 

Stepwise ในการัตัดีตัวัแปีรัอ่อ่กเพ่ิ�อ่คัดีเล่อ่กแบบจำาลอ่งิทีุ�มีควัามเหมาะสม อ่าทิุ แบบจำาลอ่งิทีุ�มีค่า 

R2 ส้งิ เป็ีนต�น จนไดี�ผู้ลลัพิธ์ิอ่อ่กมาเป็ีนแบบจำาลอ่งิ ดัีงิต่อ่ไปีนี�

จากนั�นจึงินำาผู้ลลัพิธิข์ีอ่งิทัุ�งิสามแบบจำาลอ่งิมาเฉลี�ยถ่ึวังินำ�าหนักอี่กรัอ่บหนึ�งิผู้า่นการัปีรัะมาณคา่แบบ

จำาลอ่งิสมการัถึดีถึอ่ยเพิ�่อ่ให�ไดี�ผู้ลการัปีรัะมาณ GDP ทุ�ีเป็ีนผู้ลลัพิธ์ิสุดีทุ�ายในการัคาดีการัณ์ภัาวัะ

เศรัษฐกิจ ดัีงิภัาพิ
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คำาอ่ธิิบายตัวัแปีรัต่างิๆ ดัีงินี� GDP_Nowcastt  ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีขีีอ่งิ GDP (%) ควัามถึ�ี 

“รัายเด่ีอ่น”

GDP_Supplyt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีขีีอ่งิ GDP ฝั่�งิการัผู้ลิต (%) ควัามถีึ� “รัายเดี่อ่น”

GDP_DESUt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีีขีอ่งิ GDP รัับอ่ิทุธิิพิลจากฝั่�งิการัใช่�จ่ายและเคร่ั�อ่งิชี่�เร็ัวั 

(%) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

GDP_Demandt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจรัิญเติบโตต่อ่ปีขีีอ่งิ GDP ฝั่�งิการัใช่�จ่าย (%) ควัามถีึ� “รัายเดี่อ่น”

Surveyt ค่อ่ ดัีช่นีควัามเช่�่อ่มั�นเศรัษฐกิจภ้ัมิภัาค (index) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

GAPROt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีีขีอ่งิดัีช่นีผู้ลผู้ลิตสินค�าเกษตรั (%) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

GMPIt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีีขีอ่งิดัีช่นีผู้ลผู้ลิตภัาคอุ่ตสาหกรัรัม (%) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

GTOURt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีีขีอ่งิจำานวันนักทุ่อ่งิเทีุ�ยวั (%) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

CCIt ค่อ่ ดัีช่นีควัามเช่�่อ่มั�นผู้้�บริัโภัค ม. หอ่การัค�า มีหน่วัยเป็ีน (index) ควัามถึ�ี “รัายเด่ีอ่น”

GTUCKt ค่อ่ ปีริัมาณจำาหน่ายรัถึยนต์เช่ิงิพิาณิช่ย์ (คัน) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

GEXt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีีขีอ่งิม้ลค่าการัส่งิอ่อ่กสินค�า (%) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

GIMt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีีขีอ่งิม้ลค่าการันำาเขี�าสินค�า (%) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

FACEt ค่อ่ อั่ตรัาการัเปีล�ียนแปีลงิต่อ่ปีีขีอ่งิ Face book mobility index (%) ควัามถีึ� “รัายเดี่อ่น”

PMIt ค่อ่ Purchasing Managers’ index (index) ควัามถึ�ี “รัายเด่ีอ่น”

error_GDPNt ค่อ่ error term ขีอ่งิอั่ตรัาการัเจรัิญเติบโตต่อ่ปีขีีอ่งิ GDP (%) ควัามถึ�ี “รัายเด่ีอ่น”

error_GDPSt ค่อ่ error term ขีอ่งิอั่ตรัาการัเจรัิญเติบโตต่อ่ปีขีีอ่งิ GDP ฝั่�งิการัผู้ลิต (%) ควัามถึ�ี “รัาย

เด่ีอ่น”

error_GDPDSt ค่อ่ อั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีขีีอ่งิ GDP รัับอ่ิทุธิิพิลจากฝั่�งิการัใช่�จ่ายและเคร่ั�อ่งิช่�ีเร็ัวั 

(%) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

error_GDPDt ค่อ่ error term ขีอ่งิอั่ตรัาการัเจริัญเติบโตต่อ่ปีีขีอ่งิ GDP ฝั่�งิการัใช่�จ่าย มีหน่วัยเป็ีน  
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“รั�อ่ยละ” ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

error_SURt ค่อ่ error term ขีอ่งิดัีช่นีควัามเช่่�อ่มั�นเศรัษฐกิจภ้ัมิภัาค (index) ควัามถีึ� “รัายเด่ีอ่น”

2. แบบจำาลอ่งิเสรัมิทีุ�ใช่�ในการัคาดีการัณเ์ครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกจิทุ�ียังิไม่ปีรัะกาศเผู้ยแพิรั ่อ่าศัยแบบจำาลอ่งิ 

Autoregressive (AR) Model เน่�อ่งิจากเป็ีนวิัธีิคาดีการัณ์ทีุ�สามารัถึคำานวัณไดี�ง่ิายและสะดีวักต่อ่การั

ปีรัับปีรุังิขี�อ่ม้ลให�เป็ีนปัีจจุบันอ่ย่้เสมอ่ ซึ่�ึงิหากขี�อ่ม้ลขีอ่งิเคร่ั�อ่งิชี่�ใดีมีการัเผู้ยแพิร่ัอ่อ่กมา ก็จะทุำาการั

แทุนค่าม้ลค่าจริังิและละทิุ�งิม้ลค่าทีุ�เกิดีจากแบบจำาลอ่งิเสริัมนี�ไปี โดียผู้ลลัพิธ์ิจากการัปีรัะมาณค่า

แบบจำาลอ่งิขีอ่งิแต่ละเคร่ั�อ่งิชี่�แสดีงิไดี�ดัีงิต่อ่ไปีนี�

GAPROt = 0.38*GAPROt-1 + 0.04*GAPROt-2 + error_GAPROt

GMPIt = 0.79*GMPIt-1 – 0.06*GMPIt-2 + error_GMPIt

GTOURt = 1.02*GTOURt-1 – 0.12*GTOURt-2 + error_GTOURt

CCIt = 1.44*CCIt-1 – 0.44*CCIt-2 + error_CCIt

GTUCKt = 0.85*GTUCKt-1 – 0.19*GTUCKt-2 + error_GTUCKt

GEXt = 0.70*GEXt-1 + 0.19*GEXt-2 + error_GEXt

GIMt = 0.52*GIMt-1 + 0.35*GIMt-2 + error_GIMt

FACEt = 0.86*FACEt-1 – 0.55*FACEt-2 + error_FACEt

PMIt = 1.08*PMIt-1 – 0.08*PMIt-2 + error_PMIt

การัอ่อ่กแบบแบบจำาลอ่งิการัคาดีการัณภ์ัาวัะเศรัษฐกจิในรัะยะสั�นหรัอ่่ Nowcasting จัดีทุำาให�สามารัถึ 

update ขี�อ่ม้ลเครั�่อ่งิช่�ีเศรัษฐกิจทีุ�อ่อ่กใหม่ไดี�ตลอ่ดีเวัลาทุำาให�สามารัถึคาดีการัณ์การัเติบโตทุางิ

เศรัษฐกิจทัุ�งิในลักษณะรัายเด่ีอ่นและรัายไตรัมาสไดี�ตลอ่ดีเวัลาและมีการัปีรัับปีรุังิขี�อ่ม้ลให�เป็ีนปัีจจุบัน

ทัุนทีุทีุ�มีขี�อ่ม้ลเคร่ั�อ่งิชี่�เผู้ยแพิร่ัอ่อ่กมาใหม่

การัใช่�งิานแบบจำาลอ่งิยกตัวัอ่ย่างิดัีงิภัาพิและตารัางิดี�านล่างิ โดียในส่วันขีอ่งิตารัางิจะเป็ีนการัอ่ธิิบาย

ถึึงิเง่ิ�อ่นเวัลาทีุ�เคร่ั�อ่งิช่�ีเศรัษฐกิจแต่ละเคร่ั�อ่งิชี่�มีการัเผู้ยแพิร่ัหรัอ่่ถ้ึกจัดีทุำาขึี�นใหม่ ยกตัวัอ่ย่างิในคอ่ลัมน์

แรัก(W4Mar21) ค่อ่ ณ สัปีดีาห์ทีุ� 4 ขีอ่งิเด่ีอ่นมีนาคม 2564 ขี�อ่ม้ลเครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกิจดัีงิแสดีงิในตารัางิ

จะเป็ีนขี�อ่ม้ลขีอ่งิเด่ีอ่นกุมภัาพัินธ์ิ 2564 เน�่อ่งิจากขี�อ่ม้ลเศรัษฐกิจมีควัามล่าช่�าใช่�เวัลาในการัจัดีทุำา
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เก่อ่บ 1 เด่ีอ่น ยกเวั�นขี�อ่ม้ลผู้ลการัสำารัวัจควัามคดิีเห็นทุางิเศรัษฐกิจ

ขีอ่งิสำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลังิ (SURVEY) และเครั�่อ่งิชี่�การั

เคล�่อ่นทุ�ีขีอ่งิ Facebook (FACE) ทีุ�สามารัถึ update ไดี�ถึึงิเด่ีอ่น

มีนาคมแล�วั ซึึ่�งิสามารัถึนำาขี�อ่ม้ลชุ่ดีดัีงิกล่าวันี�ไปีคำานวัณการัคาดี

การัณ์เศรัษฐกิจขีอ่งิเดี่อ่นเมษายน พิฤษภัาคม และมิถุึนายน 2564 

ไดี�ตามทีุ�ปีรัากฏิดัีงิภัาพิ ซึึ่�งิหากนำามาเฉลี�ยเป็ีนการัเติบโตทุางิ

เศรัษฐกิจขีอ่งิไตรัมาสทีุ� 2 จะพิบวั่ามีการัเติบโตอ่ย่้ทีุ�รัะดัีบรั�อ่ยละ 

-0.74 ซึึ่�งิเป็ีนการัคาดีการัณ์ ณ สัปีดีาห์ทีุ� 4 เด่ีอ่นมีนาคม ต่อ่มา

เม่�อ่ขี�อ่ม้ลมีการั update ดัีงิปีรัากฏิในตารัางิ การัคาดีการัณ์

เศรัษฐกิจขีอ่งิเดี่อ่นเมษายน พิฤษภัาคม และมิถุึนายน 2564 จะถ้ึก 

update และคำานวัณใหม่ทัุ�งิหมดีเปี็นรัายสัปีดีาห์ จนกรัะทัุ�งิเม่�อ่

ขี�อ่ม้ลเครั�่อ่งิชี่�ทัุ�งิหมดีขีอ่งิไตรัมาสทีุ� 2 มีการัเผู้ยแพิรั่ครับถึ�วันทีุ�

สัปีดีาห์ทีุ� 4 เด่ีอ่นกรักฎาคม การัพิยากรัณ์อั่ตรัาการัเติบโตขีอ่งิ

ไตรัมาสทีุ� 2 ปีี 2564 จะอ่ย่้ทีุ�รั�อ่ยละ 8.52 ดัีงิภัาพิ
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบจำาลอง Nowcasting
เน�่อ่งิจากแบบจำาลอ่งิ Nowcast-

i ng  ทีุ� พัิฒนา ขึี� น ในค รัั� งิ นี� มี

วััตถุึปีรัะสงิคเ์พ่ิ�อ่รัวับรัวัมเคร่ั�อ่งิ

ชี่� ทุุกปีรัะ เภัทุใช่� ในการั ชี่� วััดี

เศรัษฐกิจ ดัีงินั�น จึงิรัวัมถึึงิผู้ล

การัสำารัวัจควัามเช่�่อ่มั�นทุางิ

เศรัษฐกิจขีอ่งิสำานักงิานเศรัษฐกิจ

การัคลังิดี�วัย แต่เน�่อ่งิจากการั

สำารัวัจดีงัิกล่าวัเรั�ิมจัดีทุำาขึี�นเป็ีน

ค รัั� งิ แ รัก ใน เ ด่ี อ่นกั นยายน  

ปีี 2560 ทุำาให�ชุ่ดีขี�อ่ม้ลมีรัะยะ

เวัลาทีุ�ค่อ่นขี�างิสั�น การัทุดีสอ่บ

ผู้ลควัามน่าเ ช่่�อ่ ถ่ึอ่ขีอ่งิการั

พิยากรัณ์ Nowcasting ในครัั�งินี�

จงึิมีขี�อ่ม้ลเพีิยงิ 14 ไตรัมาส เพ่ิ�อ่

นำา ไ ปี ห า ค่ า สั ม ปี รั ะ สิ ทุ ธิิ� 

สหสัมพัินธิ์ กับ GDP เพิ�่อ่ใช่�

ปีรัะกอ่บการัพิิจารัณาว่ัามี 

ควัามน่าเช่่�อ่ถ่ึอ่เพีิยงิใดี

เน่�อ่งิจากแบบจำาลอ่งิ Nowcasting 

มีการั update ขี�อ่ม้ลอ่ย่้ตลอ่ดี

เวัลา ดัีงินั�น ควัามน่าเช่�่อ่ถ่ึอ่ขีอ่งิ

แบบจำาลอ่งิจึงิมีควัามครับถึ�วัน

ขีอ่งิขี�อ่ม้ล โดียหากขี�อ่ม้ลเคร่ั�อ่งิ

ชี่�ยังิไม่เผู้ยแพิรั่ แบบจำาลอ่งิจะ

ทุำาหน�าทีุ�ในการัคาดีการัณ์เพิ�่อ่

พิยากรัณ์ แต่หากขี�อ่ม้ลเผู้ยแพิร่ั

แล�วัก็จะใช่�ขี�อ่ม้ลจริังิในการั

พิยากรัณ์เลยซึ่�ึงิจะมีควัามถ้ึก

ต�อ่งิมากกวัา่ ดัีงินั�น การัคำานวัณ

ค่าสัมปีรัะสิทุธิิ�สหสัมพัินธิ์ในทีุ�นี�

จึงิแบ่งิอ่อ่กเป็ีน 2 ชุ่ดี กล่าวัค่อ่ 

หากเครั�่อ่งิชี่�ยังิไม่เผู้ยแพิรั่และ

แบบจำาลอ่งิต�อ่งิใช่�กลไกขีอ่งิแบบ

จำาลอ่งิ AR เพ่ิ�อ่คาดีการัณ์

เศรัษฐกิจ จะมีควัามน่าเช่่�อ่ถ่ึอ่

เพีิยงิใดี กับกรัณีทีุ�เคร่ั�อ่งิชี่�ทุุก

รัายการัเผู้ยแพิร่ัครับแล�วัการั

คาดีการัณ์เศรัษฐกิจจะน่าเช่่�อ่

ถ่ึอ่เพิียงิใดี

จากผู้ลการัคำานวัณปีรัากฏิตาม

ภัาพิและตารัางิดี�านล่างิซึึ่�งิพิบว่ัา 

แบบจำาลอ่งิมีควัามน่าเช่่�อ่ถ่ึอ่

พิิจารัณจากค่าสัมปีรัะสิทุธิิ�

สัมพัินธ์ิต่อ่ Real GDP Growth 

อ่ย่้ในช่ว่ังิรั�อ่ยละ 92.1-98.7 โดีย

หากเครั�่อ่งิชี่�ยังิไม่เผู้ยแพิรั่แบบ

จำาลอ่งิจะมีค่าสัมปีรัะสิทุธิิ�สห

สัมพัินธิอ์่ย้ทีุ่�รั�อ่ยละ 92.1 แต่เม่�อ่

มีการัทุยอ่ย update ขี�อ่ม้ลเครั�่อ่งิ

ชี่�ทีุ�เผู้ยแพิร่ัจนครับแล�วั แบบ

จำาลอ่งิจะมี ค่ า สัมปีรัะสิทุ ธิิ� 

สหสัมพัินธิ์ส้งิเพิ�ิมขึี�นถึึงิรั�อ่ยละ 

98 .7  ซึึ่� งิ เ ป็ีนรัะ ดัีบทีุ� น่ าจะ 

เพีิยงิพิอ่ต่อ่การันำาไปีใช่�งิานใน

ทุางิปีฏิิบัติไดี� นอ่กจากนี� จาก

ขี�อ่ม้ล GDP ล่าสุดี ณ ไตรัมาสทีุ� 

2 ปี ี2564 อั่ตรัาการัเติบโตทุางิ

เศรัษฐกิจไทุยอ่ย้่ทีุ�รัะดัีบรั�อ่ยละ 

7.5 ซึึ่�งิใกล�เคียงิกับการัพิยากรัณ์

รัะยะสั�นทีุ�รั�อ่ยละ 8.5 อี่กดี�วัย
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บทสรุป
ปัีญหาหนึ�งิขีอ่งิการัตดิีตามภัาวัะเศรัษฐกจิทีุ�เทุ่าทัุนสถึานการัณใ์นปีจัจุบันค่อ่ การัทุี�มีเครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกจิ

เป็ีนจำานวันมาก แต่ไม่สามารัถึสรุัปีผู้ลขีอ่งิเครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกิจไดี�อ่ย่างิชั่ดีเจนจึงิมีควัามจำาเป็ีนทีุ�จะต�อ่งิ

พัิฒนาวิัธีิการัคาดีการัณ์ภัาวัะเศรัษฐกิจในรัะยะสั�นจากเคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจทุี�มีอ่ย่้เพ่ิ�อ่ให�สามารัถึปีรัะมวัล

ผู้ลเคร่ั�อ่งิชี่�ทัุ�งิหมดีในเช่ิงิปีริัมาณให�มีควัามชั่ดีเจนและสามารัถึนำาไปีส่�อ่สารัต่อ่ไดี�อ่ย่างิถ้ึกต�อ่งิดี�วัย

กรัะบวันการัทีุ�เรีัยกวั่า “Nowcasting” ซึึ่�งิในทีุ�นี� แบบจำาลอ่งิ Nowcasting จะปีรัะกอ่บดี�วัยแบบจำาลอ่งิ

หลักทุ�ีแสดีงิถึึงิควัามสัมพัินธ์ิรัะหวั่างิเคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจกับอั่ตรัาการัเติบโตทุางิเศรัษฐกิจ และแบบ

จำาลอ่งิเสริัมทีุ�มีหน�าทีุ�คาดีการัณ์เคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจในกรัณีทีุ�เคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจยังิไม่ถ้ึกเผู้ยแพิรั่ ดัีงินั�น 

การัทุำางิานขีอ่งิแบบจำาลอ่งิจะเป็ีนการัทุำางิานร่ัวัมกันรัะหว่ัางิกลุ่มแบบจำาลอ่งิทัุ�งิสอ่งิ โดียหากเคร่ั�อ่งิช่�ี

เศรัษฐกิจยังิไม่มีการัเผู้ยแพิรั่ แบบจำาลอ่งิเสรัิมก็จะทุำาหน�าทีุ�ในการัคาดีการัณ์เครั�่อ่งิชี่�เศรัษฐกิจเพิ�่อ่

ป้ีอ่นเขี�าส่้แบบจำาลอ่งิหลักเพ่ิ�อ่ทุำาการัคาดีการัณ์ภัาวัะเศรัษฐกิจ แต่เม่�อ่เวัลาผู่้านไปี เคร่ั�อ่งิชี่�เศรัษฐกิจ

มีการัเผู้ยแพิร่ัอ่อ่กมาใหม่ ก็จะมีการั update และปีรัะมวัลผู้ลแบบจำาลอ่งิหลักอี่กครัั�งิเพิ�่อ่ให�ผู้ลการั

คาดีการัณ์มีใช่�ปีรัะโยช่นส้์งิสุดีจากขี�อ่ม้ลทีุ�มีในขีณะนั�น จะเห็นไดี�ว่ัา แบบจำาลอ่งิ Nowcast ในบทุควัาม

นี�สามารัถึปีรัะมาณการัการัเติบโตทุางิเศรัษฐกิจ (GDP) อ่ย่างิมีปีรัะสิทุธิิภัาพิ โดียสามารัถึ update 

ขี�อ่ม้ลไดี�เป็ีนรัายสัปีดีาห์ เพ่ิ�อ่ปีรัะโยช่น์ในการัติดีตามภัาวัะเศรัษฐกิจทีุ�มีควัามเทีุ�ยงิตรังิเพิิ�มขึี�น
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บทความโดย
ดร.กวิน เอี่ยมตระกูล 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การลืงทุนโครงสร้างพื่ื�นฐาน 
กุญแจขับเคลืื�อนเศรษีฐกิจไทย

ให้เติบโตอย่างยั�งยืน
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การลืงทุนโครงสร้างพื่ื�นฐาน 
กุญแจขับเคลืื�อนเศรษีฐกิจไทย

ให้เติบโตอย่างยั�งยืน

การัลงิทุุนถ่ึอ่เป็ีนกลไกสำาคัญทีุ�

มีสว่ันขัีบเคล�่อ่นเศรัษฐกจิไทุยให�

เติบโตอ่ย่างิมีเสถีึยรัภัาพิและ

ยั�งิย่น เน่�อ่งิจาก การัขียาย

กิจการัลงิทุุนเพ่ิ�อ่ผู้ลติสินค�าและ

บรัิการั ส่งิผู้ลให�การัผู้ลิตสินค�า

เพ่ิ�อ่ใช่�บริัโภัคภัายในปีรัะเทุศและ

การัส่งิอ่อ่กไปียังิต่างิปีรัะเทุศ

เพิิ�มขี�ึน ผู้ลทีุ�ตามมาค่อ่ รัะดัีบ

การัจ�างิงิานมีแนวัโน�มส้งิขึี�น 

อ่ย่างิไรัก็ดีี การัพัิฒนาขีีดีควัาม

สามารัถึในการัแข่ีงิขัีน ผู่้านการั

ลงิทุุนดี�านโครังิสรั�างิพ่ิ�นฐานขีอ่งิ

ภัาครััฐโดียการัปีรัะยุกต์ ใช่�

เทุคโนโลยีทีุ�ทัุนสมัยและการั

สนับสนุนการัลงิทุุนภัาคเอ่กช่น

ขีอ่งิภัาครััฐ สิ�งิเหล่านี�ล�วันเป็ีน

ปัีจจัยทีุ� ดึีงิด้ีดีการัลงิทุุนภัาค

เอ่กช่นทัุ�งิในปีรัะเทุศและต่างิ

ปีรัะเทุศเสมอ่มา ทัุ�งิยังิเพิิ�ม

ศักยภัาพิในการัเ ติบโตขีอ่งิ

เศรัษฐกิจไทุยในรัะยะยาวั

ย�อ่นกลับไปีก่อ่นปีี 2540 การั

ลงิทุุนรัวัมขีอ่งิไทุย (ทัุ�งิภัาครััฐ

และภัาคเอ่กช่น) มีสัดีส่วันเฉลี�ย

กว่ัารั�อ่ยละ 40 ต่อ่ GDP (ภัาพิทีุ� 

1) และมีอั่ตรัาการัเติบโตเฉลี�ย 

ส้งิถึึงิรั�อ่ยละ 10 ต่อ่ปีี (ภัาพิทีุ� 2) 

แต่การัลงิทุุนในช่่วังิเวัลาดัีงิ

กล่าวัส่วันใหญ่เป็ีนการัลงิทุุนใน

ดี�านอ่สงัิหารัมิทุรััพิย์ทีุ�เกินควัาม

ต�อ่งิการัขีอ่งิเศรัษฐกิจ และ

พึิ�งิพิาแหล่งิเงิินจากต่างิปีรัะเทุศ 

เม่�อ่รััฐบาลการัปีรัะกาศลอ่ยตัวั

ค่าเงิินบาทุ ส่งิผู้ลภัาคธุิรักิจ

เผู้ชิ่ญกับปัีญหาหน�ีทุ�ีไม่ก่อ่ให�

เกิดีรัายไดี� (NPL) และนำาไปีส่้

ปัีญหาวักิฤตเศรัษฐกจิการัเงิินใน

ทีุ�สุดี

ภัาพิทุี� 1 : สัดีส่วันการัลงิทุุนรัวัมขีอ่งิไทุยต่อ่ GDP
ทุี�มา : สำานักงิานสภัาพิัฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ
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อ่ย่างิไรัก็ดีี การัลงิทุุนรัวัมขีอ่งิไทุยในช่่วังิ 10 ปีหีลังิ (พิ.ศ. 2554-

2563) มีสัดีส่วันค่อ่นขี�างิคงิทีุ�ทีุ�รั�อ่ยละ 24.6 ต่อ่ GDP และเติบโต

เฉลี�ยเพีิยงิรั�อ่ยละ 2.2 ต่อ่ปีี ลดีลงิจากช่่วังิก่อ่นจากทัุ�งิสอ่งิ 

อ่งิค์ปีรัะกอ่บย่อ่ย ค่อ่ การัลงิทุุนในเครั�่อ่งิจักรัและอุ่ปีกรัณ์  

(Machine and Equipment) และการัลงิทุุนในภัาคก่อ่สรั�างิ  

(Construction) (ภัาพิทีุ� 2) และแม�ว่ัาสัดีส่วันการัลงิทุุนรัวัมต่อ่ GDP 

ขีอ่งิไทุยจะส้งิกว่ัาค่าเฉลี�ยขีอ่งิปีรัะเทุศทีุ�มีรัายไดี�ส้งิ (High Income 

Countries) และปีรัะเทุศต่างิ ๆ ในโลก แต่ก็ยังิตำ�ากว่ัาค่าเฉลี�ยขีอ่งิ

กลุ่มปีรัะเทุศรัายไดี�ปีานกลางิ (Middle Income Countries) รัาย

ละเอี่ยดีในภัาพิทีุ� 3 ทัุ�งินี� สัดีส่วันการัลงิทุุนต่อ่ GDP ขีอ่งิไทุยทีุ�มี

แนวัโน�มลดีลงิ ส่งิผู้ลให� ช่่อ่งิว่ัางิการัอ่อ่มและการัลงิทุุน  

(Savings-Investment Gap) เปิีดีกวั�างิมากขึี�น สะทุ�อ่นจากดุีลบัญชี่

เดีินสะพัิดีทีุ�เกินดุีลในรัะดัีบส้งิในรัะยะหลังิ โดียเฉพิาะในช่่วังิ 5 -6 

ปีีทุ�ีผู้่านมา โดียในปีี 2562 และ 2563 ดุีลบัญชี่เดิีนสะพัิดีขีอ่งิไทุย

เกินดุีลรั�อ่ยละ 7.0 และ 3.3 ต่อ่ GDP ตามลำาดัีบ

ภัาพิทุี� 2 : อ่ัตรัาการัขียายตัวัการัลงิทุุนรัวัมทุี�แทุ�จรัิงิขีอ่งิไทุย
ทุี�มา: สำานักงิานสภัาพิัฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ

ภัาพิทุี� 3 : สัดีส่วันการัลงิทุุนต่อ่ GDP ขีอ่งิไทุยเทุียบกับปีรัะเทุศในแต่ละกลุ่มรัายไดี�
ทุี�มา : ธินาคารัโลก (World Bank)
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อ่ย่างิไรัก็ดีี แผู้นพัิฒนาเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติฉบับทุ�ี 12  

(พิ.ศ. 2560-2564) ไดี�มุ่งิเน�นการัพัิฒนาโครังิสรั�างิพิ�่นฐานและ

รัะบบโลจิสติกส์ให�สอ่ดีคล�อ่งิกับการัเปีลี�ยนแปีลงิทุางิเทุคโนโลยี 

ควับค่้ไปีกับการัเช่่�อ่มโยงิเคร่ัอ่ขีา่ยภัายในปีรัะเทุศและปีรัะเทุศเพิ�่อ่น

บ�าน โดียการัรัวับรัวัมปีรัะมาณการัควัามต�อ่งิการัลงิทุุนทุางิดี�าน

โครังิสรั�างิพ่ิ�นฐานจากหน่วัยงิานรััฐวัิสาหกิจและส่วันรัาช่การัทีุ�

เก�ียวัขี�อ่งิ ปีรัะมาณ 39 แห่งิ ในช่่วังิ 5 ปีีขี�างิหน�า (พิ.ศ. 2565 – 

2569) ขีอ่งิสำานักงิานสภัาพิัฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ 

(สศช่.)1 รัายละเอี่ยดีดัีงิตารัางิทีุ� 1 พิบว่ัา จะมีควัามต�อ่งิการัลงิทุุน

โครังิสรั�างิพ่ิ�นฐาน วังิเงิินรัวัม 2.2 ล�านล�านบาทุ ส่วันใหญ่เป็ีนการั

ลงิทุุนดี�านคมนาคมขีนส่งิปีรัะมาณรั�อ่ยละ 63.1 และดี�านพิลังิงิาน 

(ดี�านผู้ลิตไฟื้ฟ้ื้า) ปีรัะมาณรั�อ่ยละ 34.4 โดียการัลงิทุุนดัีงิกล่าวั  

ส่วันใหญ่เป็ีนการัลงิทุุนขีอ่งิส่วันรััฐวิัสาหกิจปีรัะมาณรั�อ่ยละ 76.9 

ขีอ่งิปีรัะมาณการัควัามต�อ่งิการัลงิทุุน

1 https://www.nesdc.go.th/article_attach/article_file_20160922162822.pdf

ตารัางิทุี� 1 : ปีรัะมาณการัควัามต�อ่งิการัลงิทุุนดี�านโครังิสรั�างิพิ่�นฐาน ในช่่วังิ 5 ปี ีขี�างิหน�า 
(พิ.ศ. 2565-2569)
หน่วัย: ล�านบาทุ
ทุี�มา : สำานักงิานสภัาพิัฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ รัวับรัวัมโดียผู้้�เขีียน

หมายเหตุ: ด้านคมนาคมคนส่ง รวมการ
ลงทุนของหน่วยราชการ ได้แก่ กรมการ
ขนส่งทางบก กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมการลงทนุของหนว่ยราชการ ไดแ้ก ่กรม
อุตุนิยมวิทยา
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หากใช่�ตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิตและผู้ลผู้ลิต (Input – Output Table) ซึึ่�งิเป็ีนตารัางิทีุ�แสดีงิถึึงิควัาม 

เช่่�อ่มโยงิรัะหวั่างิสาขีาการัผู้ลิตต่างิ ๆ ในรัะบบเศรัษฐกิจทัุ�งิหมดีเขี�าดี�วัยกันอ่ย่างิเปี็นรัะบบและมี 

ควัามสอ่ดีคล�อ่งิกันขีอ่งิสำานักงิานสภัาพัิฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) ทีุ�มีการัจัดีทุำา

และเผู้ยแพิร่ัเป็ีนปีรัะจำาทุุก 5 ปีี โดียขี�อ่ม้ลล่าสุดี ค่อ่ ตารัางิปัีจจัยการัผู้ลติและผู้ลผู้ลิตปี ี2558 (ตารัางิ

ทีุ� 2) มาใช่�ในการัวัิเครัาะห์ผู้ลทุางิเศรัษฐกิจขีอ่งิการัลงิทุุนโครังิสรั�างิพ่ิ�นฐาน 4 ดี�าน ไดี�แก่ 1) ดี�าน

คมนาคมขีนสง่ิ 2) ดี�านเทุคโนโลยสีารัสนเทุศและการัส�่อ่สารั 3) ดี�านพิลงัิงิาน และ 4) ดี�านสาธิารัณ้ปีการั 

(นำ�าปีรัะปีา) ทีุ�มีต่อ่อุ่ตสาหกรัรัมรัายสาขีาจำานวัน 180×180 โดียการัวัเิครัาะหผ่์ู้านแบบจำาลอ่งิดีงัิกล่าวั

อ่ย้่บนขี�อ่สมมติฐานอั่ตรัาการัขียายตัวัทุางิเศรัษฐกิจทีุ�แทุ�จรัิงิในปี ี2569 เทุ่ากับรั�อ่ยละ 3.7 ต่อ่ปีี และ

อั่ตรัาเงิินเฟ้ื้อ่ทัุ�วัไปีในปีี 2569 เทุ่ากับรั�อ่ยละ 1.4 ต่อ่ปี ีซึึ่�งิเทุ่ากับผู้ลการัปีรัะมาณการัเศรัษฐกิจในปีี 

2568 ตามแผู้นการัคลังิรัะยะปีานกลางิ (ปีีงิบปีรัะมาณ 2565-2568) นอ่กจากนี� สมมติให�เปี้า 

เบิกจา่ยงิบลงิทุุนในภัาพิรัวัมทีุ�รั�อ่ยละ 70 และอั่ตรัาเงิินเฟื้อ้่ทัุ�วัไปีเฉลี�ย 11 ปี ี(พิ.ศ. 2559-2569) เทุ่ากับ

รั�อ่ยละ 0.8 ต่อ่ปีี

ตารัางิทุี� 2 : ตารัางิปีัจจัยการัผู้ลิตและผู้ลผู้ลิต ซึ่ึ�งิสะทุ�อ่นโครังิสรั�างิเศรัษฐกิจปีรัะเทุศไทุยในปีี 2558
ทุี�มา : สำานักงิานสภัาพิัฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ และจัดีทุำาตารัางิโดียผู้้�เขีียน
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ผู้ลการัศึกษา พิบว่ัา การัลงิทุุน

โครังิสรั�างิพ่ิ�นฐานทัุ�งิ 4 ดี�าน 

ทุำาให�เกิดีการัเปีลี�ยนแปีลงิขีอ่งิ 

GDP ในทุุกสาขีาการัผู้ลิตเฉลี�ย

โดียรัวัมเทุ่ากับ 231,476 ล�านบาทุ

ต่อ่ปีี คิดีเป็ีนผู้ลกรัะทุบต่อ่ GDP 

รั�อ่ยละ 1.23 ต่อ่ปีี ในขีณะทีุ�การั

ลงิทุุนดี�านคมนาคมขีนส่งิ ก่อ่ให�

เกิดีการัเปีลี�ยนแปีลงิขีอ่งิ GDP 

ในทุุกสาขีาการัผู้ลิตเฉลี�ยส้งิสุดี

ถึึงิ 145,607 ล�านบาทุ ต่อ่ปีี  

คิดี เปี็นผู้ลกรัะทุบต่อ่ GDP 

เ ทุ่า กับรั�อ่ยละ 0 .77 ต่อ่ปี ี 

(ตารัางิทีุ� 3) อ่ย่างิไรัก็ดีี มีขี�อ่สังิเกต

ทีุ�สำาคัญ ในการัจัดีลำาดัีบควัาม

สำา คัญเช่ิ งินโยบาย (Po l i cy  

Priority) หากภัาครััฐจัดีสรัรังิบ

ปีรัะมาณลงิทุุนโครังิสรั�างิพ่ิ�นฐาน

เทุ่ากันจำานวัน 100 บาทุ จะพิบว่ัา 

ก า รัล งิ ทุุ นดี� า น เทุค โน โลยี

สารัสนเทุศและการัส่�อ่สารั (ICT) 

แม�ว่ัาจะมีควัามต�อ่งิการัลงิทุุน 

ในรัะดัีบทีุ�น�อ่ยกว่ัาการัลงิทุุน

ดี�านอ่�่น ๆ สะทุ�อ่นจากสัดีส่วัน

การัสะสมทุุนเฉลี�ยในช่่วังิ 5 ปี ี

หลังิ (พิ.ศ. 2558-2562) เทุ่ากับ

รั�อ่ยละ 2.3 (ภัาพิทีุ� 4) แต่สามารัถึ

สรั�างิม้ลค่าเพิิ�มเฉลี�ยจากการั

ลงิทุุนไดี�ส้งิถึึงิ 94.1 บาทุ และ

ม้ลค่าเพิิ�มสะสมในช่่วังิ 5 ปีีขี�างิ

หน�า ไดี�ส้งิถึึงิ 727 บาทุ ส่วันหนึ�งิ

เ กิดีจากการัลงิทุุนดัีงิกล่าวั

เป็ีนการัลงิทุุนในดี�านสินทุรััพิย์

ไม่มีตัวัตน (Intangible Asset) เช่น่ 

ซึ่อ่ฟื้เวัร์ัและโครังิข่ีาย อี่กทัุ�งิมี

ส่วันรัั�วัไหล (Import Leakage 

Ratio) อ่อ่กจากรัะบบเศรัษฐกิจ

น�อ่ยกว่ัาและเกิดีม้ลค่าเพิิ�ม

ภัายในปีรัะเทุศทุี� ส้งิกวั่าการั

ลงิทุุนดี�านอ่�่น ๆ

ตารัางิทุี� 3 : ผู้ลกรัะทุบขีอ่งิการัลงิทุุน
โครังิสรั�างิพิ่�นฐานในช่่วังิ 5 ปีี ขี�างิหน�า 
(พิ.ศ. 2565-2569) ต่อ่เศรัษฐกิจภัาพิ
รัวัม (ต่อ่ปีี)
หน่วัย: ล�านบาทุ
ทุี�มา :  สำานักงิานสภัาพิัฒนาการั
เศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ  และ
ปีรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน

ภัาพิทุี� 4 : สดัีสว่ันการัสะสมทุนุรัายสาขีา
ขีอ่งิไทุย
ทุี�มา :  สำานักงิานสภัาพิัฒนาการั
เศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ  และ
ปีรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน
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ทัุ�งินี� หากพิิจารัณาถึึงิสาขีาทีุ�ไดี�รัับปีรัะโยช่น์ส้งิสุดีจากควัาม

ต�อ่งิการัลงิทุุนโครังิสรั�างิพ่ิ�นฐานดีงัิกล่าวั (ภัาพิทุ�ี 5) จะพิบวัา่ สาขีา

การัผู้ลิตนำ�ามันปิีโตรัเลียมและก๊าซึ่ธิรัรัมช่าติไดี�รัับปีรัะโยช่น์ส้งิสุดี

โดียสรั�างิม้ลค่าเพิิ�มเฉลี�ยไดี�ส้งิทีุ�สุดีถึึงิ 35,554 ล�านบาทุต่อ่ปี ี 

คิดีเปี็นรั�อ่ยละ 8.9 ขีอ่งิม้ลค่าผู้ลผู้ลิตเดีิม ในขีณะทุี�สาขีาการัให�

บริัการัเสริัมขีนส่งิทุางิบก แม�ว่ัาม้ลค่าผู้ลผู้ลิตเดิีมจะมีเพีิยงิ 41,677 

ล�านบาทุ แต่สามารัถึสรั�างิม้ลค่าเพิิ�มเฉลี�ยให�กับรัะบบเศรัษฐกิจไดี�

ถึึงิ 23,270 ล�านบาทุต่อ่ปีี คิดีเป็ีนรั�อ่ยละ 55.8 ขีอ่งิม้ลค่าผู้ลผู้ลิต

เดีิม อ่ย่างิไรัก็ดีี ผู้ลผู้ลิตทีุ�เพิิ�มขึี�น จากการัลงิทุุนในโครังิสรั�างิพ่ิ�น

ฐานดัีงิกล่าวัยังิสรั�างิผู้ลเช่่�อ่มโยงิไปียังิอุ่ตสาหกรัรัมทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิ 

อี่กดี�วัย อ่าทิุ อุ่ตสาหกรัรัมเหล็ก สถึาบันการัเงิิน การัค�าปีลีก  

ค�าส่งิ และการัปีรัะกันวิันาศ เป็ีนต�น

ภัาพิทุี� 5 : ผู้ลผู้ลิตทุี�เพิิ�มขีึ�น (Value Added) ต่อ่ปีี จากการัลงิทุุนโครังิสรั�างิพิ่�นฐานในช่่วังิ 
5 ปีี ขี�างิหน�า (พิ.ศ. 2565-2569) ส้งิสุดี 6 สาขีาแรัก
ทุี�มา : สำานักงิานสภัาพิัฒนาการัเศรัษฐกิจและสังิคมแห่งิช่าติ และปีรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน
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ทัุ�งินี� ผู้ลการัศึกษาพิบว่ัา การั

ลงิทุุนโครังิสรั�างิพ่ิ�นฐานดี�าน

ดิีจิทัุลสามารัถึสรั�างิม้ลค่าเพิิ�ม

โดียรัวัมสะสมให� กับรัะบบ

เศรัษฐกิจไดี�มากทีุ�สุดี ดัีงินั�น การั

ลงิทุุนดัีงิกล่าวัจึงิมีควัามสำาคัญ

ในการัขัีบเคล่�อ่นเศรัษฐกิจไทุย

มากกว่ัาสาขีาอ่่�น โดียไดี�รัับปัีจจัย

ส นับส นุนจากภัาค รัั ฐตาม

นโยบาย Thailand 4.0 ส่งิผู้ลให�

เ กิ ดี ก า รั ปี ฏิิ ร้ั ปี เ ทุ ค โ น โ ล ยี

สารัสนเทุศครัั�งิใหญ่ขีอ่งิปีรัะเทุศ 

เพ่ิ�อ่รัอ่งิรัับเศรัษฐกิจดิีจิทัุลใน

ช่่วังิ 2-3 ปีีขี�างิหน�า  อ่าทิุ  

1) นโยบายส่งิเสริัมเขีตส่งิเสริัม

อุ่ตสาหกรัรัมและนวััตกรัรัม

ดิีจิทัุล ภัายในพ่ิ�นทีุ� EEC เพ่ิ�อ่เป้ีา

หมายเป็ีน “สถึานทีุ�บ่มเพิาะ” 

การัเรีัยนร้ั� พัิฒนา และสะสม

เทุคโนโลยีชั่�นนำาขีอ่งิปีรัะเทุศ  

2) การัจัดีตั�งิ เ ม่อ่งิอั่จฉริัยะ 

(Smart City) ทีุ�มีเป้ีาหมายจะ

ขียายเม่อ่งิอั่จฉริัยะไปีทัุ�วัปีรัะเทุศ 

จำานวัน 100 พ่ิ�นทีุ� ภัายในปีี 2565 

และ  3 )  น โยบายส่งิ เส ริัม

เทุคโนโลยี 5G อ่ย่างิเต็มร้ัปีแบบ 

โดียในอ่นาคตคาดีวั่าจะมีการั

พิิจารัณาจัดีสรัรัคล่�นควัามถีึ� 

3500 MHz ทีุ�มีควัามถีึ�ครัอ่บคลุม

ไดี�ยาวัขึี�น  ในขีณะเดีียวักัน

อุ่ตสาหกรัรัมดี�านดิีจิทัุลก็ยังิไดี�

รัั บ แ รั งิ ผู้ ลั ก ดัี น จ า ก ก า รั

เปีลี�ยนแปีลงิพิฤติกรัรัมขีอ่งิผู้้�

บ ริั โ ภัค ทีุ� คุ� น เ คย กับการั ใ ช่�

อิ่นเทุอ่ร์ัเน็ตมากขึี�น ทัุ�งิในดี�าน

การัศึกษา การัซ่ึ่�อ่สินค�าและ

บริัการั และการัติดีต่อ่ส่�อ่สารั

รัะหว่ัางิกัน ปัีจจัยเหล่านี�ทุำาให�

เกิดีการัลงิทุุนและควัามต�อ่งิการั

ดี�านเทุคโนโลยีสารัสนเทุศเพิิ�ม

มากขึี�น และส่งิผู้ลเช่่�อ่มโยงิไปียังิ

อุ่ตสาหกรัรัมอ่่�นทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิ ไดี�แก่

ธุิรักิจผู้ลิตรัถึยนต์ (Automotive 

Industry) ซึึ่�งิผู้้�ปีรัะกอ่บการัจะ

สามารัถึใช่� เทุคโนโล ยีผู้ ลิต

รัถึยนต์ทีุ�ไรั�คนขัีบและให�ควัาม

ปีลอ่ดีภััยส้งิ หร่ัอ่ธุิรักิจทุางิการั

แพิทุย์และสุขีภัาพิ (Medical  

Service) ทีุ�บุคลากรัทุางิการั

แพิทุย์จะสามารัถึใช่�เคร่ั�อ่งิม่อ่

สมัยใหม่ในการัวิัเครัาะห์อ่าการั

ขีอ่งิผู้้�ป่ีวัยไดี�อ่ย่างิแม่นยำาและใช่�

เวัลาในการัปีรัะเมินผู้ลไม่นาน

กล่าวัโดียสรุัปี การัใช่�ตารัางิ

ปัีจจัยการัผู้ลิตและผู้ลผู้ลิต  

(Input-output Table) จำานวัน 180 

สาขีาการัผู้ลิต เพ่ิ�อ่ศึกษาผู้ลกรัะ

ทุบขีอ่งิการัลงิทุุนโครังิสรั�างิพ่ิ�น

ฐานในอี่ก 5 ปีีขี�างิหน�า (พิ.ศ. 

2565-2569) พิบว่ัา การัลงิทุุน

ดัีงิกล่าวัจะสรั�างิม้ลค่าเพิิ�มเฉลี�ย

โดียรัวัมเทุ่ากับ 231,476 ล�านบาทุ

ต่อ่ปีี คิดีเป็ีนผู้ลกรัะทุบต่อ่ GDP 

เทุ่ากับรั�อ่ยละ 1.23 ต่อ่ปีี ดัีงินั�น 

นโยบายยกรัะดัีบการัลงิทุุนขีอ่งิ

ไทุยควัรั มุ่งิเน�นไปีทีุ�การัลงิทุุนใน

โครังิสรั�างิพ่ิ�นฐานให�เพีิยงิพิอ่ 

โดียเฉพิาะการัลงิทุุนโครังิสรั�างิ

พ่ิ�นฐานดี�านดิีจิทัุลทีุ�ครัอ่บคลุม

และเช่่�อ่มโยงิกันอ่ย่างิทัุ�วัถึึงิ สอ่ดี

รัับกับบริับทุเศรัษฐกิจใหม่หลังิ

วิักฤต COVID-19 เพ่ิ�อ่รัักษา

ควัามสามารัถึในการัแข่ีงิขัีนขีอ่งิ

ปีรัะเทุศเอ่าไวั�ควับค่้ไปีกับการั

พัิฒนาทุรััพิยากรัมนุษย์ ซึึ่�งิจะ

ทุำาให�ผู้ลิตภัาพิการัผู้ลิตรัวัม และ

การัจ�างิงิานรัวัมขีอ่งิปีรัะเทุศเพิิ�ม

ขึี�นในรัะยะปีานกลางิถึึงิยาวั โดีย

ศักยภัาพิการัเติบโตทุางิเศรัษฐกิจ

ทีุ�ส้งิขึี�นจากการัลงิทุุนดัีงิกล่าวั 

จะทุำาให�ภัาครััฐสามารัถึจัดีเก็บ

รัายรัับไดี�เพิิ�มขึี�นในอ่นาคต และ

ทุำาให�เสถีึยรัภัาพิทุางิการัคลังิ

ปีรัับดีีขึี�นในทุ�ายทีุ�สุดี
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ประสบการณ์
การฝึกงานกับ UN 
หลืังจบโทจาก Columbia University

เกริ่นนำา
เม่�อ่ช่่วังิ Summer 2021 ทีุ�ผู่้านมา 

ผู้้�เขีียนไดี�ใช่�โอ่กาส หลังิสำาเร็ัจ

การัศึกษาจากมหาวิัทุยาลัย  

C o l umb i a  เ ขี� า ฝึ่ก งิ าน กับ 

“อ่ งิ ค์ก า รัสหปีรัะช่าช่า ติ ”  

(United Nations : UN) ณ กรุังิ

นิวัยอ่ร์ัก เป็ีนเวัลารัาวัสอ่งิเด่ีอ่น

เศษ ก่อ่นเดิีนทุางิกลับมาช่ดีใช่�

ทุุ น ห ล วั งิ ใ น ปี รั ะ เ ทุ ศ ไ ทุ ย  

การัเวีัยนงิานครัั�งินี� ผู้้�เขีียนไดี�รัับ

การัสนับสนุนอ่ย่างิดีียิ�งิจาก กรัม

สรัรัพิากรั หน่วัยงิานต�นสังิกัดี 

และ สำานักงิาน ก.พิ. ให�สามารัถึ

อ่ย่้ฝึ่กงิานต่อ่ไดี� หลังิสำาเร็ัจการั

ศึกษาในรัะดัีบปีริัญญาโทุเม่�อ่

ช่่วังิปีลายเด่ีอ่นเมษายน 2021 

ทัุ�งินี� เพ่ิ�อ่เก็บเกี�ยวัอ่งิค์ควัามร้ั� 

และปีรัะสบการัณ์ใหม่ ๆ ตลอ่ดี

จนทัุกษะในการัทุำางิานร่ัวัมกับ

บุคลากรัทีุ�มีปีรัะสิทุธิิภัาพิส้งิ  

ทีุ�ทุำางิานอ่ย่้ใน UN อั่นจะเป็ีน

ปีรัะโยช่น์ต่อ่การัเสริัมสรั�างิ

สมรัรัถึนะ (Competency )  

ส่วันบุคคลให�เพิิ�มขึี�น รัวัมตลอ่ดี

ถึึงิการันำาไปีปีรัะยุกต์ใช่� เพ่ิ�อ่เพิิ�ม

ปีรัะสิทุธิิภัาพิในการัทุำางิานให�กับ

อ่งิค์กรัขีอ่งิไทุยต่อ่ไปีในอ่นาคต

การัฝึ่กงิานครัั�งินี�  UN จัดีให� 

ผู้้�เขีียนไดี�เวีัยนงิานกับ “Strategic 

Planning and Monitoring Unit 

(SPMU)” ซึึ่�งิเป็ีนหน่วัยงิานทีุ�

สำาคัญมากหน่วัยงิานหนึ�งิใน 

“สำา นัก เลขีา ธิิการัอ่งิ ค์การั

สหปีรัะช่าช่าติ” (Executive Office 

of the Secretary-General) และ

ยังิเป็ีน 1 ใน 6 เสาหลัก ภัายใต�

กรัอ่บสหปีรัะช่าช่าติ (United 

Nations System) ทีุ�สำาคัญ การั

ฝึ่กงิานกับ UN ซึึ่�งิเป็ีนอ่งิค์กรัทีุ�

ทุรังิอิ่ทุธิิพิลมากขีอ่งิโลกครัั�งินี� มี

เร่ั�อ่งิรัาวัและเกร็ัดีควัามร้ั�ทีุ�น่า

สนใจหลายปีรัะการั ดี�วัยว่ัา

เป็ีนการัฝึ่กงิานทุ่ามกลางิวิักฤติ

ก า รั แ พิ ร่ั รั ะ บ า ดี ขี อ่ งิ โ รั ค 

COVID-19 ในมหานครันิวัยอ่ร์ัก

ซึึ่�งิแตกต่างิไปีจากปีรัะสบการัณ์

ในสมัยช่่วังิเรีัยนปีริัญญาตรีัทีุ�ผู้้�

เขีียนเคยไดี�รัับจากการัฝึ่กงิานกับ

อ่งิค์กรัในปีรัะเทุศ ทัุ�งิทีุ� “ธินาคารั

แห่งิปีรัะเทุศไทุย” เม่�อ่ช่่วังิปีี 

2016 และทีุ� “Pricewaterhouse-

Coopers (PwC) Thailand” เม่�อ่

ช่่วังิปีี 2017 รัวัมทัุ�งิ ยังิเป็ีนการั

ฝึ่กงิานภัายใต�สภัาวัการัณ์ทีุ�

กำา ลั งิ มีการัปี ฏิิ ร้ัปีอ่งิ ค์การั

สหปีรัะช่าช่าติให�เขี�มแข็ีงิและมี

ปีรัะสิทุธิิภัาพิมากยิ�งิขึี�น เพ่ิ�อ่

รัับม่อ่กับภััยคุกคามร้ัปีแบบใหม่ 

ทัุ�งิการัต่อ่ส้�กับโรัค COVID-19 

การัลดีการัปีล่อ่ยก๊าซึ่เร่ัอ่น

กรัะจก ตลอ่ดีจนการัรัะงัิบ 

ขี�อ่พิิพิาทุในตะวัันอ่อ่กกลางิ และ

การัปีลดีอ่าวุัธินิวัเคลียร์ั ภัายใต�

การันำาขีอ่งินาย António Guterres 

อ่ดีีตนายกรััฐมนตรีัขีอ่งิโปีรัตุเกส 

ซึึ่�งิเพิิ�งิไดี�รัับการัโหวัตรัับรัอ่งิจาก

ทีุ�  “ปีรัะชุ่มสมัช่ช่าใหญ่แห่งิ

สหปีรัะช่าช่าติ” (United Nations 

General Assembly) เม่�อ่วัันทีุ� 21 

มิถุึนายน 2021 ให�ดีำารังิตำาแหน่งิ 

“เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติ” (The 

Secretary-General of the Unit-

ed Nations) ต่อ่เน่�อ่งิเป็ีนสมัยทีุ� 2

ปีรัะสบการัณ์ทีุ�ผู้้�เขีียนไดี�รัับจาก 

UN ซึึ่� งิ เ ป็ีนอ่งิค์กรัรัะหว่ัางิ

ปีรัะเทุศทีุ�มีปีรัะสิทุธิิภัาพิส้งิและ

มีบทุบาทุสำาคัญในเวัทีุต่างิๆ 

รัะหว่ัางิปีรัะเทุศนั�น มีเร่ั�อ่งิรัาวัทีุ�

น่าปีรัะทัุบใจ และเกร็ัดีเล็กเกร็ัดี

น�อ่ยจากการัฝึ่กงิานค่อ่นขี�างิมาก 

จนยากทีุ�จะถ่ึายทุอ่ดีเป็ีนตัวั

หนังิส่อ่ไดี�อ่ย่างิครับถึ�วันสมบ้รัณ์ 

ถึึงิกรัะนั�น ก็ตาม ผู้้� เ ขีียนจะ

พิยายามสะทุ�อ่นถึึงิปีรัะสบการัณ์

และควัามทุ�าทุายทีุ�สำาคัญ ๆ  

ทีุ� ผู้้� เ ขีียนเ ล็งิ เ ห็นว่ัา จะเ ป็ีน

ปีรัะโยช่น์ต่อ่การัทุำางิานและการั

พัิฒนาปีรัะสิทุธิิภัาพิในการั

ทุำางิานขีอ่งิบุคลากรัในภัาครััฐ 

รัวัมทัุ�งิอ่งิค์กรัในภัาคเอ่กช่นทีุ�

เกี�ยวัขี�อ่งิต่อ่ไปี โดียจะกล่าวัโดีย

สังิเขีปีใน 3 ปีรัะเด็ีนหลัก ไดี�แก่  
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(1) กรัะบวันการัสมัครั และการั

คัดีเล่อ่กผู้้�เขี�าฝึ่กงิานกับ UN (2) 

หน�าทีุ�ควัามรัับผิู้ดีช่อ่บ ควัาม

ทุ�าทุาย และการัปีรัับตัวัให�เขี�ากับ

รัะบบงิานขีอ่งิ UN (3) ควัามร้ั�

และปีรัะสบการัณ์ใหม่ ๆ ทีุ�ไดี�รัับ

จาก UN และนัยต่อ่กรัณีขีอ่งิไทุย

ผู้้�เขียีนมีควัามตั�งิใจอ่ย่างิแน่วัแน่ 

ตั�งิแต่ไดี� รัับ “ทุุนรััฐบาลเพิ�่อ่

ดีึ งิ ด้ี ดี ผู้้� มี ศั ก ย ภั า พิ ส้ งิ ”  

(Undergraduate Intelligence 

Scholarship: UIS) มาเรีัยนทีุ�

มหาวิัทุยาลัย Columbia แล�วัวั่า 

จะพิยายามสมัครัเขี�าฝึ่กงิานกับ 

UN ซึึ่� งิ เ ป็ีนอ่งิค์กรัรัะหวั่างิ

ปีรัะเทุศทีุ�มีขีนาดีและเคร่ัอ่ข่ีายทีุ�

ใหญ่ทีุ�สุดีขีอ่งิโลก กอ่รัปีกับพีิ�

สาวัขีอ่งิผู้้�เขีียน ซึึ่�งิเคยฝ่ึกงิานทีุ� 

World Bank ณ กรังุิวัอ่ช่งิิตนั ดีี.ซึ่.ี 

ในช่ว่ังิ Summer 2015 สมัยเรีัยน

ทุ�ีมหาวิัทุยาลัย Cornell เม่�อ่ปีี 

2014-2016 ดี�วัยทุุน UIS เช่่น

เดีียวักนั ก็ให�การัสนบัสนุนอ่ยา่งิ

เต็มทีุ� ดี�วัยเห็นว่ัาจะเป็ีนการัเพิิ�ม

ทัุกษะในการัทุำางิานในส่วันทีุ�เป็ีน 

Soft Skills รัวัมทัุ�งิเป็ีนการัเปีดิีมุม

มอ่งิและทุำา ให� ผู้้� เ ขีี ยนไดี� รัับ

กระบวนการสมัคร และการคัดเลือก
ผู้เข้าฝึกงานกับ UN

ปีรัะสบการัณ์และควัามร้ั�ใหม่ ๆ 

ทีุ�เป็ีน Hard Skills ควับค่้ไปีดี�วัย 

อั่นจะเ ป็ีนปีรัะโยช่น์ ต่อ่การั

ทุำางิาน เม่�อ่กลับมาทุำางิานทุี�

ปีรัะเทุศไทุยในอ่นาคต

ผู้้�เขีียนจึงิไม่รัีรัอ่ในการักรัอ่กใบ

สมัครัลงิในแบบฟื้อ่ร์ัม “UN  

Personal History Profile” และสง่ิ

ใบสมัครัผู่้านแพิลตฟื้อ่ร์ัม “UN 

Inspira” ทัุนทีุทีุ� UN เปีดิีช่่อ่งิให�

สมัครัไดี�ในช่่วังิ กุมภัาพิันธิ์-

เมษายน 2020 ซึึ่�งิเป็ีนช่่วังิทุี�

สถึานการัณ์แพิร่ัรัะบาดีขีอ่งิโรัค 

COVID-19 ในมหานครันิวัยอ่ร์ัก 

ยังิคงิมีควัามรัุนแรังิอ่ย่้มาก ใน

การันี� ผู้้�เขีียนไดี�ส่งิใบสมัครัทุางิ

อ่อ่นไลน์ไปียังิฝ่่ายงิานทีุ�สนใจ  

8 แห่งิดี�วัยกัน เช่่น (1) Department 

of Economic and Social Affairs, 

(2) Department of Management 

Strategy, Policy and Compliance, 

(3) Executive Office of the  

Secretary-General, (4) Office of 

Investment Management, (5) 

Office of Program Planning, 

Finance and Budget เป็ีนต�น 

พิรั�อ่มแนบ “Cover Letter/ 

Motivation Letter” ทุ�ีบอ่กเล่า

คุณสมบัติ จุดีแข็ีงิและควัาม

สามารัถึพิิเศษขีอ่งิตนเอ่งิ พิรั�อ่ม

ทัุ�งิให�รัายละเอี่ยดีว่ัา ทุำาไม 

ผู้้� เ ขีียนจึงิสนใจในตำาแหน่งิทุ�ี 

เปีิดีอ่ย่้นี� โดียพิยายามช่ี�ให�ทุางิ 

UN เห็นว่ัา ผู้้�เขีียนมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับงิานในตำาแหน่งิ

ต่างิๆ ตามทุี�สมัครัไปีอ่ยา่งิไรับ�างิ 

รัวัมทัุ�งิไดี�เน�นยำ�าให�เห็นว่ัา ทุำาไม 

UN จึงิควัรัเล่อ่กผู้้� เ ขีียนเขี�า

ฝึ่กงิานดี�วัย ส่วันสาเหตุทุ�ีทุำาให� 
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ผู้้�เขียีนต�อ่งิย�่นใบสมัครัถึึงิ 8 แห่งิ 

นั�น ดี�านหนึ�งิก็เป็ีนการักรัะจาย

ควัามเสี�ยงิ และอ่ีกดี�านหนึ�งิก็

เป็ีนการัเพิิ�มโอ่กาสในการัไดี�รัับ

การัตอ่บรัับจาก UN ให�ส้งิขึี�น 

จากสภัาพิแวัดีล�อ่มเชิ่งิการั

แข่ีงิขัีนทีุ�เขี�มขี�นและดุีเด่ีอ่ดีมาก

ย�ิงิขี�ึน โดียมผ้ีู้�สมัครัจากทัุ�วัโลกทีุ�

มี คุณสม บั ติ โดีดี เ ด่ีนส มัครั

ฝึ่กงิานกับ UN ปีีละหลายพัินคน 

จนทุำา ให� อ่ั ต รัาการัตอ่บ รัับ  

(Acceptance Rate) ให�เขี�าฝึ่กงิาน

ลดีลงิเหล่อ่เพีิยงิปีรัะมาณ 8% 

เทุ่านั�นในปัีจจุบัน

กรัะบวันการัคัดี เล่อ่กผู้้� เขี� า

ฝึ่กงิานในช่่วังิ Summer 2020 

(พิฤษภัาคม-กรักฎาคม 2020) 

นั�น นับว่ัามีควัามเขี�มขี�นมาก ทัุ�งิ

ในส่วันขีอ่งิ “การัสอ่บขี�อ่เขีียน” 

ในร้ัปีขีอ่งิการัทุำา Asessment 

Te s t s  รัวัม ทัุ� งิ  “การัสอ่บ

สัมภัาษณ์” ซึึ่�งิใช่�เวัลาทุดีสอ่บ

รัวัมกันรัาวั 1.5 ชั่�วัโมงิ ส่วันการั

ทุำา Asessment Tests นั�น เป็ีนการั

วััดีควัามสามารัถึขีอ่งิผู้้�เขียีนดี�าน 

“การัใช่�ภัาษาอั่งิกฤษ” และ “การั

ใช่�โปีรัแกรัมทุางิคอ่มพิิวัเตอ่รั์” 

โ ดี ย มี บ ทุ ทุ ดี ส อ่ บ เ กี� ย วั กั บ 

“Reading Comprehension & 

Writing” ในกรัณีการัวััดีควัาม

สามารัถึการัใช่�ภัาษาอั่งิกฤษ 

และบทุทุดีสอ่บเกี�ยวักับ “Excel & PowerPoints” ในกรัณีการัวััดี

ควัามสามารัถึในการัใช่�โปีรัแกรัมทุางิคอ่มพิิวัเตอ่รั ์สำาหรัับการัสอ่บ

สัมภัาษณ์นั�น ผู้้�เขีียนต�อ่งิพิยายามจับปีรัะเด็ีนคำาถึาม พิรั�อ่มทัุ�งิ 

คิดีหาแนวัทุางิในการัตอ่บให�ไดี�ในช่่วังิรัะยะเวัลาสั�นๆ โดียทุ�ีคำาถึาม

เหล่านั�น จะครัอ่บคลมุทัุ�งิปีรัะเภัทุ (1) “Behavioral Questions” และ  

(2) “Technical Questions” สำาหรัับคำาถึามปีรัะเภัทุแรักนั�น ผู้้�เขีียน

มอ่งิว่ัา ต�อ่งิการัทุดีสอ่บในเรั�่อ่งิ ตรัรักะ มุมมอ่งิ และกรัะบวันควัาม

คิดีขีอ่งิผู้้�ถ้ึกสัมภัาษณ์ ในสถึานการัณ์สมมุติต่างิๆ ซึ่�ึงิคำาถึาม

ลักษณะน�ี คงิไม่มีถ้ึก หรั่อ่ผู้ิดี แต่จะใช่�ทุดีสอ่บควัามเขี�ากันไดี�

รัะหว่ัางิผู้้�ถ้ึกสัมภัาษณ์และวััฒนธิรัรัมอ่งิค์กรั ตรังินี� ผู้้�เขีียนก็เจอ่

คำาถึามปีรัะเภัทุว่ัา ทุำาไมถึึงิอ่ยากสมัครัทุำางิานกับ UN? มีอ่ะไรัเป็ีน

แรังิจ้งิใจให�มาสมัครัทีุ�นี�? สำาหรัับคำาถึามปีรัะเภัทุทีุ�สอ่งินั�น เน�นเจาะ

ลึกทุางิดี�าน Methodology และ Competencies เกี�ยวักับเครั�่อ่งิม่อ่ทีุ�

ช่่วัยในการัทุำางิานและการัวัิเครัาะห์รัะบบงิาน ตรังินี� ผู้้�เขีียนก็เจอ่

คำาถึามปีรัะเภัทุว่ัา ร้ั�จักภัาษาโปีรัแกรัมคอ่มพิิวัเตอ่รัร์ัะดัีบส้งิ ทุ�ีเรัยีก

ว่ัา โปีรัแกรัม Python ไหม? ใช่�เป็ีนไหม? เขีียนโปีรัแกรัมในภัาษา 

Python ไดี�ไหม เคยใช่�ไหม? ร้ั�จักและใช่�งิานโปีรัแกรัมคอ่มพิิวัเตอ่รั์

อ่่�นๆ ไดี�มากน�อ่ยเพีิยงิไรั? Proficiency มีมากน�อ่ยเพีิยงิไรั? สามารัถึ

นำามาปีรัะยุกตใ์ช่�ให�เกิดีปีรัะโยช่น์ต่อ่การัทุำางิานให�กับ UN ไดี�อ่ย่างิไรั

บ�างิ? มีขี�อ่สังิเกตวั่า แม�วั่าผู้้�เขีียนเคยผู้่านการัสัมภัาษณ์มาแล�วั

หลายครัั�งิ ทัุ�งิการัสัมภัาษณ์เพ่ิ�อ่รัับทุุนรััฐบาลไทุย ทุุนฝึ่กงิานขีอ่งิ

แบงิก์ช่าติ ทุุนตามโครังิการัศึกษาต่อ่ ณ University of Southern 

California และ Columbia University แต่การัสอ่บสัมภัาษณ์ครัั�งินี� 

นับว่ัาเป็ีนปีรัะสบการัณ์ใหม่ขีอ่งิผู้้�เขีียน ดี�วัยว่ัาเป็ีนการัดีำาเนินการั 

โดียผู่้านรัะบบ Call Conference ทุำาให�ผู้้�เขีียนต�อ่งิใช่�สมาธิิมากยิ�งิขี�ึน

ในการัจับปีรัะเด็ีนคำาถึามจากกรัรัมการัสัมภัาษณ์ทุ�ีมีสำาเนียงิการั

พ้ิดีภัาษาอั่งิกฤษทุี�แตกต่างิกันอ่อ่กไปี ทุำาให�ไม่สามารัถึใช่�ปีรัะโยช่น์

จากการัสงัิเกตภัาษากายไดี�เหม่อ่นในกรัณีการัสอ่บสมัภัาษณแ์บบ

เห็นหน�า (Face-to-Face Interview)
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ภัาพิทุี� 1 : Commemoration of the 
75th Anniversary of the United 
Nations

แม�วั่าผู้้� เขีียนสามารัถึผู้่านขัี�น

ตอ่นต่างิๆ ทีุ� เ กี� ยวั เน�่อ่งิกับ

กรัะบวันการัคัดีเล่อ่กทีุ�เขี�มขี�น 

ในการัเขี�าฝึ่กงิานกับ UN ในช่่วังิ 

Summer 2020 ซึ่�ึงิตรังิกับวัารัะ

ครับรัอ่บ 75 ปีีแห่งิการัสถึาปีนา 

UN (ร้ัปีทีุ� 1) จนเสร็ัจสิ�นสมบ้รัณ์

แล�วั แต่สุดีทุ�าย เร่ั�อ่งิการัฝึ่กงิาน

ขีอ่งิผู้้� เขีียนก็ถ้ึกรัะงัิบไวั�ก่อ่น 

เพิรัาะสถึานการัณ์แพิรั่รัะบาดี

ขีอ่งิโรัค COVID-19 ในสหรััฐฯ 

โดียเฉพิาะในมหานครันิวัยอ่ร์ัก 

ไดี�ทุวัีควัามรุันแรังิขึี�นมากในช่่วังิ

นั�น จนกรัะทัุ�งิแม�แต่ Permanent 

Staff ขีอ่งิ UN ก็จำาเป็ีนต�อ่งิ 

“Work From Home” เป็ีนเร่ั�อ่งิน่า

ยนิดีว่ีัา ในทีุ�สุดีผู้้�เขีียนก็สามารัถึ

เขี� าฝ่ึกงิานกับ UN ในช่่ วังิ  

Summer 2021 ตามทีุ�มุ่งิหวัังิไวั�

ไดี� แม�แปีลกใจอ่ย่้บ�างิทีุ�ทุางิ UN 

เล่�อ่นการัฝึ่กงิานในช่่วังิ Summer 

2020 อ่อ่กไปีแบบทีุ�ไม่คาดีคิดี

มาก่อ่นก็ตาม สิ� งิ ทีุ� น่ า ยินดีี 

ไม่ยิ�งิหย่อ่นกว่ัากันก็ค่อ่ ไดี�มี

โอ่กาสเห็นธิงิไตรัรังิค์ขีอ่งิไทุย

ปีลิวัไสวัสวัยงิามสงิ่า อ่ย่้บริัเวัณ

ดี� า น ห น� า อ่ า ค า รั  “ U N  

Headquarters” ทีุ�ตั�งิอ่ย่้ใจกลางิ

เกาะแมนฮ่ัตตัน นครันิวัยอ่รั์ก 

รัวัมทัุ�งิยงัิเรัยีงิรัายให�เหน็อ่ย่้ดี�าน

ในอ่าคารั “UN Hall of Flags”  

(ร้ัปีทีุ� 2-3) เม�่อ่มอ่งิย�อ่นกลับไปี 

ผู้้� เขีียนเห็นวั่ามีอ่งิค์ปีรัะกอ่บ

หลายปีรัะการัตอ่่ควัามสำาเร็ัจใน

การัไดี� รัับการัตอ่บรัับให� เขี�า

ฝึ่กงิานกับ UN ในช่่วังิ Summer 

2021 จากการัพ้ิดีคุยกับเจ�า

หน�าทีุ�ขีอ่งิ UN หลังิจากทีุ�ผู้้�เขีียน

ไดี�เขี�าไปีฝ่กึงิานแล�วั ทุำาให�ทุรัาบ

ว่ัา UN เน�นควัามสามารัถึในการั

ใช่�ภัาษาอ่ังิกฤษไดี�อ่ย่างิดีีเยี�ยม 

ดัีงินั�น การัทีุ�ผู้้�เขีียนสามารัถึควั�า

รัางิวััลรัอ่งิช่นะเลิศอั่นดัีบ 1 จาก 

“โครังิการัปีรัะกวัดีเรีัยงิควัาม” 

ขี อ่ งิ นั ก ศึ ก ษ า ปี รัิ ญ ญ า โ ทุ /

ปีริัญญาเอ่ก ในสหรััฐฯ ทีุ�จัดีโดีย 

The Bretton Woods Committee 

ในช่่วังิรัะหวั่างิเด่ีอ่น มีนาคม-

เมษายน 2021 ไดี�นั�น จึงินับเป็ีน 

“ปัีจจัยสำาคัญทีุ�สุดี” ต่อ่การั

ตัดีสินใจรัับผู้้�เขีียนเขี�าฝึ่กงิานใน

ครัั�งินี�

ในมุมมอ่งิขีอ่งิผู้้�บริัหารัขีอ่งิ UN 

การัควั�ารัางิวััลดัีงิกล่าวั โดียการั

เขีียนบทุควัามในหัวัขี�อ่เร่ั�อ่งิ 

“Policy Responses to Covid-19: 

How Changes in the World Bank 

and IMF’s Approaches Can 

Lead to a Sustainable and  

Inclusive Recovery” ไดี�นั�น 

เป็ีนการัแสดีงิควัามสามารัถึและ

ทัุกษะในการัใช่�ภัาษาอั่งิกฤษขีอ่งิ

ผู้้�เขีียนในการัส�่อ่สารัจนเปี็นทุ�ี

ปีรัะจักษชั์่ดีต่อ่ผู้้�ทุรังิคณุวุัฒิทุ�ีไดี�

รัับการัแต่งิตั�งิให�เปี็น “คณะ

กรัรัมการัตัดีสินการัปีรัะกวัดี

บทุควัาม” จาก The Bretton 
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Woods Committee ทีุ�มีเจ�าหน�าทีุ�

รัะดัีบส้งิขีอ่งิ World Bank และ 

International Monetary Fund  

ซึึ่�งิเป็ีน “อ่งิค์การัช่ำานัญพิิเศษ” 

(Specialized Agencies) ภัายใต�

อ่งิคาพิยพิขีอ่งิ UN ร่ัวัมอ่ย่้ดี�วัย 

ตรังินี� ทุำาให�ผู้้�เขีียนมีคุณสมบัติทีุ�

โดีดีเด่ีน และน่าสนใจมากยิ�งิขึี�น 

จนเป็ีนปัีจจัยสำาคัญทุ�ีทุำาให�ไดี�รัับ

การัตอ่บรัับให�เขี�าฝึ่กงิานกับ UN 

ในช่่วังิ Summer 2021 โดียทีุ�ไม่

จำาเปี็นต�อ่งิมีการัสอ่บขี�อ่เขีียน

และการัสอ่บสัมภัาษณ์เพิิ�มเติม 

จะว่ัาไปีแล�วั ก็คงิพิอ่เทีุยบเคียงิ

ไดี�กับกรัณทีีุ�ผู้้�สมัครัมคุีณสมบัติ

เฉพิาะตนเพิิ�มเติม ในกรัณีทีุ�เป็ีน 

“Mult i l ingual” โดียมีควัาม

สามารัถึในการัใช่�  “ภัาษา

รัาช่การัขีอ่งิ UN” (Offic ia l  

Languages of the UN) ทีุ�ปัีจจุบัน

มีอ่ย้่ 6 ภัาษา โดียเฉพิาะภัาษา

อั่งิกฤษและฝ่รัั�งิเศส ซึึ่�งิถ่ึอ่เป็ีน

ภัาษามาตรัฐานทีุ�ใช่�กันอ่ย่้ใน UN 

ไดี�อ่ย่างิคล่อ่งิแคล่วั หากเป็ีนไปี

ตามกรัณทีีุ�ว่ัานี� ก็ทุำาให�ผู้้�สมคัรัทีุ�

เป็ีน “Multilingual” มีแต�มต่อ่ใน

การัไดี�รัับโอ่กาสเขี�าฝึ่กงิานกับ 

UN มากขึี�น เม่�อ่เทีุยบกับผู้้�สมัครั

อ่่�นทีุ�ไม่มีคุณสมบัติเฉพิาะตนใน

ดี�านควัามสามารัถึในการัใช่�

ภัาษารัาช่การัขีอ่งิ UN ไดี�

มากกว่ัา 3 ภัาษาขึี�นไปี
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ภัาพิทุี� 2-3 : The Hall of Flags of 
the United Nations and Flag of 
Thailand

ตามขี�อ่เสนอ่ทีุ�ปีรัากฏิใน “Internship Offer Letter and Agreement” ผู้้�เขีียนไดี�รัับการัเสนอ่ให�เวีัยนงิาน

ในช่่วังิ Summer 2021 กับ Strategic Planning and Monitoring Unit (SPMU) ภัายใต�สังิกัดี “สำานัก

เลขีาธิิการัอ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ” (Executive Office of the Secretary-General) ซึึ่�งิเป็ีนหน่วัยงิานทีุ�

อ่ย้่ภัายใต�การักำากับด้ีแลโดียตรังิขีอ่งินาย António Guterres “เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติ” คนปัีจจุบัน 

ทัุ�งินี� มีกรัอ่บเวัลาในการัเวัียนงิาน ตั�งิแต่ช่่วังิเดี่อ่นพิฤษภัาคม 2021 จนถึึงิช่่วังิเด่ีอ่นกรักฎาคม 2021 

โดียให�เน�นเรีัยนร้ั�และทุำางิานทุางิดี�าน “Budgeting Analysis”, “Strategic Planning Meetings”, เเละ 

“Analytical Meeting Reports and Report Drafting” การัทีุ�ผู้้�เขีียนไดี�เวัียนงิานกับ “สำานักเลขีาธิิการั

อ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ” นั�น นับเป็ีนโอ่กาสทุี�ดีีและเป็ีนควัามทุ�าทุายทุี�น่าสนใจยิ�งิ ดี�วัยว่ัา “สำานัก

เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติ” ถ่ึอ่เป็ีน 1 ใน 6 เสาหลักขีอ่งิ “อ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ” (United Nations 

System) ส่วันเสาหลักทีุ�เหล่อ่อี่ก 5 อ่งิค์กรัทีุ�เป็ีนทีุ�ร้ั�จักกันดีี ไดี�แก่ “สมัช่ช่าใหญ่” (General Assembly) 

“คณะมนตรีัควัามมั�นคงิ” (Security Council) “คณะมนตรัีเศรัษฐกิจและสังิคม” (Economic and Social 

Council) “คณะมนตรีัภัาวัะทุรััสตี” (Trusteeship Council) และ “ศาลยุติธิรัรัมรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ”  

(International Court of Justice) ดัีงิรัายละเอี่ยดีตามทีุ�ปีรัากฏิในภัาพิทีุ� 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ ความท้าทาย 
และการปรับตัวให้เข้ากับระบบงาน
ของ UN
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ภัาพิทุี� 4 : โครังิสรั�างิอ่งิค์กรัภัายใต� 
The United Nations System

การัทุำางิานในช่่วังิสัปีดีาห์แรักๆ ผู้้�เขีียนไดี�รัับมอ่บหมายจาก  

Supervisors ให�ช่่วัยวัิเครัาะห์งิบการัเงิินในภัาพิรัวัมขีอ่งิ UN  

(Resources Flow Analyses) รัวัมทัุ�งิขีอ่งิ “สำานักเลขีาธิิการัอ่งิค์การั

สหปีรัะช่าช่าติ” ทีุ�ใช่�ในดี�านการัฝึ่กอ่บรัม โดียเฉพิาะในส่วันทีุ�เกี�ยวั

กับการับริัหารัจัดีการั “เงิินทุุนทีุ�ใช่�ไปีตามแผู้นงิาน และโครังิการั

ต่างิๆ ขีอ่งิ UN” กับ “เงิินทุุนทีุ� UN ไดี�รัับการัจัดีสรัรัมาจาก Donor 

Countries” ว่ัามีควัามสอ่ดีคล�อ่งิเหมาะสมในเช่ิงิกลยุทุธ์ิ และ

สามารัถึดีำาเนินการัให�สำาเร็ัจลุล่วังิตามกรัอ่บเวัลาทีุ�ทุางิ UN ไดี�ให�

คำามั�น (Commit) ไวั�มากน�อ่ยเพิียงิไรั (Strategic Alignment of Plans 

and Resources) การัทุำางิานทีุ�เน�น “การัวัิเครัาะห์เชิ่งิกลยุทุธ์ิ”  

(Strategic analysis) ในลักษณะนี� นับเป็ีนควัามทุ�าทุายอ่ย่างิมาก 

สำาหรัับผู้้�ทีุ�มีพ่ิ�นฐานควัามรั�้ (Competencies) ทุางิดี�านบัญชี่ และการั

วิัเครัาะห์เชิ่งิกลยุทุธ์ิไม่ดีีพิอ่ อ่ย่างิไรัก็ตาม ตรังินี� นับเป็ีนควัามโช่ค

ดีขีีอ่งิผู้้�เขีียนทีุ�ไดี�รัับการับม่เพิาะทุกัษะควัามรั�้ทุางิดี�านบญัช่แีละการั

วิัเครัาะห์งิบการัเงิินมาเป็ีนอ่ย่างิดีี จากหลักส้ตรั “BBA (Bachelor 

of Business Administration) International Program” จุฬาลงิกรัณ์

มหาวิัทุยาลัย รัวัมทัุ�งิการัทีุ�ผู้้�เขีียนเป็ีน “อ่าจารัย์ผู้้�ช่่วัยสอ่น” 

(Teaching Assistant) ในวัิช่า “Accounting” ให�กับมหาวัิทุยาลัย 

Columbia ในช่่วังิ Fall 2021 ดี�วัยควัามร้ั�ควัามสามารัถึทุางิดี�านบัญชี่

และการัวิัเครัาะห์งิบการัเงิินดัีงิกล่าวั ผู้นวักกับควัามร้ั�เชิ่งิลึกทุางิ

ดี�านการัวัิเครัาะห์โครังิการัทีุ�ไดี�รัับจากการัเรัียนวัิช่า “Project  

Management” เม�่อ่ช่่วังิเรัียนทุี�

มหาวิัทุยาลัย Columbia ทุำาให�ผู้้�

เขีียนสามารัถึวัิเครัาะห์รัะบบ

งิานขีอ่งิ UN ในเช่ิงิกลยุทุธิ์ใน

ภัาพิรัวัมไดี�เปี็นอ่ย่างิดีี รัวัมทัุ�งิ

ส า ม า รั ถึ ดีำา เ นิ น ก า รั จั ดี ทุำา  

Mapp i ng  เ พ่ิ� อ่ ให� สามารัถึ

วิัเครัาะห์ควัามสอ่ดีคล�อ่งิเช่่�อ่ม

โยงิรัะหว่ัางิ “แผู้นงิานและ

โครั งิการั ต่ า งิๆ  ขีอ่ งิ  UN  

(Allocation of Resources)” กับ 

“การับริัหารั จัดีการัการัใช่�

ทุรััพิยากรัทุางิดี�านเงิินทุุน ตาม

กรัอ่บเวัลาทีุ�ไดี�รัับการัจัดีสรัรังิบ

ปีรัะมาณไวั� (Budget Formulation)” 

จากปีรัะสบการัณ์ตรังิทุ�ีไดี�รัับ

มอ่บหมายให�ทุำางิานชิ่�นนี� ทุำาให�

ผู้้� เ ขีี ยน ไดี� เ รีั ยน ร้ั� ว่ั า  การั มี  

Competencies ทุางิดี�านบัญช่ี 

และดี�าน Project Management 

ทุ�ีแข็ีงิแกร่ังิดัีงิกล่าวั นับเป็ีนพ่ิ�น

ฐ านทุ�ี ดีี ทุ�ี ช่่ วั ยทุำา ให� ผู้้� เ ขีี ยน

สามารัถึปีฏิิบัติหน�าทีุ� ตามทุี�ไดี�

รัับมอ่บหมายให�วิัเครัาะห์งิบการั

เงิินในสว่ันขีอ่งิ “สำานักเลขีาธิกิารั

อ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ” ทุ�ีใช่� 

ในดี�านการัฝึ่กอ่บรัมให�สำาเร็ัจ

ลุล่ วังิอ่ย่ างิมีปีรัะ สิทุ ธิิภัาพิ  

ตามกรัอ่บเวัลาทีุ�ทุางิ Supervisors 

ไดี�กำาหนดีไวั�ก่อ่นหน�า
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อ่ย่างิไรัก็ดีี ในช่่วังิสัปีดีาห์ถัึดี ๆ  มา 

Supervisors ทีุ�ด้ีแลผู้้�เขีียน ก็ไดี�

ปีรัับเพิิ�มภัารัะงิานขีอ่งิผู้้�เขีียนให�

มากขึี�น โดียไดี�เพิิ�มเน่�อ่งิานใน

ส่วันขีอ่งิการัให�การัสนับสนุน

การัดีำาเนินงิานและการับรัิหารั

งิานขีอ่งิ “สำานักเลขีาธิิการั

อ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ” โดียไดี�

เขี�าเปีน็กำาลังิเสริัมทีุ�สำาคัญให�กับ

ทีุมงิานทุางิดี�าน “Executive 

Committee Secretariat” เพ่ิ�อ่

ช่ว่ัยสนับสนุนการัจัดีเตรีัยมวัารัะ

หาร่ัอ่และเอ่กสารันำาเสนอ่ในทีุ�

ปีรัะชุ่ม พิรั�อ่มติดีต่อ่ปีรัะสาน

งิานกบัผู้้�เกี�ยวัขี�อ่งิในการัเขี�ารัว่ัม

ปีรัะชุ่มในรัะดัีบ “High-Level 

Meeting” ทีุ�ปัีจจุบันยังิเป็ีนการั

ปีรัะชุ่มแบบอ่อ่นไลน ์ตรังินี� ทุำาให�

ผู้้�เขีียนไดี�เขี�ารั่วัมสังิเกตการัณ์

การัปีรัะชุ่มในรัะดัีบ High-Level 

Meeting ในหลากหลายโอ่กาส 

และทุำาให�ไดี�เห็นภัาพิการัหารั่อ่

และการั พิิจารัณาปีรัะ เดี็ น

สำาคัญๆ รัวัมถึึงิการัหาขี�อ่สรุัปีใน

ปีรัะเดีน็ทีุ�โต�แย�งิกนัขีอ่งิผู้้�บรัหิารั

รัะดัีบส้งิทีุ�ร่ัวัมเป็ีนอ่งิค์ปีรัะชุ่ม 

เรั�่อ่ยไปีตั�งิแต่รัะดัีบ “Assistant 

Secretary-General” (ASG) ทีุ�คุม

สายงิานหลักๆ ขีอ่งิ UN รัวัมทัุ�งิ

รัะดัีบ “Principals” ทีุ�ส่วันใหญ่

เป็ีนผู้้�นำาส้งิสุดีขีอ่งิหน่วัยงิาน

สำาคัญทีุ�อ่ย่้ภัายใต�อ่งิคาพิยพิ

ขีอ่งิ UN เ ช่่น (1 )  Deputy  

Secretary-General, (2) Chef de 

Cabinet, (3) Senior Advisor on 

Policy, (4) Under-Secretaries- 

General for Management,  

Political Affairs, Peacekeeping, 

Field Support, Economic and 

Social Affairs, (5) Assistant  

S e c r e t a r y -Ge n e r a l  f o r  

Peacebuilding, (6) Emergency 

Relief Coordinator, (7) High 

Commissioner for Human Rights, 

(8) Executive Director of UN 

Women, and (9) Chair of the 

United Nations Development 

Group เป็ีนต�น

ผู้้�เขีียนยงัิไดี�เรัยีนรั�้ว่ัา การัปีรัะช่มุ

ตามกลไกพิิเศษขีอ่งิ “คณะ 

ผู้้�บริัหารัรัะดัีบส้งิ” ดัีงิกล่าวั เป็ีน

ไปีตามดีำาริัขีอ่งิ “เลขีาธิิการั

สหปีรัะช่าช่าติ” คนปัีจจุบัน  

ทีุ�กำาหนดีให� มี ขึี�น ตั� งิแต่ ช่่วังิ 

“สมัยแรัก” ทีุ�เขี�ามารัับตำาแหน่งิ 

เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติใหม่ ๆ 

เม่�อ่ต�นเดีอ่่นมกรัาคมปี ี2017 ต่อ่

เน่�อ่งิเร่ั�อ่ยมาจนถึึงิช่่วังิปัีจจุบัน 

ซึึ่�งิเป็ีน “สมัยทีุ�สอ่งิ” ขีอ่งิการั

ดีำา รั งิตำา แห น่ งิ เลขีา ธิิการัฯ 

นอ่กจากนี� ยังิไดี�เรัียนร้ั�จากนาย 

Kersten Jauer และ Jessica Anne 

Summers ซึ่�ึงิเป็ีน Supervisors 

ขีอ่งิผู้้�เขีียนวั่า นาย António  

Guterres ไดี�ใช่�ปีรัะโยช่น์จากเวัทีุ

ทุ�ีปีรัะชุ่มผู้้�บริัหารัรัะดัีบส้งินี� เพ่ิ�อ่

ให�ช่่วัยกลั�นกรัอ่งิ และให�ขี�อ่คิดี

เห็นในปีรัะเด็ีนทีุ�อ่่อ่นไหวัและ

สลับซัึ่บซึ่�อ่น ตลอ่ดีจนมีควัาม

เกี�ยวัพัินและเช่�่อ่มโยงิกับการั

ทุำางิานขีอ่งิอ่งิค์กรัสำาคัญอ่่�นๆ ทีุ�

อ่ย้่ภัายใต�สหปีรัะช่าช่าติ ตรังิน�ี 

นับเป็ีนควัามสำาเร็ัจตามวิัสัย

ทัุ ศ น์ ขี อ่ งิ  “ เ ล ขี า ธิิ ก า รั

สหปีรัะช่าช่าติ” คนปัีจจุบัน ทีุ�

เล็งิเห็นว่ัา ผู้้�บริัหารัรัะดัีบส้งิ

เหล่านี� ล�วันมีปีรัะสบการัณ์และ

บทุบาทุสำาคัญในการัแก�ปัีญหา

เรั�่อ่งิวิักฤตขีอ่งิโลก ตลอ่ดีจน

การักำากับด้ีแลการัปีฏิิบัติงิานใน

ส่วันทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิกับ (1) ดี�านควัาม

ขัีดีแย�งิ เช่่น ปัีญหาสงิครัามและ

ควัามขัีดีแย�งิในตะวัันอ่อ่กกลางิ 

(2) ดี�านการัลดีอ่าวุัธิ (3) ดี�าน

เศรัษฐกิจและสังิคม (4) ดี�าน

สิทุธิิมนุษยช่น (5) ดี�านกฎหมาย 

และ (6) ดี�านควัามเปี็นเอ่กรัาช่

ขีอ่งิปีรัะเทุศ ดี�วัยเหตุนี� จึงิเป็ีน

ควัามสำาเร็ัจทุ�ีโดีดีเด่ีนขีอ่งินาย 

António Guterres ในการัเดีนิหน�า

นำาอ่งิคค์วัามรั�้และปีรัะสบการัณ์

ตรังิขีอ่งิผู้้�บริัหารัรัะดัีบส้งิเหล่านั�น

มาใช่�ปีรัะโยช่น์ในทุางิปีฏิิบัติ เพ่ิ�อ่

บรัรัลุ “ผู้ลสัมฤทุธิิ�ในการัทุำางิาน

ขีอ่งิ UN” ตามวััตถึปุีรัะสงิคห์ลัก

วัารัสารัการัเงิินการัคลังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 107 ไตรมาสที่่� 4 ปี ี2564 100



ทีุ� มุ่งิธิำารังิไวั�ซึ่�ึงิสันติภัาพิและ

ควัามมั�นคงิรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ รัวัม

ทัุ�งิส่งิเสริัมควัามรั่วัมม่อ่ดี�าน

เศรัษฐกิจ สังิคม วััฒนธิรัรัม 

ตลอ่ดีจนปีกปี้อ่งิสิทุธิิมนุษยช่น 

และให�ควัามช่่วัยเหล่อ่ดี�าน

มนุษยธิรัรัม

ยิ�งิไปีกว่ัานั�น ในช่่วังิสัปีดีาห์ทุ�าย ๆ  

ขีอ่งิการัฝึ่กงิาน Supervisors ก็ไดี�

ให�ผู้้�เขีียนเขี�าไปีช่่วัยงิานทุางิดี�าน

การัสนับสนุน “ทีุมวิัเครัาะห์” 

(Analytics Team) ทุ�ีปัีจจุบันกำาลังิ

ปี รัับบทุบาทุ โดียการั เ พิิ� ม

ศักยภัาพิขีอ่งิทีุมงิานในการั

วิัเครัาะห์รัะบบขี�อ่ม้ลและการั

คิดีค�นเคร่ั�อ่งิม่อ่ ตลอ่ดีจนเทุ

คนิคใหม่ๆ (Analytics Capacity 

Development) เพิ�่อ่ช่่วัยให�การั

บ ริัห า รั จั ดีการัและการั ใ ช่�

ปีรัะโยช่น์จากขี�อ่ม้ลสำาคัญ ๆ 

เพ่ิ�อ่ปีรัะกอ่บการัตัดีสินใจขีอ่งิ 

ผู้้� บ ริั ห า รั เ ป็ี น ไ ปี อ่ ย่ า งิ มี

ปีรัะสิทุธิิภัาพิมากยิ�งิขี�ึน ทีุ�สำาคัญ 

การัมาร่ัวัมงิานกับหน่วัยงิานนี� 

ทุำาให�เรีัยนร้ั� ว่ัา ทุางิฝ่่ายงิาน 

SPMU ทีุ�ผู้้�เขีียนสังิกัดีอ่ย่้ กำาลังิ

บ้รัณาการัรัะบบการัวัิเครัาะห์

ขี�อ่ม้ลขีอ่งิ UN ในภัาพิรัวัม  

โดียจัดีให�มีรัะบบและกลไกการั

วิัเครัาะห์ขี�อ่ม้ล เพิ�่อ่ให�สามารัถึ

ใช่�ปีรัะโยช่น์จากขี�อ่ม้ลในเชิ่งิลึก

และในมิติทุ�ีหลากหลายมาก 

ยิ�งิขึี�น ทัุ�งินี� เพ่ิ�อ่ช่่วัยให�ผู้้�บริัหารั

รัะดัีบส้งิโดียเฉพิาะ “Secretary- 

General’s Executive Committee” 

สามารัถึตัดีสินใจโดียอ่ิงิกับ

ขี�อ่ม้ลทีุ� เ ป็ีน “หลักฐานเช่ิ งิ

ปีรัะจักษ์” (Evidence-Based 

Decision Making) มากยิ�งิขึี�น อั่น

จะช่่วัยลดีควัามเสี�ยงิ (Risk) ทีุ�

อ่าจเกิดีขึี�นไดี�ในกรัะบวันการั

ตัดีสินใจขีอ่งิ “Secretary- 

General’s Executive Committee” 

โดียเฉพิาะอ่ย่างิยิ�งิควัามเสี�ยงิทีุ�

เ กี�ยวัเน�่อ่งิกับการัพิิจารัณา

ปีรัะเด็ีนทีุ�มีควัามสลับซัึ่บซึ่�อ่น 

(Complex) อ่่อ่นไหวั (Sensitve) 

หร่ัอ่ว่ัาเป็ีนเรั�่อ่งิทุ�ีมีควัามจำาเป็ีน

อ่ย่างิเรั่งิด่ีวัน (Urgent Subjects) 

ทีุ�เช่่�อ่มโยงิกบัเหตุการัณท์ุ�ีเกิดีขึี�น

ในบรัิ บทุขีอ่งิปีรัะ เทุศหรั่ อ่

ภ้ัมิภัาคนั�น ๆ  ทัุ�งิทุางิดี�าน Peace 

& Security, Human Rights, 

Humanitarian Aid, Political  

Conflicts, Socio-Economic โดีย

เฉพิาะปัีญหาควัามขัีดีแย�งิใน

ภ้ั มิ ภั า ค ต ะ วัั น อ่ อ่ ก ก ล า งิ  

การัแก�ไขีปัีญหาผู้้�อ่พิยพิผู้ลัดีถึ�ิน 

และการัแก�ไขีปีัญหาการัแพิรั่

รัะบาดีขีอ่งิโรัค COVID-19

ตรังินี�  ในฐานะทีุ� เ ป็ีนหนึ�งิใน 

ทีุมงิาน “Executive Committee 

Secretariat” ทุำาให�ผู้้�เขีียนไดี�

เรัยีนร้ั�รัะบบงิาน ตั�งิแต่ “ต�นทุางิ” 

ทีุ�ปีรัะเทุศต่างิๆ หยิบยกปีรัะเด็ีน

ขึี�นมา เพิ�่อ่เขี�าส้่วัารัะการัหาร่ัอ่

ขีอ่งิ “Secretary-General’s  

Executive Committee” รัวัมทัุ�งิ

การัวัางิแผู้นและการัดีำาเนินการั

ตรัะ เต รีัยม  ( P l a nn i n g  &  

Organizing) “วัารัะการัปีรัะช่มุ & 

ปีรัะเด็ีนหารั่อ่” สำาหรัับการั

ปีรัะชุ่มในรัะดัีบ High-Level 

Meeting นอ่กจากนี� ยังิเป็ีนการั

เพิิ�ม Interpersonal Skills และ 

Communication Skil ls ขีอ่งิ 
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ผู้้�เขีียนให�เฉียบคมมากยิ�งิขึี�น เพิรัาะต�อ่งิอ่าศัยการัทุำางิานเป็ีน 

Teamwork เพิ�่อ่ให�ควัามร่ัวัมม่อ่ ช่่วัยเหล่อ่เก่�อ่ก้ล ผู้ลักดัีนกันและ

กัน ภัายใต�แรังิกดีดัีนจากหลายๆ ดี�าน ทีุ�สำาคัญค่อ่ ยังิมีโอ่กาสไดี�

เรีัยนร้ั�และเขี�าร่ัวัมการัปีรัะชุ่มรัะดัีบส้งิ ในรัะดัีบ “Executive Committee 

Meeting” และในรัะดีบั “Deputies Committee Meeting” พิรั�อ่มช่่วัย

จัดีทุำาบันทุึกการัปีรัะชุ่มฯ ทีุ�แม�วั่าในปัีจจุบัน ยังิเป็ีนการัปีรัะชุ่มใน

ร้ัปีแบบ Virtual Meetings แต่ตามทีุ�ไดี�เรัียนรั�้มาจาก Supervisors 

ขีอ่งิผู้้�เขีียนทุำาให�ทุรัาบว่ัา ยังิคงิมีควัามเขี�มขี�นไม่แตกต่างิมากนักไปี

จากการัปีรัะชุ่มในร้ัปีแบบปีกติแบบ Face-to-Face Meetings

ทีุ�น่าสนใจก็ค่อ่ ภัายใต�การัปีรัะชุ่มแบบ Virtual Meetings ทุำาให�ผู้้�

เขีียนมีโอ่กาสมากยิ�งิขึี�นในการัเขี�าร่ัวัมการัปีรัะชุ่มในหลากหลาย

หัวัขี�อ่ (Issues) รัวัมทัุ�งิยังิไดี�เรีัยนร้ั�ว่ัา Assistant Secretary-General 

(ASG) ทีุ�คุมสายงิานทุางิดี�าน Strategic Coordination ทุ�ีเป็ีนฝ่่าย

เลขีานุการัขีอ่งิทีุ�ปีรัะชุ่ม “Executive Committee Meeting” นั�น เป็ีน

ผู้้�ทีุ�มีบทุบาทุสำาคัญอ่ย่างิยิ�งิยวัดีในการักำาหนดี “วัารัะการัปีรัะชุ่ม 

ผู้้�บรัิหารัรัะดัีบส้งิปีรัะจำาสัปีดีาห์” กล่าวัค่อ่ ASG ทีุ�ทุำาหน�าทีุ�นี� จะ

ดีำาเนินการัหยิบยกปีรัะเดี็นสำาคัญๆ ทีุ�มีนัยต่อ่การัวัางิแผู้นเช่ิงิกล

ยุทุธิ ์ตลอ่ดีจนบทุบาทุขีอ่งิ UN ต่อ่ปีรัะช่าคมโลก ทุ�ีผู่้านการัพิิจารัณา

อ่นุมัติจากทีุ�ปีรัะชุ่มในรัะดัีบ “Deputies Committee Meeting” แล�วั 

เขี�าส่้การัพิิจารัณาขีอ่งิทุ�ีปีรัะชุ่ม “Executive Committee Meeting” 

ซึึ่�งิเป็ีนรัะดัีบทีุ�ส้งิกว่ัา “Deputies Committee Meeting” ตรังินี� ASG 

ทุางิดี�าน Strategic Coordination จะให�ทุีมงิานทีุ�ตนเอ่งิกำากับด้ีแล 

ซึึ่�งิก็ค่อ่ ฝ่่ายงิาน SPMU ทีุ�ผู้้�เขีียนสังิกัดีอ่ย่้ ดีำาเนินการัจดัีทุำา Talking 

Points โดียมคีวัามยาวัไมเ่กิน 2 หน�าตอ่่หนึ�งิวัารัะการัปีรัะช่มุ พิรั�อ่ม

ดี�วัยสารัะสำาคัญเกี�ยวักับ Issues ต่างิๆ ทุ�ีไดี�บรัรัจุไวั�ในวัารัะการั 

ปีรัะชุ่มนั�น ๆ ทัุ�งินี� เพ่ิ�อ่ให�ผู้้�บริัหารัรัะดัีบส้งิเหล่านั�น สามารัถึให�มุม

มอ่งิทีุ�หลากหลาย และช่่วัยในการัคิดีพิิจารัณาให�ถีึ�ถึ�วันรัอ่บคอ่บ

มากยิ�งิขึี�น

ทีุ�น่าสนใจอี่กปีรัะการัหนึ�งิก็ค่อ่ การัเวีัยนงิานกับ SPMU ครัั�งินี�  

ยังิทุำาให�ผู้้�เขีียนไดี�เรัียนร้ั�ว่ัา ทุางิ UN ยังิไดี�จัดีให�มีกลไกเพิิ�มเติม  

ทีุ�เปีดิีช่่อ่งิให�เจ�าหน�าทีุ�ขีอ่งิ UN ทีุ�ไปี Post ในปีรัะเทุศสมาชิ่กในฐานะ 
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UN Mission และ UN Country 

Team ตลอ่ดีจนสตาฟื้ทีุ�ปีรัะจำา

อ่ย้่สำานักงิานหลักอ่่�นๆ เช่่น UN 

Geneva, UN Vienna, UN Nairobi 

รัวัมทัุ�งิ UN Entities ทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิ

กับการัด้ีแลปีรัะเทุศสมาช่กินั�น ๆ  

สามารัถึดีำาเนินการั เพิ�่อ่ขีอ่

หยบิยก Issues ทีุ�มีควัามเรัง่ิดีว่ัน

และอ่่อ่นไหวั ขึี�นมาปีรึักษาหาร่ัอ่

ในทีุ�ปีรัะชุ่มรัะดัีบ “Executive 

Committee Meeting” ทัุ�งินี� เพิ�่อ่

ให� UN พิิจารัณาให�ควัามช่่วัย

เหล่อ่ หร่ัอ่เขี�าไปีมบีทุบาทุในการั

ช่่วัยแก�ไขีปัีญหาเพิิ�มเติม เช่่น 

ปีรัะเด็ีนหาร่ัอ่เร่ั�อ่งิ Humanitarian 

and Human Rights ในปีรัะเทุศ 

Ethiopia และ Nigeria รัวัมทัุ�งิ

เร่ั�อ่งิ Polit ical Unrest and  

Democracy ในปีรัะเทุศ Myan-

mar และเรั�่อ่งิ Combatting HIV/

AIDS ใน Sub-Saharan Africa 

เป็ีนต�น

ในมมุมอ่งิขีอ่งิผู้้�เขีียน การัทุำางิาน

ตรังินี�ให�ไดี�ผู้ลดีี จำาเป็ีนต�อ่งิผู้สม

ผู้สานอ่งิค์ควัามรั�้หลาย ๆ ดี�าน 

ทัุ�งิเศรัษฐกิจการัเงิิน & การัเม่อ่งิ

รัะหว่ัางิปีรัะเทุศ กฎหมาย เพิรัาะ

ต�อ่งิทุำางิานค่้ขีนาน และปีรัะสาน

งิานอ่ย่างิใกล�ชิ่ดีกับฝ่า่ยงิานอ่่�นๆ 

ทีุ�อ่ย่้ภัายใต� สำานักเลขีาธิิการั

อ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ โดีย

เฉพิาะส่วันงิานสำาคัญทุางิดี�าน 

(1)  Political, Peacekeeping, 

Humanitarian and Human Rights 

Unit, (2) Sustainable Development 

Unit (3) Rule of Law Unit, (4) 

Policy Advisor’s Office รัวัมถึึงิ

ส่วันงิานอ่่�นทีุ�อ่ย่้ภัายใต�อ่งิคาพิยพิ

ขีอ่งิ United Nations System อ่าทิุ 

เช่่น Department of Political  

A f f a i r s ,  Depa r tmen t  o f  

Peacekeeping Operations,  

Department of Field Support ตรังิ

นี� นับว่ัา ผู้้�เขีียนมีจุดีแข็ีงิและขี�อ่

ไดี�เปีรัียบหลายปีรัะการั ดี�วัยวั่า 

มีพ่ิ�นฐานทีุ�ดีี จากอ่งิค์ควัามร้ั�ทีุ�ผู้้�

เขีียนไดี�รัับจากการัศึกษาวิัช่า 

“Politics of Policy Making” และ

วิัช่า “International Financial 

Markets in Emerging Markets” 

เ ม่� อ่ ค รัั� งิ เ รัี ย น ปี รัิ ญ ญ า โ ทุ  

ณ มหาวัิทุยาลัย Columbia 

นอ่กจากนี� ผู้้�เขีียนยังิไดี�รัับอ่งิค์

ควัามร้ั�ทีุ�ดีีจากการัศึกษาวิัช่า 

“Asian Financial Markets” ทุ�ี

สอ่นโดีย Professor Takatoshi Ito 

ซึึ่�งิเป็ีนอ่าจารัย์ทีุ�มหาวัิทุยาลัย 

Columbia และยังิเคยเป็ีนทุ�ี

ปีรัึกษาส่วันตัวัให�กับ คุณธิารัิ

นทุรั์  นิมมานเหมินท์ุ  อ่ดีีต

รััฐมนตรีัว่ัาการักรัะทุรัวังิการั

คลังิ 2 สมัย เพิ�่อ่ช่่วัยแก�ไขีปัีญหา

เศรัษฐกิจไทุย สมัย “วิักฤตต�มยำา

กุ�งิ” เม่�อ่ช่่วังิปี ี1997-1998

สิ�งิทีุ�มอ่งิขี�ามไม่ไดี�ในอี่กดี�านหน�ึงิ

ก็ค่อ่ จำาเป็ีนต�อ่งิมีสมรัรัถึนะ 

(Competencies) ดี�านเทุคโนโลยี

สารัสนเทุศ ตลอ่ดีจนมีควัาม

สามารัถึในการัใช่�อุ่ปีกรัณ์ IT 

และการัปีรัะยุกต์ใช่�เทุคโนโลยี

สารัสนเทุศกบัการัทุำางิานปีรัะจำา

วััน โดียเฉพิาะในส่วันทุ�ีเก�ียวั

เน่�อ่งิกับการัใช่� Microsoft 365 
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Tools รัวัมทัุ�งิเครั�่อ่งิม่อ่ทีุ�ช่่วัยใน

การัวิัเครัาะห์ (Analytical tools) 

เป็ีนอ่ย่างิดีีดี�วัย ตัวัอ่ย่างิเช่่น 

Teams, Office products, Power 

BI, SharePoint online, Forms, 

Power Apps, Power Automate, 

SAP Business Objects, Qilk, SQL 

and Power Query สำาหรัับฝ่่าย

งิาน SPMU ทีุ�ผู้้�เขีียนสังิกัดีอ่ย่้นั�น 

ก็มีการัปีรัะยุกต์ใช่�โปีรัแกรัม

คอ่มพิิวัเตอ่รั์ทุางิดี�าน “Data 

Management Tools” ตลอ่ดีจน 

Application Tools ในหลากหลาย

ร้ัปีแบบ เช่่น มีการัใช่� Power 

Query เพิ�่อ่ลดีขัี�นตอ่นการัทุำางิาน 

รัวัมทัุ�งิลดี Human Error จากการั

ทุำางิานบางิปีรัะเภัทุ ทีุ�มีลักษณะ

เป็ีนการัทุำางิานแบบซึ่ำ�าๆ โดียการั

ปีรัับรัะบบงิาน เพิ�่อ่ทุำาให�ขัี�นตอ่น

การัปีฏิิบัติงิานต่างิๆ เปี็นรัะบบ

อั่ตโนมัติมากยิ�งิขึี�น ทีุ�สำาคัญ 

Platform และเครั�่อ่งิม่อ่เหลา่นี� ช่่วัยทุำาให�การัปีรัะช่มุสั�งิงิาน และการั

อ่นุมัติงิานอ่อ่นไลน์ ปีรัะชุ่มทุางิไกล รัวัมทัุ�งิทุำาให�สามารัถึปีรัะสาน

งิานกับผู้้�เขี�ารัว่ัมปีรัะชุ่มไดี�ทัุนทีุ ตรังิน�ี นับเป็ีนควัามโช่คดีีทุ�ีผู้้�เขียีนมี

ควัามร้ั�พิ�่นฐานเกี�ยวักับคอ่มพิิวัเตอ่รั์และเทุคโนโลยีสารัสนเทุศ 

ตลอ่ดีจนการัปีรัะยุกต์ใช่�ในงิานอ่ย่้ในเกณฑ์์ดีี ดี�วัยว่ัา มีการัสะสม 

Competencies ทุางิดี�านน�ีไวั�ในหลากหลายร้ัปีแบบ ตั�งิแต่สมัยเรีัยน 

BBA จุฬาฯ รัวัมทัุ�งิทีุ�มหาวิัทุยาลัย Columbia โดียเฉพิาะควัามร้ั�เชิ่งิ

ลึกทีุ�ไดี�รัับจากการัศึกษาวิัช่า “Quantitative Analysis”, “Excel  

Fundamentals” และ “Infographics & Data” ณ มหาวัิทุยาลัย  

Columbia ซึ่�ึงิผู้้�เขีียนเรัียนไดี�ดีีในวัิช่าดัีงิกล่าวั ทุำาให�มีอ่งิค์ควัามรั�้ทีุ�

หลากหลายทุางิดี�านเคร่ั�อ่งิม่อ่ทุี�ช่่วัยในการัวิัเครัาะห์ รัวัมทัุ�งิ

สมรัรัถึนะภัาพิ (Competency) ส่วันบุคคลในการัปีรัะยุกต์ใช่�

โปีรัแกรัมคอ่มพิิวัเตอ่ร์ัไดี�เป็ีนอ่ย่างิดีี

สิ�งิทีุ�น่าสนใจอี่กปีรัะการัหน�ึงิก็ค่อ่ รัะบบการัทุำางิานขีอ่งิฝ่่ายงิาน 

SPMU แม�ว่ัาจะเปิีดีโอ่กาสให�ทุำางิานไดี�อ่ย่างิอิ่สรัะ แต่จะมีรัะบบการั

ติดีตามทุ�ีเขี�มขี�นมากๆ โดียมีการัปีรัะชุ่มเพิ�่อ่ตดิีตามงิานทุุกๆ วััน ใน

ร้ัปีขีอ่งิ “Daily Catch-Up” ผู้้�เขีียนยอ่มรัับว่ัา ต�อ่งิปีรัับตัวัอ่ย่างิมาก

ในช่่วังิสัปีดีาห์แรักๆ ส่วันหนึ�งิเน�่อ่งิจาก ยังิไม่คุ�นเคยกับวััฒนธิรัรัม

อ่งิค์กรั ตลอ่ดีจนเพิ�่อ่นรั่วัมงิาน รัวัมทัุ�งิบางิครัั�งิ ก็ยังิไม่มีปีรัะเดี็น

ใหม่ทีุ�ชั่ดีเจนเพิียงิพิอ่ทีุ�จะหยิบยกไปีพ้ิดีหรั่อ่ปีรัึกษาหารั่อ่ในกลุ่ม 

อ่ย่างิไรัก็ดีี Director Ayaka Suzuki ซึึ่�งิเป็ีน Director ขีอ่งิ SPMU ก็

มีวิัธีิบรัิหารัจัดีการัในแบบฉบับเฉพิาะขีอ่งิตนเอ่งิ ทุ�ีทุำาให�ล้กทุีม

แต่ละคน ต�อ่งิเขี�ามามีส่วันร่ัวัมโดียปีรัยิายในการัพ้ิดีคุยปีรึักษาหาร่ัอ่

ปีรัะจำาวัันผู่้านช่่อ่งิทุางิ “Daily Catch-Up” ดัีงิกล่าวั ตรังินี� ผู้้�เขีียน

มีควัามโช่คดีีอ่ย่้บ�างิ ดี�วัยว่ัา ช่่วังิทุ�ีเรัยีนมหาวิัทุยาลัย Columbia เคย

มีปีรัะสบการัณ์การัเป็ีน “Graduate Consultant” ในการัทุำา Capstone 

Project ให�กับ Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) มาก่อ่น 

เป็ีนรัะยะเวัลากวัา่ 7 เด่ีอ่น ค่อ่ช่่วังิรัะหวัา่งิเด่ีอ่น พิฤษจิกายน 2020 

ถึึงิพิฤษภัาคม 2021 ปีรัะสบการัณต์รังิทีุ�ไดี�รัับจากการัเปีน็ทุ�ีปีรึักษา

โครังิการัให�กบั FRBNY ดัีงิกล่าวั ผู้นวักกับอ่งิคค์วัามรั�้ทุ�ีผู้้�เขีียนไดี�รัับ

การับ่มเพิาะเป็ีนอ่ย่างิดีี จากการัศึกษาวิัช่า “Leadership &  
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Innovative Policy Making” ช่่วังิ

เรัียนทีุ� Columbia จึงิเป็ีนส่วัน

สำาคัญทีุ�ทุำาให�ผู้้�เขีียนมีพ่ิ�นฐานทีุ�

ดีี และสามารัถึนำาไปีปีรัะยุกต์ใช่�

ใน เวั ทีุการัหา ร่ัอ่ปีรัะจำา วััน  

“Daily Catch-Up” ไดี�อ่ย่างิรัาบร่ั�น

ตลอ่ดีรัอ่ดีฝั่�งิ (ภัาพิทุ�ี 5)

ภัาพิทุี� 5 : เยี�ยมช่ม The Ronald H. 
Brown United States Mission to the 
United Nations Building

การัฝ่ึ กงิานกับ  S t r a t eg i c  

Planning and Monitoring Unit 

(SPMU) ครัั�งินี� แม�วั่าในดี�านหนึ�งิ 

ทุำาให�ผู้้�เขีียนต�อ่งิเผู้ช่ิญกับควัาม

ทุ�าทุายในหลากหลายร้ัปีแบบ 

และจำาเป็ีนต�อ่งิปีรัับตัวัตลอ่ดี

เวัลากับรัะบบงิานใหม่ๆ ขีอ่งิ UN 

ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ที่ได้รับจาก UN

ทีุ�มีการัพัิฒนาเปีลี�ยนแปีลงิอ่ยา่งิ

ต่อ่เน่�อ่งิ เพ่ิ�อ่ให�สอ่ดีคล�อ่งิกับ

สถึานการัณ์ขีอ่งิโลกทีุ�เปีลี�ยนแปีลงิ

ไปีอ่ย่างิรัวัดีเร็ัวัในปัีจจุบัน แตใ่น

อี่กดี�านหนึ�งิ ก็ทุำาให�ไดี�รัับควัามร้ั�

และปีรัะสบการัณ์ใหม่ๆ ทีุ� มี

ปีรัะโยช่น์อ่ย่ างิมากเ ช่่นกัน  

ในชั่�นนี� ขีอ่กล่าวัสรุัปีสารัะสำาคัญ

ขีอ่งิควัามร้ั�และปีรัะสบการัณ์

ใหม่ๆ ทีุ�ไดี�รัับจากการัฝึ่กงิานกับ 

UN โดียแยกเปี็น 5 เร่ั�อ่งิหลัก 

ดัีงินี�
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เร่ั�อ่งิแรัก ไดี�เรัียนร้ั�กรัะบวันการัทุำางิานขีอ่งิ UN และ SPMU ในมิติ

การัทุำางิานทีุ�กวั�างิขีวัางิ และหลากหลาย โดียเฉพิาะอ่ย่างิยิ�งิ  

(1) “การัจัดีปีรัะชุ่มรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ” เพ่ิ�อ่ให�คำาปีรัึกษากับรััฐบาล

สมาชิ่กในหัวัขี�อ่หลักต่างิๆ (2) “การัปีรัะชุ่มคณะมนตรีัควัามมั�นคงิ

แห่งิสหปีรัะช่าช่าติ” ทีุ�ปีรัะกอ่บไปีดี�วัยสมาชิ่กถึาวัรั 5 ปีรัะเทุศ 

(สหรััฐฯ สหรัาช่อ่าณาจักรั ฝ่รัั�งิเศส จีน และรััสเซีึ่ย) และสมาชิ่กไม่

ถึาวัรัอี่ก 10 ปีรัะเทุศ (3) “การัจัดีปีรัะชุ่มวัารัะพิเิศษ” ตามทุ�ีปีรัะเทุศ

สมาชิ่กไดี�ขีอ่หยิบยกขึี�นมาเป็ีนปีรัะเด็ีนหารั่อ่ในทุ�ีปีรัะชุ่มรัะดัีบส้งิ  

ในรัะดัีบ “Executive Committee Meeting” และ “Deputies  

Committee Meeting” ซึ่�ึงิเป็ีนกลไกการัปีรัะชุ่มช่่อ่งิทุางิใหม่ทีุ�ริัเริั�ม

จัดีขึี�น โดียนาย António Guterres “เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติ”  

คนปัีจจุบัน เม่�อ่ช่่วังิเขี�ารัับตำาแหน่งิในครัั�งิแรักเม่�อ่เด่ีอ่นมกรัาคมปีี 

2017 รัวัมทัุ�งิ (4) “การัจัดีปีรัะชุ่มสมัช่ช่าใหญ่” (UN General Assembly) 

กรัณีตามวัารัะปีกติ และกรัณีพิิเศษ หร่ัอ่กรัณีฉุกเฉิน ตามทุี�

เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติ ไดี�ดีำาเนินการัเรีัยกปีรัะชุ่ม ทีุ�น่าสนใจก็ค่อ่ 

ภัายใต�กรัอ่บการัดีำาเนินงิานขีอ่งิฝ่่ายงิาน SPMU ทีุ�ต�อ่งิบ้รัณาการั

การัทุำางิานเพ่ิ�อ่เช่่�อ่มโยงิกับฝ่่ายงิานต่างิๆ ขีอ่งิ UN ทุ�ีมีหนว่ัยงิานยิบ

ยอ่่ยมากกวัา่ 70 อ่งิคก์รั รัวัมทัุ�งิ Funds and Programmes อ่่�นๆ เช่่น 

UNICEF และ UNDP (ดัีงิรัายละเอี่ยดีในร้ัปีทีุ� 4) ทุำาให�ผู้้�เขีียนไดี�เรีัยน

ร้ั�วั่า ต�อ่งิใช่� Competencies หลายๆ อ่ย่างิรั่วัมกัน โดียเฉพิาะการั

ทุำางิานทีุ� เน�น  “Teamwork”  และ “ทุักษะการัส�่อ่สารั”  

(Communication Skills) ทีุ�ดีี โดียเฉพิาะการัสรั�างิควัามสัมพัินธิ์ทีุ�ดีี

กับเพ่ิ�อ่นร่ัวัมงิาน และสามารัถึทุำาให�คนอ่่�นทุำาตามทีุ�เรัาขีอ่ไดี�เป็ีนอ่ย่างิ

ดีี จึงิจะสามารัถึทุำางิานไดี�สำาเร็ัจลุล่วังิดี�วัยดีีและอ่ย่างิมีปีรัะสิทุธิิภัาพิ

เร่ั�อ่งิทีุ�สอ่งิ ไดี�เรีัยนร้ั�กรัะบวันการัทุำางิานในการั “บริัหารัจัดีการัและ

การัวิัเครัาะห์ขี�อ่ม้ล” เพิ�่อ่ปีรัะกอ่บ “การัจัดีทุำาวัารัะ และปีรัะเด็ีน

หาร่ัอ่” เขี�าส่้ทีุ�ปีรัะชุ่มรัะดัีบ “Executive Committee Meeting” และ 

“Deputies Committee Meeting” ตามทีุ� “เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าต”ิ 

ตลอ่ดีจนปีรัะเทุศสมาชิ่กและ UN Country Team ไดี�ขีอ่หยิบยกขึี�น

มาเป็ีนวัารัะหาร่ัอ่ในทีุ�ปีรัะชุ่ม จากขี�อ่ม้ลล่าสุดีทุ�ีปีรัากฎในฐาน

ขี�อ่ม้ลขีอ่งิ UN พิบว่ัา ปีรัะเด็ีนทุ�ีหยิบยกมาเป็ีนวัารัะหารั่อ่ เพ่ิ�อ่ให� 

UN ช่่วัยแก�ปัีญหาและให�ควัาม

ช่่วัยเหล่อ่นั�น กว่ัา 54% เป็ีนขี�อ่

เรีัยกรั�อ่งิจากกลุ่มปีรัะเทุศใน

ทุวีัปีแอ่ฟื้ริักา ส่วันอี่ก 16% เป็ีน

ขี�อ่เรัียกรั�อ่งิจากกลุ่มปีรัะเทุศใน

ทุวีัปีเอ่เชี่ย ในขีณะทีุ� ขี�อ่เรีัยกรั�อ่งิ

จากกลุ่มปีรัะเทุศในทุวัีปียุโรัปี  

มีสัดีส่วันเพีิยงิ 2% เทุ่านั�น  

การัเวีัยนงิานครัั�งินี� ยังิทุำาให�ผู้้�

เขีียนไดี�เรีัยนร้ั�ถึึงิบทุบาทุขีอ่งิ 

“อ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ” ในการั

จัดีการัปีรัะชุ่มสมัช่ช่าใหญ่ (UN 

General Assembly) ซึ่�ึงิเป็ีนการั

ปีรัะ ชุ่มแบบ เ ปิีดีกวั� า งิ ขีอ่งิ

สหปีรัะช่าช่าติเพีิยงิแห่งิเดีียวัทีุ�

เ ปีิ ดี โ อ่กาส ให� ตั วั แทุนขีอ่งิ

ปีรัะเทุศสมาชิ่กทัุ�งิหมดี 193 

ปีรัะเทุศ รัวัมทัุ�งิตัวัแทุนจาก

ปีรัะเทุศไทุย สามารัถึเขี�าปีรัะช่มุ 

โดียมีสิทุธิิและฐานะเทุา่เทีุยมกัน

ในการัโหวัต (One Nation, One 

Vote) เพ่ิ�อ่พิิจารัณาปีรัะเด็ีน

ปัีญหาและมาตรัการัทุี�จำาเป็ีนต่อ่

การัสรั�างิสันติภัาพิและควัาม

มั�นคงิรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ ตรังินี�  

ผู้้� เ ขีี ย น มี โ อ่ ก า ส ไ ปี รั่ วั ม

สังิเกตการัณ์ในห�อ่งิปีรัะชุ่ม

สมัช่ช่าใหญ่แห่งิสหปีรัะช่าช่าติ 

เป็ีนกรัณีส่วันบุคคลในช่่วังิหนึ�งิ 

(ร้ัปีทุ�ี 6-9) มีขี�อ่สังิเกตว่ัา ผู้้�แทุน

จากปีรัะเทุศทีุ�เป็ีนผู้้�สนับสนุน

หลักรัายใหญ่ขีอ่งิ UN ทัุ�งิ 5 

วัารัสารัการัเงิินการัคลังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 107 ไตรมาสที่่� 4 ปี ี2564 106



ปีรัะเทุศ (Top 5 Donors) ก็มีสิทุธิิ

อ่อ่กเสียงิเพิียงิเสียงิเดีียวัเทุ่านั�น

ในการัโหวัตในทีุ� “ปีรัะชุ่มสมัช่ช่า

ใหญแ่หง่ิสหปีรัะช่าช่าต”ิ ทัุ�งิ ๆ  ทีุ�

ปีรัะเทุศเหล่านี� ต่างิไดี�บรัิจาค

เงินิสนับสนุนการัดีำาเนินงิานขีอ่งิ 

UN เป็ีนจำานวันทีุ�ส้งิมากในแตล่ะ

ปีี โดียมีสัดีส่วันโดียเฉลี�ยถึึงิ 

22% และ 12% ขีอ่งิงิบทัุ�งิหมดีทีุ� 

UN ไดี�รัับ ในกรัณีขีอ่งิสหรััฐฯ 

และจีน ในขีณะทีุ� ญี�ปุ่ีน เยอ่รัมนี 

และสหรัาช่อ่าณาจักรั มีการั

บริัจาคเงิินให�กับ UN ในสัดีส่วัน

รัาวั 8.5%, 6% และ 4.5% ตาม

ลำาดัีบ

เรั�่อ่งิทีุ�สาม ไดี�มีโอ่กาสเรัียนร้ั�

และทุำางิานรั่วัมกับบุคลากรัทีุ�มี

ศักยภัาพิส้งิจากทัุ�วัทุุกภ้ัมิภัาค

ขีอ่งิโลก ผู้้�เขีียนไม่เคยคาดีคดิีมา

ก่อ่นว่ัา จะสามารัถึแลกเปีลี�ยน

ควัามร้ั�และปีรัะสบการัณ์กับ

เพิ�่อ่นร่ัวัมงิานทีุ�มาจากต่างิช่าติ 

ต่างิภัาษา ต่างิทุวีัปีไดี�พิรั�อ่ม ๆ 

กันในเวัลาเดีียวักัน ไล่เรีัยงิมา

ตั� งิ แต่ ทุ วัี ปีอ่ เมรัิ ก า  ยุ โ รัปี 

แอ่ฟื้ริักา อ่เมริักาใต� เอ่เช่ีย และ

อี่กหลายๆ ส่วันขีอ่งิโลก ควัามร้ั�

และปีรัะสบการัณ์ทีุ�ไดี�รัับเหล่า

นั�น ทุำาให�ผู้้� เขีียนมีโลกทัุศน์ทีุ�

ภัาพิทุี� 6-9 : UN General Assembly Hall: สถึานทุี�ปีรัะชุ่มขีอ่งิผู้้�นำาทุั�วัโลก 193 ปีรัะเทุศ

กวั�างิไกลมากยิ�งิขึี�น จากทุ�ีเคยไดี�รัับมาแล�วัในรัะดัีบหน�ึงิในช่่วังิทีุ�

เรีัยนอ่ย้่ทีุ� Columbia University และ University of Southern  

California สิ�งิทุ�ีเห็นไดี�ชั่ดีก็ค่อ่ การัฝ่กึงิานทุ�ี UN ทุำาให�ผู้้�เขีียนสามารัถึ

แลกเปีลี�ยนควัามร้ั�และปีรัะสบการัณ์กับเพิ�่อ่นต่างิมหาวัิทุยาลัยไดี�

อ่ย่างิกวั�างิขีวัางิ ตัวัอ่ย่างิใกล�ตัวัทุ�ีเห็นไดี�ชั่ดีในเร่ั�อ่งิ “ควัามหลาก

หลาย” (Diversity) ขีอ่งิ UN ก็ค่อ่ ในกลุ่มเพ่ิ�อ่นๆ ร่ัวัมรุ่ันขีอ่งิผู้้�เขีียน

ในฝ่่ายงิาน Strategic Planning and Monitoring Unit (SPMU) นั�น 

ส่วันใหญ่ เป็ีนนักศึกษาทีุ�กำาลังิศึกษาอ่ย้่ในมหาวิัทุยาลัยชั่�นนำาขีอ่งิ

สหรััฐฯ ทีุ�เป็ีนรัะดัีบ Ivy-League Universities เช่่น Harvard,  

Columbia, Yale รัวัมทัุ�งิในมหาวิัยาลัยทุ�ีมีช่่�อ่เสียงิขีอ่งิโลก เช่่น  

Stanford, UCLA, NYU ทีุ�สำาคัญ บุคลากรัทีุ�เวัยีนงิานกับ UN นั�น ส่วัน

ใหญมี่พ่ิ�นฐานและอ่งิคค์วัามรั�้ทุ�ีหลากหลายลกึซึึ่�งิ ครัอ่บคลมุทัุ�งิดี�าน 

กฎหมาย เศรัษฐศาสตร์ั ควัามสัมพัินธิ์รัะหว่ัางิปีรัะเทุศ ไฟื้แนนซ์ึ่ 

เป็ีนต�น
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ส�ิงิทุ�ีเห็นไดี�ชั่ดีอี่กปีรัะการัหนึ�งิก็

ค่อ่ นอ่กจากมีควัามแตกต่างิ

ทุางิดี�านเช่่�อ่ช่าติและภัาษา ดี�วัย

มาจากหลากหลายปีรัะเทุศแล�วั 

คนทีุ� UN ยังิมีปีรัะสบการัณ์ใน

การัทุำางิานในต่างิปีรัะเทุศมา

แล�วัอ่ย่างิโช่กโช่น โดียส่วันใหญ่

เคยไปี Post ทีุ�ต่างิปีรัะเทุศมา

แล�วัหลายแหง่ิในฐานะทีุ�เป็ีน UN 

Mission โดียเฉพิาะในปีรัะเทุศทีุ�

เป็ีนทีุ�ตั�งิขีอ่งิ “อ่งิค์การัช่ำานัญ

พิิเศษ” (Specialized Agencies) 

ในเคร่ัอ่ขี่ายขีอ่งิสหปีรัะช่าช่าติ 

ตัวัอ่ย่างิเช่่น (1) อ่งิค์การัอ่าหารั

และการัเกษตรัแห่งิสหปีรัะช่าช่าติ 

(FAO) ในอิ่ตาลี (2) อ่งิค์การัศึกษา 

วิัทุยาศาสตร์ั และวััฒนธิรัรัม

แห่งิสหปีรัะช่าช่าต ิ(UNESCO) ใน

ฝ่รัั�งิเศส (3) อ่งิค์การัอ่นามยัโลก 

(WHO) ในสวิัตเซึ่อ่ร์ัแลนด์ี รัวัม

ทัุ�งิในปีรัะเทุศทีุ�เป็ีนทีุ�ตั�งิขีอ่งิ “UN 

Regional Commissions” เช่่น  

(1) UN ESCAP ในไทุย (2) UN 

Economic Commission for  

Europe ในสวิัตเซึ่อ่ร์ัแลนด์ี  

(3) UN Economic Commission 

for Africa ในเอ่ธิิโอ่เปีีย ทีุ�สำาคัญ

ไปีกวัา่นั�นก็ค่อ่ เจ�าหน�าทีุ�ขีอ่งิ UN 

จำานวันไม่น�อ่ย ยังิเคยไดี�รัับการั

พัิฒนาขีีดีควัามสามารัถึส่วัน

บุ ค ค ล เ พิิ� ม เ ติ ม  โ ดี ย ก า รั

หมุนเวีัยนการัปีฏิิบัติงิาน เพิ�่อ่ไปี

หาปีรัะสบการัณ์เพิิ�มเติมยังิ 

“สำานักงิานสหปีรัะช่าช่าติ” ทีุ�

เป็ีนสาขีาหลักอ่่�นๆ ทุ�ีตั�งิอ่ย่้ใน 

Geneva, Vienna และ Nairobi 

บุคลากรัขีอ่งิ UN เหล่านี� จึงิเป็ีน

พิวักทีุ�มี Global Views รัวัมทัุ�งิ 

Negotiation Skills ส้งิมาก ทุำาให�

ผู้้�เขีียนไดี�รัับเกรั็ดีควัามรั�้และ

ปีรัะสบการัณ์แปีลกใหม่ จาก

ก า รั ส น ทุ น า แ ล ก เ ปี ลี� ย น

ปีรัะสบการัณ์กับเจ�าหน�าทีุ�ขีอ่งิ 

UN ทีุ�ไปีปีฏิิบัติการัสันติภัาพิและ

การัจัดีการัวิักฤตในภัาคสนาม

ในภ้ัมิภัาคต่างิๆ เช่่น The Middle 

East และ The Sub-Saharan 

Africa ยิ�งิไปีกว่ัานั�น สตาฟื้ขีอ่งิ 

UN จำานวันไม่น�อ่ย ยังิเป็ีนพิวัก 

Multilingual ค่อ่สามารัถึพ้ิดีและ

ใช่�ภัาษารัาช่การัขีอ่งิ UN ทีุ�

ปัีจจุบันมีอ่ย้ ่6 ภัาษา ค่อ่ อั่งิกฤษ 

ฝ่รัั�งิเศส สเปีน รััสเซึ่ีย จีน และ

ภั า ษ า อ่ า ห รัั บ  ไ ดี� อ่ ย่ า งิ

คล่อ่งิแคล่วั มากกว่ัา 3 ภัาษาขึี�น

ไปี โดียเฉพิาะภัาษามาตรัฐาน

อ่ย่างิ ภัาษาอั่งิกฤษและฝ่รัั�งิเศส 

ดัีงิสะทุ�อ่นไดี�จากกรัณีขีอ่งิ 

“เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติ”  

คนปัีจจุบัน ทุ�ีสามารัถึใช่�ภัาษา

อั่งิกฤษและฝ่รัั�งิเศสไดี�อ่ย่างิ

คล่อ่งิแคลว่ั นอ่กเหนอ่่จากภัาษา

โปีรัตุเกสและสเปีน

เรั�่อ่งิทีุ�สี� ไดี�เรัียนร้ั�วััฒนธิรัรัม

อ่งิค์กรัทีุ�แปีลกใหม่ไปีจากทุี� 

ผู้้�เขีียนไดี�ปีรัะสบมา ในแงิ่หนึ�งิ 

ต�อ่งิยอ่มรัับวัา่ รัะบบการัทุำางิาน

ขีอ่งิทุ�ีน�ี มีการัปีรัะชุ่มพ้ิดีคุยกัน

มาก และให�เกยีรัติกันมากในการั

ปีรัะชุ่ม ต่างิให�โอ่กาสซึ่�ึงิกันและ

กัน เพิรัาะเช่�่อ่มั�นวั่า ทุุกคนมี

ศักยภัาพิส้งิ จึงิทุำาให�สามารัถึ

ผู้ลักดัีนงิานไดี�อ่ย่างิรัวัดีเรั็วั 

เพิรัาะช่่วัยทุำางิานเปี็นทุีมและ

คอ่ยแก�ปัีญหาให�กันอ่ย่างิทัุน

ทุ่วังิทุี ในกรัณีขีอ่งิผู้้�เขีียนเอ่งิ 

ก็ไดี�รัับโอ่กาสจาก Director ขีอ่งิ

ฝ่่ายงิาน Strategic Planning and 

Monitoring Unit (SPMU) อ่ย่้

เสมอ่ โดียสามารัถึใช่�ควัามคดิีไดี�

อ่ ย่างิ อิ่สรัะในงิาน รัวัมทัุ� งิ

สามารัถึเสนอ่แนะควัามคิดี

ใหม่ๆ ในงิานทีุ�ตนเอ่งิด้ีแลอ่ย่้ไดี�

อ่ย่างิเต็มทีุ� ผู่้านช่่อ่งิทุางิ Daily 

Catch Up ซึึ่�งิเป็ีนการัส่�อ่สารั

ปีรัะจำาวัันรัะหว่ัางิ Director ขีอ่งิ 

SPMU กับทีุมงิานทุุกคนในฝ่่าย

งิาน รัวัมทัุ�งิ Interns ทีุ�เวีัยนงิาน

อ่ย่้กับ SPMU ดี�วัย วััฒนธิรัรัม

อ่งิค์กรัทีุ�สำาคัญอ่ีกปีรัะการัหนึ�งิ

ขีอ่งิทีุ�นี�ก็ค่อ่ “ไรั�ซึึ่�งิลำาดัีบขัี�น” ใน

การัแสดีงิควัามเห็นต่างิ ๆ ทีุ�ก่อ่

ให�เกิดีปีรัะโยช่น์ต่อ่งิานในภัาพิ

รัวัม โดียจะให�ควัามสำาคัญต่อ่

เพิ�่อ่น ร่ัวัมงิานเทุ่ า เทุียมกัน  
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ไมเ่วั�นแม�แต่กรัณี Interns อ่ย่างิผู้้�เขีียน วััฒนธิรัรัมอ่งิค์กรัทุ�ีน่าสนใจ

ไม่ย�ิงิหย่อ่นไปีกว่ัากันก็ค่อ่ มีการัปีรัะยุกต์ใช่� “Diplomatic Skills”  

ในการัส�่อ่สารัภัายในฝ่่ายงิาน SPMU อ่ย่างิกวั�างิขีวัางิ เรั�่อ่ยไปีตั�งิแต่

รัะดัีบ Director Ayaka Suzuki จนถึึงิเจ�าหน�าทีุ�ทัุ�วัไปีทีุ�ทุำางิานในฝ่่าย

งิานนี� โดียเฉพิาะในสถึานการัณ์ทีุ�ต�อ่งิการัตำาหนิ หรั่อ่แสดีงิควัาม

ไม่ค่อ่ยพิอ่ใจต่อ่บุคคลอี่กฝ่่ายหนึ�งิ ก็มักจะใช่�วัิธีิการัพ้ิดีส่�อ่สารั

ภัายในกลุ่มแบบ “บวััไมใ่ห�ช่ำ�า นำ�าไมใ่ห�ขุ่ีน” ทัุ�งินี� เพิ�่อ่เปีน็การับรัหิารั

ควัามขีัดีแย�งิในเช่ิงิสรั�างิสรัรัค์และเปี็นปีรัะโยช่น์ในเช่ิงิบวักแก่

อ่งิค์กรั

เร่ั�อ่งิสุดีทุ�าย ไดี�มีโอ่กาสสรั�างิ “เคร่ัอ่ข่ีายควัามร่ัวัมม่อ่” (Networking) 

กับเพ่ิ�อ่นรัว่ัมงิาน ตลอ่ดีจนทุำากิจกรัรัมดีีๆ ร่ัวัมกันกับเพ่ิ�อ่นร่ัวัมงิาน 

ซึึ่�งินอ่กจากช่่วัยเพิิ�มพ้ิน “ทัุกษะการัติดีต่อ่ส�่อ่สารัรัะหว่ัางิบุคคล” 

(Interpersonal Skills) ให�กับผู้้�เขีียนแล�วั ยังิก่อ่ให�เกิดีควัามทุรังิจำาทีุ�

ดีีงิาม หากย�อ่นกลับไปีรัะลึกถึึงิในอ่นาคตเม่�อ่กลับมาทุำางิานทีุ�ไทุย

แล�วั ไม่ว่ัาจะเป็ีนกิจกรัรัมในร้ัปีขีอ่งิ “Coffee Break” และ “Fun Games” 

ซึึ่�งิเป็ีนกิจกรัรัมทีุ�สามารัถึจัดีขึี�นไดี�อ่ย่างิง่ิายๆ ภัายในหน่วัยงิาน 

SPMU ทีุ�ผู้้�เขีียนฝ่กึงิานอ่ย่้ รัวัมไปีถึึงิกจิกรัรัมนอ่กสถึานทีุ�ในร้ัปีขีอ่งิ 

“Summer Picnic” ณ สวันสาธิารัณะ Central Park ซึ่�ึงิเปี็นสวัน

สาธิารัณะกลางิเกาะแมนฮ่ัตตันทีุ�มีขีนาดีใหญ่ทีุ�สุดีขีอ่งินิวัยอ่รั์ก  

เม่�อ่ช่่วังิต�นเด่ีอ่นมิถุึนายน 2021 โดียมี Director Ayaka Suzuki และ

สตาฟื้จาก SPMU เขี�ารัว่ัมกจิกรัรัมทัุ�งิฝ่่ายงิาน (ร้ัปีภัาพิทุี� 10) ตลอ่ดี

จนกิจกรัรัม “Cocktail Party” และ “Supper Club” ทีุ�จัดีขึี�นเม่�อ่ช่่วังิ

กลางิเด่ีอ่นและปีลายเด่ีอ่นมิถุึนายน 2021 ตรังินี� ก็เป็ีนวััฒนธิรัรัม

อ่งิค์กรัขีอ่งิ UN ทีุ�เปิีดีโอ่กาสให�ผู้้�บรัหิารักบัทีุมงิานมช่ี่อ่งิทุางิในการั

ส�่อ่สารัและสานสัมพัินธิ์ เพิ�่อ่ให�เกิดีควัามคุ�นเคยและควัามเปี็น

กันเอ่งิ ภัายใต�บรัรัยากาศสบายๆ ตามธิรัรัมช่าติทุ�ีเป็ีนสวัน

สาธิารัณะ ซึ่�ึงิเป็ีนอ่ะไรัทีุ�คงิไม่พิบบ่อ่ยนักในรัะบบการัทุำางิานขีอ่งิ

ไทุย ทีุ�น่าสนใจก็ค่อ่ จากการัพ้ิดีคุยแบบสบายๆ ในลักษณะนี� ทุำาให�

ผู้้�เขีียนไดี�เรัยีนรั�้ว่ัา สตาฟื้ขีอ่งิ UN จำานวันไมน่�อ่ยมคีวัามใฝ่่ฝ่นัอ่ยาก

มาเวีัยนงิานทีุ� “UN ESCAP” ในกรุังิเทุพิมหานครั ในอ่นาคตอั่นใกล� 

ดี�วัยช่่�นช่อ่บในวััฒนธิรัรัมไทุยทีุ�มีควัามโดีดีเด่ีนงิดีงิาม รัวัมทัุ�งิ

ธิรัรัมช่าติทีุ�สวัยงิามหลากหลาย 

และควัามเปี็นมิตรัขีอ่งิคนไทุย 

ยิ�งิไดี�พ้ิดีคุยในเช่ิงิลึกมากขึี�นกับ 

Jessica Anne Summers ซึ่�ึงิเป็ีน 

Mentor ขีอ่งิผู้้�เขีียนในฝ่่ายงิาน 

SPMU ยิ� งิทุำาให� ร้ั� ว่ัา “คณะ

กรัรัมการัเศรัษฐกิจและสังิคม

ขีอ่งิเอ่เ ชี่ยและแปีซิึ่ฟิื้กแห่งิ

สหปีรัะช่าช่าติ” (ESCAP) เป็ีน

หน่วัยงิานทีุ�ไดี�รัับควัามนิยมเป็ีน

อั่นดัีบต�นๆ จากสตาฟื้ขีอ่งิ UN 

โดียตั�งิควัามหวัังิว่ัา จะหมนุเวัยีน

การัปีฏิิบัติหน�าทีุ�มาทุ�ี ESCAP 

พิรั�อ่มเขี�าไปีสัมผัู้สวิัถีึชี่วิัต เรัียน

ร้ั�วััฒนธิรัรัมควัามเปี็นอ่ย้่ และ

แหล่งิทุ่อ่งิเทีุ�ยวัขีอ่งิไทุยให�ไดี�สัก

ครัั�งิในช่่วังิชี่วิัตการัทุำางิานกับ 

UN
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การัเรีัยนปีริัญญาโทุทีุ�มหาวิัทุยาลัย Columbia ในช่่วังิสอ่งิปีีทุี�ผู่้านมา แม�ทุำาให�ผู้้�เขีียนไดี�รัับควัามร้ั� 

เชิ่งิลึกในชั่�นเรีัยน รัวัมทัุ�งิปีรัะสบการัณ์การัใช่�ชี่วิัตและการัร่ัวัมกิจกรัรัมในหลากหลายร้ัปีแบบ  

แต่การัฝึ่กงิานกับ UN ซึึ่�งิเป็ีนอ่งิค์กรัรัะหว่ัางิปีรัะเทุศทีุ�ทุรังิอิ่ทุธิิพิลมากขีอ่งิโลกในช่่วังิ Summer 2021 นี� 

ก่อ่ให�เกดิีปีรัะโยช่นห์ลายปีรัะการัทีุ�หาไดี�ยากยิ�งิต่อ่ผู้้�เขีียน โดียเฉพิาะอ่ยา่งิยิ�งิการัไดี�รัับ “ปีรัะสบการัณ์

ตรังิ” จากการัทุำางิานร่ัวัมกับเจ�าหน�าทีุ�ทีุ�มีปีรัะสิทุธิิภัาพิส้งิ และมีบทุบาทุสำาคัญในเวัทีุรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ 

ทุำาให�สามารัถึเรีัยนร้ั�รัะบบงิาน กรัะบวันการัทุำางิาน ตลอ่ดีจนวิัธีิการัทุำางิานขีอ่งิอ่งิค์กรัรัะดัีบโลกทีุ� 

พิรัั�งิพิรั�อ่มไปีดี�วัยผู้้�เชี่�ยวัช่าญและบคุลากรัทีุ�มีศักยภัาพิส้งิ (Talent) รัวัมทัุ�งิมีปีรัะสบการัณจ์รังิิทุ�ีสะสม

มาอ่ย่างิยาวันานจากภัาคสนาม จากทัุ�วัทุุกภ้ัมภิัาคขีอ่งิโลก ทัุ�งิจากทุวีัปีอ่เมรักิา ทุวีัปียุโรัปี ทุวีัปีเอ่เช่ยี 

ทุวีัปีแอ่ฟื้ริักา ทุวีัปีอ่อ่สเตรัเลียและนิวัซึ่ีแลนด์ี ทีุ�สำาคัญค่อ่ ยังิไดี�รัับ “ปีรัะโยช่น์ทุางิอ่�อ่ม” ในการันำา

อ่งิค์ควัามร้ั� ทีุ�เป็ีน Hard Skills และปีรัะสบการัณ์ใหม่ๆ ตลอ่ดีจนทัุกษะในการัทุำางิานรั่วัมกับบุคลากรั

ทุ�ีมีปีรัะสิทุธิิภัาพิส้งิ (Interpersonal Skills) ทีุ�ถ่ึอ่เป็ีนทัุกษะสำาคัญปีรัะการัหนึ�งิใน Soft Skills ทีุ�สามารัถึ

นำาไปีปีรัะยุกต์ใช่� เพ่ิ�อ่เพิิ�มปีรัะสิทุธิิภัาพิในการัทุำางิานให�กับอ่งิค์กรัขีอ่งิไทุยในการัรัับม่อ่กับการั

เปีล�ียนแปีลงิและควัามทุ�าทุายใหม่ๆ ในยุคดิีจิทัุลนี�

เหน่อ่สิ�งิอ่่�นใดี ผู้้�เขีียนมีควัามยินดีีเป็ีนอ่ย่างิยิ�งิทีุ�ผู้ลการัปีฏิิบัติงิานขีอ่งิผู้้�เขีียนตลอ่ดีช่่วังิเด่ีอ่น

พิฤษภัาคม-กรักฎาคม 2021 ทีุ�ผู่้านมา ไดี�สรั�างิควัามปีรัะทัุบใจให�กับผู้้�บริัหารัและสตาฟื้ในฝ่่ายงิาน 

Strategic Planning and Monitoring Unit (SPMU) จนกรัะทัุ�งิไดี�รัับการัขีนานนาม “Unicon Girl” จาก 

Director ขีอ่งิ SPMU ดี�วัยเห็นวัา่ผู้้�เขีียนมี “การัทุำางิานแบบม่อ่อ่าชี่พิ” (Professionalism) พิรั�อ่มทัุ�งิเสนอ่

ภัาพิทุี� 10 : รั่วัมกิจกรัรัม “Summer Picnic” กับ UN staff ณ สวันสาธิารัณะ Central Park

บทส่งท้าย
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ให�ผู้้�เขีียนอ่ย่้ช่่วัยงิานต่อ่ให�ครับ 

6 เดี่อ่น เพิ�่อ่ให�ครัอ่บคลุมช่่วังิ 

“การัปีรัะชุ่มสมัช่ช่าใหญ่แห่งิ

สหปีรัะช่าช่าติ” ซึึ่�งิตามธิรัรัมเนียม

ปีฏิิบัติ จะเปิีดีวัารัะการัปีรัะชุ่ม

สมัยสามัญในช่่วังิต�น เ ด่ีอ่น

กันยายนเป็ีนต�นไปี โดียให�คำามั�น

ว่ัา จะช่่วัยอ่ำานวัยควัามสะดีวัก

อ่ย่ า งิ เ ต็ ม ทีุ� ดี� า น เ อ่กสารั ทีุ�

เกี�ยวัขี�อ่งิกับการัย่�นต่อ่วีัซ่ึ่าทัุ�งิ 

การัปีรัะกันสุขีภัาพิ (Proof of 

Medical Insurance) ใบรัับรัอ่งิ

แพิทุย์ (Certificate of Good 

Health) การัอ่อ่กหนังิส่อ่รัับรัอ่งิ

และเอ่กสารัทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งิ ทีุ�ลงินาม

โดีย นาย António Guterres 

“เลขีาธิิการัสหปีรัะช่าช่าติ” โดีย

เฉพิาะอ่ย่างิยิ�งิการัช่่วัยขีอ่ “วีัซ่ึ่า

ปีรัะเภัทุ G-4” ให�กับผู้้�เขีียน  

ซึึ่�งิเป็ีนวีัซ่ึ่าทีุ�ไดี�รัับการัอ่นุมัติยาก

มาก โดียจะต�อ่งิเป็ีนบุคคลทีุ�จะ

เดิีนทุางิไปีปีรัะเทุศสหรััฐฯ เพ่ิ�อ่

ปีฏิิบัติหน�าทีุ� ให� กับ “อ่งิค์กรั

รัะหว่ัางิปีรัะเทุศ” ซึึ่�งิรัวัมถึึงิ

อ่งิค์การัสหปีรัะช่าช่าติ เทุ่านั�น

ผู้้�เขีียนเห็นว่ัา ผู้ลการัปีรัะเมินทีุ�

ดีเีย�ียมดัีงิกล่าวั กอ่รัปีกับ “ควัาม

ทุรังิจำาทีุ�งิดีงิาม” (Fond Memories) 

ขีอ่งิเจ�าหน�าทีุ� UN ทีุ�มีต่อ่ผู้้�เขีียน 

ดัีงิทีุ�ไดี�สะทุ�อ่นควัามรั�้สึกดีี ๆ  

ไวั�ใน “จดีหมายแสดีงิควัาม

ขีอ่บคุณ” (ภัาพิทีุ� 11) ย่อ่มช่่วัย

เสริัมสรั�างิภัาพิลักษณท์ุ�ีดีีขีอ่งิคน

ไทุยในสายตาช่าวัต่างิปีรัะเทุศทุี�

ทุำางิานในอ่งิค์กรัชั่�นนำาขีอ่งิโลก 

และส่งิผู้ลทุำาให� นักเ รีัยนทุุน

รััฐบาลรุ่ันหลังิๆ รัวัมทัุ�งิเจ�าหน�า

ภัาครััฐในอ่งิค์กรัต่างิๆ ขีอ่งิไทุย 

ทีุ�มีแผู้นจะสมัครัฝึ่กงิานกับ UN 

ในอ่นาคต มีโอ่กาสมากยิ�งิขึี�นทุ�ี

จะไดี�รัับการัตอ่บรัับให�เขี�าร่ัวัม

ฝึ่กงิานกับหน่วัยงิานต่างิๆ ขีอ่งิ 

UN ในโอ่กาสต่อ่ไปี อั่นจะ

เ ป็ีนการัยกรัะดีั บ ขีีดีควัาม

สามารัถึ  และ เ ส ริั มสรั� า งิ

ศักยภัาพิขีอ่งิคนไทุยให�มีควัาม

แข็ีงิแกรั่งิและโดีดีเดี่นมากยิ�งิขึี�น

ในเวัทุีรัะหวั่างิปีรัะเทุศต่อ่ไปีใน

อ่นาคต

ภัาพิทุี� 11 : จดีหมายแสดีงิควัามขีอ่บคุณผู้้�เขีียนจากเพิ่�อ่นรั่วัมงิานทุี� UN
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