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สวััสดีีผู้้�เขีียนและผู้้�อ่่านทุุกทุ่านครัับ กลับมาพบกันอี่กครัั�งกับวัารัสารั 
การัเงินการัคลังในร้ัปอ่อ่นไลน์ (E-Book) โดียครัั�งนี�เป็น ปีทีุ� 34 ฉบับทีุ� 110  
ปรัะจำำาไตรัมาสทุ�ี 3 ปี 2565 กันแล�วั 

วัารัสารัการัเงินการัคลังฉบับนี�  ยังคงอั่ดีแน่นไปดี�วัยสารัะทีุ�หลากหลาย  
คงควัามเป็นสากล และทุันเหตุการัณ์์ในยุคดีิจำิทัุล โดียมีเน�้อ่หาทีุ�เกี�ยวัขี�อ่ง
กับเศรัษฐกิจำและนโยบาย อ่าทิุ หนี�ครััวัเร้ัอ่น การัทุ่อ่งเทีุ�ยวั วิักฤตศรีัลังกา  
ควัามสำาคัญขีอ่ง Geopolitics ทีุ�กรัะทุบตอ่่รัะบบเศรัษฐกิจำ และเร้ั�อ่งขีอ่งธุุรักิจำ
ปรัะกันภััยในยุค Digital Transformation ทีุ�ร้ั�จัำกในคำาว่ัา “InsurTech”  
นอ่กจำากนี� ยังมปีรัะเด็ีนทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งกบัปัญหาสิ�งแวัดีล�อ่ม อ่าทุ ิการัปรัะยกุต ์
ใช้�แนวัคิดี BCG การัพัฒนาตลาดีพันธุบัตรัสีเขีียวั (Green Bond) การัจัำดีการั
ปัญหาขียะม้ลฝอ่ยผู่้านภัาษีหลุมฝังกลบ และ Hometown Tax ปรัะเทุศญี�ปุ�น 
อี่กทัุ�งยังมีบทุควัามทีุ�เล่าถึึงสารัะสำาคัญส่วันหนึ�งจำากผู้ลงานทีุ�ไดี�รัับรัางวััล 
ช้นะเลิศรัะดัีบ Gold จำากการัปรัะกวัดีผู้ลงานปรัะกวัดีรัางวััลเพช้รัวัายุภัักษ์  
ครัั�งทีุ� 8 ปรัะจำำาปี พ.ศ. 2564 ปรัะเภัทุคณ์ะบุคคลปรัะเภัทุแนวัคิดี
กรัะบวันการัทุำางานใหม่ขีอ่งกรัะทุรัวังการัคลัง เร้ั�อ่ง STAR รัะบบวิัเครัาะห์
ขี�อ่ม้ลเชิ้งรุัก เพ้�อ่สรั�างกลยุทุธ์ุทุางเศรัษฐกิจำ

ผู้มขีอ่ขีอ่บคุณ์ ผู้้�เขีียน ผู้้�อ่่าน ทีุมงาน และผู้้�สนับสนุนทุุกทุ่านทีุ�ทุำาให�เกิดี  
E-Book ฉบับนี� เป็นอ่ย่างส้งครัับ วัารัสารัขีอ่งเรัาเปิดีโอ่กาสให�กับทุุกทุ่าน 
ทีุ�สนใจำไดี�เขี�ามาเป็นส่วันหนึ�งในการันำาเสนอ่บทุควัามผู่้านวัารัสารัการัเงิน
การัคลัง โดียส่งบทุควัามขีอ่งทุ่านมาไดี�ทีุ� Email: fpojournaleditor@gmail.com 
นอ่กจำากนี� หากวัารัสารัการัเงินการัคลังสามารัถึเป็นส่วันหนึ�งขีอ่ง 
การัปรัะช้าสัมพันธ์ุอ่งค์กรัหร้ัอ่ผู้ลิตภััณ์ฑ์์ขีอ่งทุ่านไดี� โปรัดีติดีต่อ่เขี�ามาทุาง
โทุรัศัพท์ุ 09 2258 6782 หร้ัอ่จำดีหมายอิ่เล็กทุรัอ่นิกส์ fiscaljournal@gmail.com  
ไดี�เลยครัับ แล�วัพบกันใหม่ฉบับหน�าครัับ

15 สิงหาคม 2565
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เม้�อ่กล่าวัถึึงหนี�โดียรัวัมขีอ่งปรัะเทุศ ในภัาพใหญ่ๆ สามารัถึแบ่งไดี�
เป็น 2 ปรัะเภัทุค้อ่ หนี�สาธุารัณ์ะและหนี�ภัาคเอ่กช้น ในขีณ์ะทุี�หน�ี
ภัาคเอ่กช้นก็สามารัถึแบ่งไดี�เป็นอี่ก 2 ปรัะเภัทุค้อ่ หน�ีทุ�ีก่อ่โดีย
นิติบุคคล และหนี�ทีุ�ก่อ่โดียบุคคลธุรัรัมดีา ในบทุควัามน�ีจำะกล่าวั
ถึึงเฉพาะในส่วันขีอ่งหนี�ทีุ�ก่อ่โดียบุคคลธุรัรัมดีาหร้ัอ่ทุี�มักจำะเรีัยก
กันว่ัา หนี�ครััวัเร้ัอ่น (Household Debt)

ตัวัเลขีสถิึติทุ�ีเป็นทุางการัขีอ่งหนี�ครััวัเร้ัอ่นจัำดีทุำาโดียธุนาคารัแห่ง
ปรัะเทุศไทุยเป็นรัายไตรัมาส ขี�อ่ม้ลล่าสุดีขีณ์ะนี�อ่ย้่ทีุ�รัะดัีบ 
14,581,137 ล�านบาทุ หร้ัอ่คิดีเป็นรั�อ่ยละ 90.1 ขีอ่ง GDP ใน
ไตรัมาสทุ�ี 4 ปี 2564 โดียจำะเห็นไดี�จำากภัาพทุ�ี 1 ว่ัาสัดีส่วันหน�ี
ครััวัเร้ัอ่นต่อ่ GDP มีแนวัโน�มเพิ�มส้งขึี�นเร้ั�อ่ยมาจำนกรัะทัุ�งอ่ย้่ใน
รัะดัีบทุ�ีเริั�มมีเสถึียรัภัาพทีุ�รัาวัรั�อ่ยละ 80 ในช่้วังปี 2557-2562 
ก่อ่นทีุ�จำะเพ�ิมขี�ึนมาอ่ย่้ทีุ�รัาวัรั�อ่ยละ 90 ในช่้วังปี 2563 

ถึึงปัจำจุำบันในภัาวัะทีุ�เศรัษฐกิจำไทุยไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจำากการัแพรั่
รัะบาดีขีอ่งโรัคติดีเช้้�อ่ไวัรััสโควัิดี-19 รัายละเอี่ยดีดัีงภัาพทุ�ี 1

ภัาพทีุ� 1 : สัดีส่วันหนี�ครััวัเร้ัอ่นไทุยต่อ่ GDP 
(รั�อ่ยละ) 
ทุี�มา : ธุนาคารัแห่งปรัะเทุศไทุย และ
ปรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน
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ทีุ�มากขึี�น โดียสามารัถึปรัะเมนิควัามเป็นหน�ีและสภัาพคล่อ่งขีอ่ง
ครััวัเร้ัอ่น พิจำารัณ์าจำากสัดีส่วันหนี�ต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีขีอ่ง 
ครััวัเร้ัอ่น (Debt to income Ratio: DTI) โดียหากมีสัดีส่วันเพิ�มขึี�น
แสดีงว่ัาครััวัเร้ัอ่นมีสภัาพคล่อ่งลดีลง ทัุ�งนี� DTI สอ่ดีคล�อ่งกับ
สภัาพคล่อ่งขีอ่งครััวัเรั้อ่นทีุ�เป็นจำรัิงมากกวั่า กล่าวัค้อ่ รัายไดี� 
ทีุ�นำามาหารัในงานศึกษาน�ีเป็นรัายไดี�หลังหักภัาษี (Disposable 
Income)* ขีอ่งเฉพาะครััวัเร้ัอ่นทุ�ีเป็นหน�ีเทุ่านั�น ซึึ่�งแตกต่างจำาก
กรัณี์สัดีส่วันหนี�ครััวัเร้ัอ่นต่อ่ GDP ทีุ�เป็นทีุ�ร้ั�จัำกกันทัุ�วัไป เน้�อ่งจำาก 
GDP จำะรัวัมทัุ�งรัายไดี�ขีอ่งบุคคลธุรัรัมดีาทุี�ไม่มีหน�ี อี่กทัุ�ง 
ยังรัวัมถึงึรัายไดี�ขีอ่งนติบิคุคลอี่กดี�วัย จึำงเป็นสาเหตุหนึ�งทีุ�ทุำาให�
สัดีส่วันหน�ีครััวัเรั้อ่นต่อ่รัายไดี�ทีุ�คำานวัณ์จำากฐานขี�อ่ม้ลขีอ่ง
สำานักงานสถิึติแห่งช้าติมีแนวัโน�มทีุ�จำะส้งกว่ัาสัดีส่วันหนี�ครััวัเร้ัอ่น
ต่อ่ GDP ขีอ่งธุนาคารัแห่งปรัะเทุศไทุย

หากเปรีัยบเทีุยบสัดีส่วันหนี�ต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีขีอ่งครััวัเร้ัอ่น
รัะหว่ัางปี 2562 และ 2564 ในมิติรัายไดี� ดัีงปรัากฎดัีงภัาพทีุ� 2 
จำะพบว่ัา ในภัาพรัวัม ค่า DTI ขีอ่งครััวัเร้ัอ่นปี 2564 อ่ย้่ทีุ�รั�อ่ยละ 
105.9 ขีอ่งรัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีขีอ่งครััวัเร้ัอ่น ปรัับเพิ�มขึี�นจำาก 
ปี 2562 ซึึ่�งเป็นช่้วังก่อ่นเกิดีการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโรัคติดีเช้้�อ่ไวัรััส
โควัิดี-19 ซึ่�ึงมีค่า DTI ทุ�ีรั�อ่ยละ 98.8 ขีอ่งรัายไดี�ครััวัเรั้อ่นเฉลี�ย
ต่อ่ปีขีอ่งครััวัเร้ัอ่น เน้�อ่งจำากครััวัเร้ัอ่นมีหน�ีเพิ�มขี�ึน โดียเฉพาะ
ครััวัเร้ัอ่นรัายไดี�น�อ่ย (Quintile 1) และครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีรัายไดี�ส้ง 
(Quintile 5) ซึ่�ีงมีสัดีส่วันหน�ีส้งกว่ัาภัาพรัวัมขีอ่งทัุ�งปรัะเทุศ  

ในบทุควัามฉบับนี� ต�อ่งการัทีุ�จำะ
พิจำารัณ์ามุมมอ่งขีอ่งภัาวัะหนี�
ครััวัเร้ัอ่นไทุยในมติิทีุ�เกี�ยวัขี�อ่ง
กับรัายไดี�ซึึ่�งโดียทัุ�วัไปแล�วั
ฐานขี�อ่ม้ลขีอ่งธุนาคารัแห่ง
ปรัะเทุศไทุยในการัจำดัีทุำาภัาวัะ
หนี�ครััวัเร้ัอ่นส่วันหนึ�งจำะอิ่งอ่ย้่
กับฐานขี�อ่ม้ลจำากบริัษัทุขี�อ่ม้ล
เครัดิีตแห่งช้าติ จำำากัดี ซึึ่�งไม่มี
ขี�อ่ม้ลรัายไดี�ขีอ่งผู้้�ก้�ย้ม ดัีงนั�น 
บทุควัามฉบับนี�จึำงศึกษาขี�อ่ม้ล
หนี�ครััวัเร้ัอ่นผู้่านฐานขี�อ่ม้ล 
Micro Data จำากขี�อ่ม้ลสำารัวัจำ
ภัาวัะเศรัษฐกิจำและสังคมขีอ่ง
ครััวัเร้ัอ่น ขีอ่งสำานักงานสถิึติ
แห่งช้าติ ซึึ่�งการัสำารัวัจำดี�าน
รัายไดี�ทุ�ีมีขี�อ่ม้ลปี 2562 และ 
2564 ในขีณ์ะนี�เป็นฐานขี�อ่ม้ล
หลักในการัวัิเครัาะห์

ขี�อ่ม้ลหนี�ครััวัเร้ัอ่นจำากการั
สำารัวัจำภัาวัะเศรัษฐกิจำและ
สังคมขีอ่งครััวัเร้ัอ่น ปี 2564 
ขีอ่งสำานักงานสถิึติแห่งช้าติ 
ปรัะกอ่บดี�วัยกลุ่มตัวัอ่ย่างจำาก
ทัุ�วัปรัะเทุศจำำานวัน 46,840 
ครััวัเ ร้ัอ่น คิดีเ ป็นจำำานวัน 
130,669 รัาย โดียทัุ�วัไป  
เม�้อ่กล่าวัถึึงหนี�ครััวัเร้ัอ่นคน
ทัุ�วัไปมักจำะนึกถึึงรัะดัีบหนี�ต่อ่ 
GDP ดัีงแสดีงในภัาพทีุ�  1  
แต่ ห ากอ่า ศัยฐานขี� อ่ ม้ ล 
การัสำารัวัจำกลุ่มตัวัอ่ย่างขีอ่ง
สำานักงานสถึิติแห่งช้าติจำะ
สามารัถึมอ่งเห็นถึึงขี�อ่ม้ลเชิ้งลึก
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ส่วันครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีรัายไดี�ปานกลาง (Quintile 2-4) จำะมีค่า DTI 
ทุ�ีตำ�ากวัา่กลุม่อ้่�น โดียหนี�ขีอ่งครััวัเร้ัอ่นทีุ�มรีัายไดี�น�อ่ยสว่ันใหญ่
จำะเป็นหนี�เพ้�อ่ใช้�อุ่ปโภัคบรัิโภัคในครััวัเรั้อ่นและหนี�เพ้�อ่ใช้�
ทุำาการัเกษตรั ในขีณ์ะทีุ�หนี�ส่วันใหญ่ขีอ่งครััวัเร้ัอ่นทุี�มรีัายไดี�ส้ง 
ส่วันใหญ่จำะเป็นหนี�สินเพ้�อ่ทีุ�อ่ย่้อ่าศัย ซึ่�ึงเป็นหนี�รัะยะยาวั 
หากเปรัยีบเทุยีบกับลักษณ์ะหนี�สินขีอ่งครััวัเรัอ้่นผู้้�มรีัายไดี�น�อ่ย
ทุ�ีมีหนี�สินรัะยะสั�นมากกวัา่ ดัีงนั�น หากเปรัยีบเทุยีบสดัีส่วันหนี�
ต่อ่รัายไดี�ในรัะดัีบเดีียวักัน หากหนี�สินมีลักษณ์ะทุ�ีเป็นรัะยะยาวั
มากกวั่าก็จำะส่งผู้ลต่อ่ภัารัะการัช้ำารัะหน�ีในช้่วังเวัลาหนึ�งๆ  
ทุ�ีน�อ่ยกวั่า 

อ่ย่างไรัก็ดีี ครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีรัายไดี�น�อ่ย (Quintile 1) มีค่า DTI ลดีลง
จำากรั�อ่ยละ 152.4 ขีอ่งรัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปี ในปี 2562 เป็นรั�อ่ยละ 
146.6 ในปี 2564 เน้�อ่งจำาก ครััวัเร้ัอ่นในรัะดัีบรัายไดี�ดัีงกล่าวั
มีรัายไดี�เพ�ิมขี�ึน ซึึ่�งเป็นผู้ลมาจำากนโยบายการัช้่วัยเหล้อ่ต่างๆ 
ทุ�ีรััฐอุ่ดีหนุน ทัุ�งทีุ�รััฐจ่ำายเงินเขี�าบัญชี้ให�แก่ปรัะช้าช้น และ 
การัอุ่ดีหนุนในร้ัปแบบทีุ�ไม่เป็น ตัวัเงินผู่้านแอ่ปพลิเคชั้น ค้ปอ่ง 
หร้ัอ่ในร้ัปแบบการัลดีค่าสาธุารัณ้์ปโภัค (ค่านำ�าปรัะปา ค่าไฟฟ้า 
เป็นต�น) นอ่กจำากนี� หากพิจำารัณ์าในมิติเชิ้งพ้�นทุ�ี ภัาพทุ�ี 3  
จำะพบวั่า ภัาคเหน้อ่และภัาคอี่สานจำะมีค่า DTI ทุ�ีส้งกว่ัาขี�อ่ม้ล
ภัาพรัวัมขีอ่งปรัะเทุศ ซึ่�ึงส่วันใหญ่เป็นครััวัเร้ัอ่นทีุ�มรีัายไดี�น�อ่ย 
(Quintile 1) และเป็นหน�ีทีุ�ใช้�ในการัทุำาการัเกษตรั 

ภัาพทีุ� 2 : สัดีส่วันหนี�สินต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีขีอ่งครััวัเร้ัอ่น (Debt to income Ratio: DTI) 
จำำาแนกตามกลุ่มรัายไดี�
หมายเหตุ : คำานวณข้อมูลเฉพาะครัวเรือนท่ีไม่มีหน้ี ทุกครัวเรือนแม้ว่าครัวเรือนน้ันจะมีรายได้ติดลบก็ตาม 
ขณะท่ีข้อมูลรายได้ใช้รายได้หลังหักภาษี (Disposable Income) ซ่ึงไม่นับรวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับภาษี 

เงินได้ ภาษีบำารุงท้องท่ี ค่าบริการทางการเงินและค่าธรรมเนียม

ทุี�มา : สำานักงานสถึิติแห่งช้าติ ปรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน
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ในอี่กแง่ มุมหนึ� ง  เ พ้�อ่ ทีุ� จำะ
ทุำาควัามเขี�าใจำลกัษณ์ะการัเปน็
หน�ีขีอ่งครััวัเร้ัอ่นไทุยให�มากขึี�น 
ภัาพทุ�ี 2 และ 3 แสดีงถึึงขี�อ่ม้ล
ขีอ่งครััวัเร้ัอ่นทีุ� มีหนี� เทุ่านั�น  
แต่ในภัาพทีุ� 4 และ 5 จำะแสดีงถึึง
จำำานวันและสัดีส่วันขีอ่งครััวัเร้ัอ่น
ทีุ�มีหนี�และไม่มีหนี�เปรัียบเทุียบ
กันดี�วัย เม้�อ่พิจำารัณ์าจำำานวัน
ครััวัเร้ัอ่นปี 2564 จำะเห็นไดี�ว่ัา 
ครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีรัายไดี�น�อ่ยจำะมี
สัดีส่วันขีอ่งคนมีหนี�ตำ�า และ 
คนไม่มีหนี�ส้ง แต่เม้�อ่ขียับชั้�น
รัายไดี�ส้งขึี�นจำะเห็นไดี�ว่ัาสัดีส่วัน
คนมีหนี�ส้งขี�ึน และคนไม่มีหนี�
ลดีลง อ่ย่างค่อ่นขี�างชั้ดีเจำน 
ทัุ�งนี� เป็นไปตามเครัดีิตหร้ัอ่
ควัามสามารัถึในการัก่อ่หนี�ขีอ่ง
ครััวัเร้ัอ่นแต่ละกลุ่มทีุ�มีรัายไดี�
ต่างกัน ครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีรัายไดี�
น�อ่ยสรั�างหนี�ไดี�น�อ่ย ในขีณ์ะทุี�
ครััวัเร้ัอ่นทีุ� มีรัายไดี�มากจำะ
สรั�างหนี�ไดี�มาก ขีณ์ะทีุ�ในมิติ
เชิ้งพ้�นทีุ�จำะสังเกตไดี�ว่ัาภัายใต�

ภัาพทีุ� 3 : สัดีส่วันหนี�สินต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีขีอ่งครััวัเร้ัอ่น (Debt to income Ratio: DTI) 
จำำาแนกตามพ้�นทีุ�
ทุี�มา : สำานักงานสถึิติแห่งช้าติ ปรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน

กลุ่ม Quintile ทุ�ีมีรัายไดี�เทุ่ากัน
ในแต่ละก ลุ่ มมั กจำะพบวั่ า  
ค รัั วั เ รั้ อ่ นภัาคอ่ี ส านและ 
ภัาคเหน้อ่จำะมีสัดีส่วันขีอ่งครััวั
เร้ัอ่นทีุ�มีหนี�ส้งกว่ัาภัาคอ้่�นๆ 
เสมอ่ ในขีณ์ะทีุ�ครััวัเร้ัอ่นใน 
กทุม. จำะมีสัดีส่วันขีอ่งครััวัเร้ัอ่น
ทีุ� มีหนี�ตำ�าทีุ� สุดีเสมอ่ ดัีงนั�น  
ในแง่มุมนี� อ่าจำสรุัปไดี�ว่ัาไม่เพียง
แต่ปัจำจัำยรัายไดี�เทุ่านั�นทีุ�ส่งผู้ล
ต่อ่ภัาวัะการัเป็นหนี�ขีอ่งครััวัเร้ัอ่น 
แต่ปัจำจัำยเ ชิ้งพ้�นทุ�ี ยังมีส่วัน
สำาคัญตอ่่ภัาวัะการัเป็นหนี�ขีอ่ง
ครััวัเร้ัอ่นไทุยอี่กดี�วัย
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ทัุ�งนี� หากกลับมาพจิำารัณ์าถึึงผู้ลกรัะทุบขีอ่งภัาวัะการัเป็นหน�ีตอ่่
รัะบบเศรัษฐกิจำ การัพิจำารัณ์าลำาพังเพียงเฉพาะยอ่ดีหนี�ต่อ่รัายไดี�
ตามภัาพทุ�ี 1 อ่าจำส้�อ่นัยทีุ�คลาดีเคล้�อ่นไดี� ดัีงทุ�ีไดี�อ่ธิุบายขี�างต�น
ว่ัาอ่งค์ปรัะกอ่บขีอ่งหนี�ทีุ�เป็นหนี�รัะยะสั�นและหนี�รัะยะยาวั 
ย่อ่มส่งผู้ลกรัะทุบทีุ�แตกต่างกัน ดัีงนั�น การัพิจำารัณ์าวั่าสถึานะ
หนี�สินขีอ่งครััวัเร้ัอ่นในลักษณ์ะใดีมีควัามเปรัาะบางหร้ัอ่มีผู้ลกรัะทุบ
ต่อ่ภัาวัะเศรัษฐกิจำมากกวั่าควัรัพิจำารัณ์าทีุ�ภัารัะในการัช้ำารัะหนี�
ขีอ่งครััวัเร้ัอ่นเป็นสำาคัญ ซึ่�ึงปรัะเมินจำากสัดีส่วันรัายจ่ำายในการั
ช้ำารัะหนี� ทัุ� ง เ งินต�นและดีอ่กเบี�ยต่อ่รัายไดี� เฉลี�ยต่อ่เด้ีอ่น  
(Debt Service Ratio) ซึึ่�งค่า DSR สามารัถึส้�อ่ถึึงผู้ลกรัะทุบต่อ่
เศรัษฐกิจำไดี�ใน 2 แง่มุม ค้อ่

ภัาพทีุ� 4 : สัดีส่วันครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีหนี�และไม่มีหนี� ปี 2564 จำำาแนกตามกลุ่มรัายไดี�
หมายเหตุ : คำานวณจากภาระหนี้สินของครัวเรือน โดยเลือก Filed Name AD08 อย่างไรก็ดีข้อมูล
รายงานรายไดแ้ละรายจา่ยของครวัเรอืนทีเ่ผยแพร ่ของสำานกังานสถติแิหง่ชาต ิระบวุา่ครวัเรอืนทีไ่มม่ี

หนี้สินมีจำานวนร้อยละ 48.8 ของครัวเรือนทั้งหมด ขณะที่ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีจำานวนร้อยละ 51.5

ทุี�มา : สำานักงานสถึิติแห่งช้าติ ปรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน

ภัาพทีุ� 5 : สัดีส่วันครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีหนี�และไม่มีหนี� ปี 2564 จำำาแนกตามกลุ่มรัายไดี� 
ทุี�มา : สำานักงานสถึิติแห่งช้าติ ปรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน

1) การเติิบโติทางเศรษฐกิจ 
เน้�อ่งจำากหากรัายไดี�ขีอ่งครััวัเร้ัอ่น
ต�อ่งถ้ึกแบ่งไปเพ้�อ่การัช้ำารัะค้น
เงินต�นและดีอ่กเบี�ยเงินก้�มาก
เกินไป ก็จำะทุำาให�ควัามสามารัถึ
ในการัจัำบจ่ำายใช้�สอ่ยลดีลง  
โดียส่วันมาก มักใช้�สัดีส่วัน
ภัารัะในการัช้ำารัะหนี�ต่อ่รัายไดี�ทีุ�
รั�อ่ยละ 30 เป็นเกณ์ฑ์์ทัุ�วัไป 
(Rule of Thumb) โดียหากค่า 
DSR ทีุ�มากกวัา่รั�อ่ยละ 30 ขีอ่ง
รัาย ไดี� เ ฉ ลี� ย ต่อ่ เดี้ อ่นขีอ่ง 
ครััวัเร้ัอ่น จำะถ้ึอ่เป็นจุำดีวักกลับ 
(Turning point)1 ทีุ�การัก่อ่หนี�จำะ
เปล�ียนบทุบาทุจำากการักรัะตุ�น
เป็นการัฉุดีรัั�งการับริัโภัคขีอ่ง
ครััวัเร้ัอ่น และหากค่า DSR ส้ง
กว่ัารั�อ่ยละ 402 ขีอ่งรัายไดี�เฉลี�ย
ตอ่่เด้ีอ่น อ่าจำถ้ึอ่วัา่ครััวัเร้ัอ่นไดี�
เขี�าส่้รัะดัีบควัามเปรัาะบาง 
และมีโอ่กาสผิู้ดีนัดีช้ำารัะหนี�
เพิ�มขี�ึนอ่ย่างมีนัยสำาคัญ 

2) เสถีียรภาพทางเศรษฐกิจ 
โดียหากค่า DSR อ่ย่้ในรัะดัีบส้ง
ย่อ่มเพิ�มโอ่กาสทุ�ีครััวัเร้ัอ่นจำะ
ผิู้ดีนัดีช้ำารัะหนี�และส่งผู้ลเสียต่อ่
เสถึยีรัภัาพเศรัษฐกจิำการัเงินไดี� 

1 Drehmann, M., & Juselius, M. 
(2012). Do debt service costs affect 
macroeconomic and financial stabili-
ty?. BIS Quarterly Review September.
2 Faruqui (2008). Indebtedness and 
the Household Financial Health: An Ex-
amination of the Canadian Debt Ser-
vice Ratio Distribution, Bank of Canada.
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ทัุ�งนี� จำากการัวิัเครัาะห์ขี�อ่ม้ลแบบสำารัวัจำภัาวัะเศรัษฐกิจำและสังคม
ขีอ่งครััวัเร้ัอ่นทีุ�เผู้ยแพร่ัโดียสำานักงานสถิึตแิหง่ช้าต ิพบว่ัา ในช่้วัง
ก่อ่นเกิดีวัิกฤตโควัิดี 19 (ปี 2562) ในภัาพรัวัมค่า DSR อ่ย่้ทุี� 
รั�อ่ยละ 24.4 แต่ค่า DSRปี 2564 กลับปรัับตัวัลดีลงทุ�ีรั�อ่ยละ 
22.4 เน้�อ่งจำากภัาครััฐมีมาตรัการัช่้วัยเหล้อ่ต่างๆ เช่้น การัปรัับ
โครังสรั�างหนี� และการัพักช้ำารัะหนี� เป็นต�น ซึึ่�งมีส่วันช่้วัยลดี 
ควัามรุันแรังขีอ่งผู้ลกรัะทุบจำากภัาวัะหนี�ครััวัเรั้อ่นต่อ่รัะบบ
เศรัษฐกิจำลง รัายละเอี่ยดีดัีงภัาพทีุ� 6 แต่หากพิจำารัณ์าในมิติ 
รัายไดี� พบว่ัา ครััวัเร้ัอ่นรัายไดี�น�อ่ย (Quintile 1) มีภัารัะในการัช้ำารัะ
หน�ีทีุ�ส้งมาก โดียส่วันใหญ่ช้ำารัะหนี�ทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งกับการัอุ่ปโภัค
บริัโภัคและช้ำารัะหน�ี ทีุ� ใช้� ในการัทุำาการัเกษตรั แสดีงถึึง 
ควัามเปรัาะบางขีอ่งสถึานะทุางเศรัษฐกิจำทีุ�สามารัถึส่งผู้ลต่อ่
ภัาวัะเศรัษฐกิจำ ทัุ�งในแง่การัเติบโตทุางเศรัษฐกิจำและเสถีึยรัภัาพ
เศรัษฐกิจำ อ่ย่างไรัก็ตาม จำะเห็นไดี�ว่ัาค่า DSR มีแนวัโน�มลดีลง
อ่ย่างต่อ่เน้�อ่งเม้�อ่ชั้�นรัายไดี�เพิ�มส้งขึี�น (Quintile 2-5) โดียเฉพาะ
ครััวัเร้ัอ่นรัายไดี�ปานกลาง (Quintile 3) ในปี 2564 มีค่า DSR ฅ 
ตำ�าทีุ�สุดีทีุ�รั�อ่ยละ 20.1 ขีอ่งรัายไดี�เฉลี�ยต่อ่เด้ีอ่น สะทุ�อ่นว่ัา 
มคีวัามเปรัาะบางทุางเศรัษฐกิจำน�อ่ยทีุ�สุดี ดัีงนั�น แม�ว่ัาครััวัเรั้อ่น
ทุ�ีมีรัายไดี�น�อ่ยจำะมีค่า DSR ทีุ�มากกว่ัารั�อ่ยละ 30 ขีอ่งรัายไดี�
เฉลี�ยต่อ่เด้ีอ่น แตค่รััวัเร้ัอ่นไทุยในภัาพรัวัมยงัมีค่า DSR ทุ�ีตำ�ากว่ัา
รั�อ่ยละ 30 ซึ่�ึงแสดีงให�เห็นว่ัา ภัารัะในการัช้ำารัะหน�ีขีอ่งครััวัเรัอ้่น
ยังไม่เป็นปัญหา ครััวัเร้ัอ่นไทุยจึำงอ่ย่้ในรัะดัีบทุ�ีแข็ีงแกรั่งและ 
มีเสถีึยรัภัาพ

หากพิจำารัณ์าในเช้ิ งพ�้น ทีุ�  
จำะพบว่ัา ครััวัเร้ัอ่นในภัาค
อี่สานและภัาคเหน้อ่มีสัดีส่วัน
ภัารัะหนี� ต่อ่รัายไดี� ส้งกว่ัา 
ภ้ัมิภัาคอ้่�นๆ โดียเฉพาะภัาค
อี่สานในปี 2562 ทุ�ีมีค่า DSR 
ส้งถึึงรั�อ่ยละ 29 ขีอ่งรัายไดี�
เ ฉ ลี� ย ต่อ่ เ ด้ีอ่น  ซึึ่� ง ส้� อ่ ถึึ ง 
ควัามเปรัาะบางทุางเศรัษฐกจิำ
ทุ�ีมากกว่ัา ในขีณ์ะทุ�ีครััวัเร้ัอ่น
ในกรุังเทุพมหานครัและภัาคใต�
มีค่า DSR ทุ�ีตำ�ากว่ัาภ้ัมิภัาค 
อ้่�นๆ อ่ย่างไรัก็ดีี ค่า DSR  
ทัุ�งในปี 2562 ซึ่�ึงเป็นช่้วังก่อ่น
เกิดี วิักฤตโควิัดี-19 และ 
ปี 2564 ขีอ่งทุุกภ้ัมิภัาคก็ยัง
ตำ�ากว่ัารั�อ่ยละ 30 ขีอ่งรัายไดี�
เฉล�ียต่อ่เด้ีอ่น 

ภัาพทุี� 6 : สัดีส่วันหนี�สินต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีขีอ่งครััวัเรั้อ่น (Debt Service Ratio: DSR) 
จำำาแนกตามกลุ่มรัายไดี�
หมายเหตุ** คำานวณเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้  และมีการชำาระหนี้  / รายได้ทั้งหมด 
ประกอบด้วย รายได้ที่เป็นตัวเงิน (Cash) และไม่เป็นเงิน (in-kind) โดยคำานวณจาก ราย
ได้หลังหักภาษี  (Disposable Income) ซึ่งไม่นับรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภาษี
บำารุงท้องที่ ค่าบริการทางการเงินและค่าธรรมเนียม 
ทุี�มา : สำานักงานสถึิติแห่งช้าติ ปรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน
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โดียสรุัป จำะเห็นไดี�วั่าควัามเปรัาะบางทุางเศรัษฐกิจำอั่นเกิดีจำาก
ภัารัะในการัช้ำารัะหนี�ขีอ่งครััวันั�น พิจำารัณ์าไดี�ใน 2 มิติกล่าวัค้อ่

1) มิติิรายได้้ ครััวัเร้ัอ่นกลุ่มทีุ�มีรัายไดี�น�อ่ยแม�จำะมีสัดีส่วัน 
ครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีหนี�น�อ่ย แต่ก็เป็นเพรัาะควัามสามารัถึในการักอ่่หนี�
ทุ�ีไมส้่งนัก อ่ย่างไรัก็ตาม เม้�อ่สามารัถึก่อ่หนี�ไดี�แล�วั ส่วันใหญ่จำะ
มีสัดีส่วันภัารัะหนี�ต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่เด้ีอ่นทีุ�ส้งกว่ัาครััวัเร้ัอ่นใน
กลุ่มรัายไดี�ทุ�ีส้งกว่ัา ส่วันหนึ�งเกิดีจำากการัทุ�ีครััวัเร้ัอ่นทุ�ีมีรัายไดี�
น�อ่ยมักก้�เงินเพ้�อ่การัใช้�จ่ำายในรัะยะสั�นโดียเปรีัยบเทีุยบกับ 
ครััวัเร้ัอ่นในช้่วังชั้�นรัายไดี�ทีุ�ส้งกว่ัา ซึ่�ึงเป็นจุำดีอ่่อ่นหร้ัอ่จุำดี 
เปรัาะบางทุางเศรัษฐกิจำขีอ่งไทุย ในขีณ์ะทีุ�ครััวัเรั้อ่นทีุ�มีรัายไดี�
ส้งสุดี แม�จำะมีสัดีส่วันหนี�ต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีทุ�ีส้ง แต่กลับไม่ใช้่
จุำดีเปรัาะบางขีอ่งเศรัษฐกิจำ เน้�อ่งจำากมีสัดีสว่ันภัารัะในการัช้ำารัะ
หน�ีตอ่่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่เด้ีอ่นทีุ�ตำ�ากว่ัาโดียเปรีัยบเทีุยบกับครััวัเรัอ้่น
ในช่้วังชั้�นรัายไดี�อ้่�นๆ ซึ่�ึงแสดีงถึึงรัายไดี�สว่ันทุ�ีเหล้อ่จำากการัช้ำารัะ
หนี�ยังอ่ย่้ในรัะดีับส้งสามารัถึนำามาใช้�จ่ำายในรัะบบเศรัษฐกิจำ 
ไดี�มากกวั่า อี่กทัุ�งยังมีควัามเสี�ยงทีุ�จำะผู้ิดีนัดีช้ำารัะหน�ีน�อ่ยกวั่า
จำากสัดีส่วันภัารัะหนี�สินทีุ�ตำ�ากว่ัา 

2) มิติิเชิงพ้ืนที� จำะเห็นไดี�วั่าพ้�นทีุ�ภัาคอี่สานและภัาคเหน้อ่ 
มสัีดีส่วันขีอ่งครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีหนี�มากกวัา่ภ้ัมิภัาคอ้่�นๆ ในทุุกช้ว่ังชั้�น
ขีอ่งกลุ่มรัายไดี� ในขีณ์ะทุ�ีครััวัเร้ัอ่นในกรุังเทุพมหานครัจำะมี
สัดีส่วันขีอ่งครััวัเร้ัอ่นทีุ�มีหนี�สินน�อ่ยกวั่าภ้ัมิภัาคอ้่�นๆ ในทุุกช้่วัง
ชั้�นขีอ่งกลุ่มรัายไดี�เช่้นกัน อี่กทัุ�ง เม้�อ่พิจำารัณ์าสัดีส่วันภัารัะใน
การัช้ำารัะหนี�ต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่เด้ีอ่นจำะเห็นว่ัา ครััวัเร้ัอ่นในภัาค

ภัาพทุี� 7 : สัดีส่วันหนี�สินต่อ่รัายไดี�เฉลี�ยต่อ่ปีขีอ่งครััวัเรั้อ่น (Debt Service Ratio: DSR) 
จำำาแนกตามพ้�นทุี�
ทุี�มา : สำานักงานสถึิติแห่งช้าติ ปรัะมวัลผู้ลโดียผู้้�เขีียน

อี่สานและภัาคเหน้อ่มีสัดีส่วัน
ภัารัะหน�ีต่อ่รัายไดี�ทีุ�ส้งกว่ัา 
ภัาคอ้่�นๆ ในขีณ์ะทุี�ครััวัเร้ัอ่น
ในกรุังเทุพมหานครัและภัาคใต� 
มสัีดีส่วันภัารัะในการัช้ำารัะหนี�
ต่อ่รัายไดี�ทุ�ีตำ�ากว่ัาภัาคอ้่�นๆ 
แสดีงให�เห็นถึึงควัามเปรัาะบาง
ทุางเศรัษฐกิจำเชิ้งพ้�นทีุ�ในภัาค
อี่สานและภัาคเหน้อ่จำากภัาวัะ
หน�ีครััวัเร้ัอ่นขีอ่งไทุย อ่ย่างไรั
ก็ดีีสำาหรัับทิุศทุางในอ่นาคต
มั�นใจำไดี�วั่า เม้�อ่เศรัษฐกิจำไทุย
ฟ้�นตัวัไดี�แล�วัหลังสถึานการัณ์์
โควิัดี-19 คาดีว่ัารัะดัีบหนี� 
ครััวัเร้ัอ่นไทุยจำะปรัับตัวัลดีลง
สอ่ดีคล�อ่งกบั GDP ทีุ�ขียายตัวั
และรัายไดี�ภัาคปรัะช้าช้น 
ทุ�ีเพิ�มขี�ึน
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การระด้มทุนสาธารณะ

เพื�อพัฒนาบ้านเกิด้ : 
กรณีศึกษา Hometown Tax 

ประเทศญี�ปุ่น
บทความโดย
กวิน เอี่ยมตระกูล
ประกอบ สุริเยนทรากร
ศักดิสิทธิ์ สว่างศุข
กุสุมา จารุมณี
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

บทความนี้เป็นความเห็นเชิงวิชาการ ไม่อาจสะท้อนความคิดเห็นของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ใน ช่้วังหลายปี ทีุ� ผู่้ านมา การัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะ  

(Crowdfunding) เป็นแนวัทุางทีุ�ไดี�รัับควัามนิยมสำาหรัับ

ธุุรักิจำทุ�ีขีาดีแคลนเงินทุุน ไม่ว่ัาจำะเป็นวิัสาหกิจำขีนาดีกลาง

และขีนาดีย่อ่ม (Small and Medium Enterprises) หรั้อ่

วิัสาหกิจำรัายใหม่ (Start-up) ทีุ�รัะดีมทุุนจำากปรัะช้าช้นและ

นักลงทุุนเพ้�อ่ดีำาเนินกิจำกรัรัมขีอ่งธุุรักิจำ อ่ย่างไรัก็ดีี  

การัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะไม่ใช่้เร้ั�อ่งทีุ�เกิดีขึี�นใหม่ แต่แนวัคิดี

ดัีงกล่าวัไดี�เกิดีขึี�นมานานแล�วั โดียในรัะยะแรักเป็นการัรัะดีมทุุน

ทุ�ีขีอ่งกิจำการัสาธุารัณ์ะทีุ�ไม่หวัังผู้ลตอ่บแทุน หร้ัอ่ Civic 

Crowdfunding ตัวัอ่ย่างทีุ�สำาคัญ ไดี�แก่ การัรัะดีมทุุนสรั�าง 

“เทุพีเสรีัภัาพ” ณ์ นครันิวัยอ่ร์ัก สหรััฐอ่เมริักา1  โดียหลังจำาก

ทีุ�ฝรัั�งเศส สง่มอ่บเทุพเีสรีัภัาพให�กับสหรััฐอ่เมรักิา เพ้�อ่เป็น 

การัช้้�นช้มทีุ�ช้าวัอ่เมริักันมีควัามกล�าหาญในการัปรัะกาศ

อิ่สรัภัาพจำากสหรัาช้อ่าณ์าจัำกรั ปัญหาทีุ�ตามมาค้อ่  

American Committee ไม่สามารัถึทีุ�จำะหาสถึานทุี�ตั�งและ 

จัำดีสรั�างฐานเทุพีเสรีัภัาพไดี� จึำงทุำาให� Joseph Pulitzer  

นักหนังส้อ่พมิพ์ช้าวัอ่เมริักัน จึำงไดี�จัำดีทุำาโครังการัรัะดีมทุุน

จำากพลเม้อ่งช้าวัอ่เมรัิกัน ทัุ�งนักเรีัยน นักธุุรักิจำ และ 

นักการัเม้อ่ง กว่ัา 1 แสนคน เป็นเวัลา 6 เด้ีอ่น และสามารัถึ

รัะดีมทุุนไดี�แก่ 1 แสนดีอ่ลลารั์สหรััฐฯ ทุำาให�สามารัถึสรั�าง

เทุพีเสรีัภัาพไดี�สำาเร็ัจำ ส่วันในกรัณี์ขีอ่งปรัะเทุศไทุย ค้อ่ 

โครังการัคนละก�าวัขีอ่งต้น บอ่ดีี�แสลม เพ้�อ่รัะดีมทุุนช่้วัยเหล้อ่

ในการัซึ่�้อ่อ่ปุกรัณ์์ทุางการัแพทุยใ์ห�กบัโรังพยาบาล เปน็ต�น 

1  Anonymous .  ( 2013 ,  Ap r i l ) .  The  S ta t ue  o f  L i be r-
ty  and Amer i ca ’s  c rowdfund ing p ioneer .  BBC NEWS, 
h t t p s : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / m a g a z i n e - 2 1 9 3 2 6 7 5

บทนำ�

อ่ยา่งไรักดี็ี จำะเห็นไดี�ว่ัาร้ัปแบบ

การัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะในอ่ดีีต

ส่วันใหญ่นิยมใช้�การับริัจำาค 

(Donation-base) เป็นสำาคัญ 

แต่ดี�วัยการัควัามก�าวัหน�าทุาง

เทุค โน โล ยี  ป รั ะกอ่บ กับ

อิ่น เทุอ่ ร์ั เ น็ ต เ รั�ิ ม เ ขี� า ม า มี

บทุบาทุมากขึี�น การัรัะดีมทุุน

สาธุารัณ์ะจึำงไดี�ก�าวัเขี�าส่้ร้ัปแบบ

แพลตฟอ่รั์ม (Platform) โดีย

อ่าศัยเทุคโนโลยดิีีจิำทัุล จึำงทุำาให�

การัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะมีร้ัปแบบ

ทุ�ีเปล�ียนไปจำากการับริัจำาค 

(Donation-based) มาส่้การัเป็น

เจำ�าขีอ่งกิจำการั (Equity-based) 

การัแสวังหากำาไรัจำากก้�เงิน 

(Loan-based) และการัให� 

ผู้ลตอ่บแทุนเป็นสินค�าทีุ�จำะ

ผู้ลิต (Reward-based) โดีย 

ใน ปัจำ จุำ บันบรัิ ษั ทุ ผู้้� พัฒนา 

การัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะจำะสรั�าง

แพลตฟอ่ร์ัม ผู่้านเว็ับไซึ่ต์หร้ัอ่

แอ่ปพลิเคชั้นทุ�ีเป็นตัวักลาง 

(Funding portal) ซึึ่�งผู้้�ลงทุุน
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สามารัถึเล้อ่กการัลงทุุนไดี�ในจำำานวันมากหร้ัอ่น�อ่ยตามควัามต�อ่งการั โดียมีเง้�อ่นไขีการัลงทุุน 

ต่างรัะบไุวั�อ่ยา่งช้ดัีเจำน โดียแหลง่เงนิทุุนดัีงกลา่วัสามารัถึเขี�าถึงึไดี�ทุุกคนทัุ�วัโลกอ่ยา่งเทุา่เทุยีมกนั

ทัุ�งฝั�งผู้้�ต�อ่งการัรัะดีมทุุนและผู้้�ทีุ�ต�อ่งการัลงทุุน

ในปัจำจุำบัน หนว่ัยงานทุ�อ่งถิึ�นในตา่งปรัะเทุศไดี�ดีำาเนินโครังการัการัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะ เพ้�อ่พัฒนา

พ�้นทีุ�ให�ตอ่บโจำทุย์กับควัามต�อ่งการัขีอ่งคนในชุ้มช้น ซึ่�ึงนอ่กจำากจำะเป็นการัสรั�างควัามมีส่วันร่ัวัม

และเสริัมสรั�างควัามเขี�มแข็ีงขีอ่งคนในชุ้มช้นแล�วั ยังเป็นการัช้่วัยลดีภัารัะงบปรัะมาณ์ขีอ่งภัาครััฐ

ในการับริัการัสาธุารัณ์ะอี่กดี�วัย ตัวัอ่ย่างเช้่น โครังการั The Hempline ขีอ่งเม้อ่ง Memphis  

ในรััฐเทุนเนสซีึ่ ปรัะเทุศสหรััฐอ่เมริักา ทีุ�มกีารัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะเพ้�อ่สรั�างช้อ่่งทุางเดิีนรัถึจัำกรัยาน 

ในเม้อ่ง เพ้�อ่เช้้�อ่มต่อ่สถึานทีุ�สำาคัญๆ ทัุ�งธุุรักิจำ ทุ่อ่งเทีุ�ยวั รัาช้การั และย่านทีุ�พักอ่าศัยเขี�าดี�วัยกัน2

และ โครังการั Community Park ขีอ่งเม้อ่ง Liverpool ขีอ่งปรัะเทุศอั่งกฤษ โดียกลุ่ม Friends of 

Flyover ไดี�ทุำาโครังการั (Campaign) รัะดีมทุุนผู่้านแพลตฟอ่ร์ัม Spacehive เพ้�อ่สรั�างสะพานรักรั�าง

ทีุ�เทุศบาลไดี�เตรีัยมงบปรัะมาณ์ในการัทุุบทิุ�ง เป็นสวันสาธุารัณ์ะใหม่ขีอ่งเม้อ่ง (Elevated Park)3

เป็นต�น 

จำากตัวัอ่ย่างขี�างต�น การัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะเพ้�อ่พัฒนาทุ�อ่งถิึ�นในบางปรัะเทุศ ปรัะโยช้น์ทีุ�ปรัะช้าช้น

ในพ�้นทีุ�จำะไดี�รัับค้อ่สาธุารัณ้์ปโภัคและโครังสรั�างพ�้นฐานทุ�ีไดี�รัับการัปรัับปรังุให�ดีีขี�ึน แตป่รัะช้าช้น

ผู้้�รัะดีมทุุนนั�นอ่าจำไม่ไดี�รัับผู้ลปรัะโยช้น์ทีุ�เป็นตัวัเงินเป็นการัตอ่บแทุน ซึึ่�งหากโครังการัไมเ่ป็นทีุ�จ้ำงใจำ

หร้ัอ่สรั�างผู้ลกรัะทุบและการัเปลี�ยนแปลงเพียงพอ่ก็ไม่อ่าจำรัะดีมทุุนไดี�ครับตามเป้าหมาย ดัีงนั�น 

รััฐบาลในปรัะเทุศต่างๆ จึำงพยายามอ่อ่กแบบนโยบายการัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะทีุ�สรั�างแรังจ้ำงใจำให�

ปรัะช้าช้นสำานึกรัักบ�านเกิดีและไดี�สิทุธิุปรัะโยช้น์ไปในครัาวัเดีียวักัน โดียบทุควัามนี�คณ์ะผู้้�เขีียนจำะ

ขีอ่งยกตัวัอ่ย่างปรัะเทุศญี�ปุ�นเป็นหลัก

2 Barnes, E. (2014, Oct). Case Study: The Hampline, https://blog.ioby.org/case-study-the-hampline/
3 Anonymous. (2014, March).  Friends of The Flyover’ Project Aims to Turn Flyover into Urban Park, 
https:// l iverpoolnoise.com/friends-of-the-flyover-project-aims-to-turn-flyover-into-urban-park/
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ปรัะเทุศญี�ปุ�นเคยเผู้ชิ้ญกับควัามเหล้�อ่มลำ�าเชิ้งพ้�นทีุ� ปรัะช้าช้นช้าวัญี�ปุ�นจำำานวันมากทีุ�เติบโตในพ้�นทีุ�

ช้นบทุไดี�มีการัย�ายถิึ�นไปอ่าศัยในเม้อ่งหลวังมากขี�ึน เพ้�อ่โอ่กาสทุางการัศึกษาและการัทุำางาน 

ทุ�ีดีีกวัา่ ซึึ่�งเป็นปรัากฏการัณ์์ทีุ�เกิดีขึี�นหลังสงครัามโลกครัั�งทุ�ีสอ่งเป็นต�นมา โดียการักรัะจุำกตัวัขีอ่ง

ปรัะช้าช้นในเขีตเม้อ่งใหญทุ่ำาให�เกดิีปญัหาทุรััพยากรัและโครังสรั�างพ�้นฐานไมเ่พยีงพอ่ ชุ้มช้นแอ่อ่ดัี 

และการัจำรัาจำรัติดีขัีดี ปรัะกอ่บกับสังคมผู้้�ส้งอ่ายุทีุ�รััฐบาลต�อ่งจัำดีสรัรังบปรัะมาณ์เพ้�อ่ด้ีแล 

เงินบำานาญและสวััสดิีการัให�กับผู้้�ส้งอ่ายุจำำานวันมาก ปัญหาเหล่าน�ีนับเป็นควัามทุ�าทุายดี�าน

เศรัษฐกิจำและสังคมทีุ�สำาคัญขีอ่งปรัะเทุศญ�ีปุ�น 

โดียทัุ�วัไป โครังสรั�างภัาษีขีอ่งปรัะเทุศญี�ปุ�นแบ่งเป็น 2 ปรัะเภัทุ ไดี�แก่ 1) ภัาษีรัะดัีบปรัะเทุศ ค้อ่ 

ภัาษีทุ�ีต�อ่งช้ำารัะเขี�าส่วันกลางหร้ัอ่รัะดัีบปรัะเทุศ ปรัะกอ่บดี�วัยภัาษีเงินไดี�และภัาษีม้ลค่าเพิ�ม และ 

2) ภัาษีทุ�อ่งถึ�ิน ค้อ่ ภัาษีทีุ�ปรัะช้าช้นในพ้�นทุ�ีจ่ำายให�ทุ�อ่งถึ�ินทุ�ีตนอ่าศัย เช้่น ภัาษีเพ้�อ่การัอ่ย่้อ่าศัย 

ภัาษีการัค�า ภัาษีอ่สังหาริัมทุรััพย์ เป็นต�น ทัุ�งน�ีแบ่งไดี�อ่อ่กเป็น 2 รัะดัีบ ค้อ่ ภัาษีขีอ่งจัำงหวััดี  

(Prefecture) และ ภัาษีขีอ่งเทุศบาล (Municipality) 

ทัุ�งนี� เม้�อ่ปรัะช้าช้นทีุ�เติบโตและใช้�ปรัะโยช้น์จำากบริัการัสาธุารัณ์ะทีุ�ทุางทุ�อ่งถิึ�นจัำดีหาให�  

แต่กลับย�ายถึ�ินฐานเขี�าไปอ่ย่้ในเม้อ่งหลวังมากขี�ึน ทุ�อ่งถึ�ินจึำงไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ เน้�อ่งจำากปรัะช้าช้น

ในพ�้นทีุ�กลับไปเสียภัาษีให�กับพ้�นทีุ�เขีตเม้อ่ง ทุำาให�รััฐบาลทุ�อ่งถิึ�นจัำดีเก็บภัาษีไดี�น�อ่ยลงและ 

ไม่สามารัถึจัำดีทุำาบริัการัสาธุารัณ์ะเพ้�อ่ตอ่บสนอ่งต่อ่ควัามต�อ่งการัขีอ่งปรัะช้าช้นในพ้�นทีุ�ไดี� 

อ่ย่างเพียงพอ่ ขีณ์ะเดีียวักันเงินอุ่ดีหนุนจำากงบปรัะมาณ์ส่วันกลางก็ไม่เพียงพอ่ทุี�จำะนำาไปใช้�ในกรัณี์

ฉุกเฉินไดี�อ่ย่างทัุนต่อ่สถึานการัณ์์ ดัีงนั�น รััฐบาลญี�ปุ�นในสมัยนายช้ินโซึ่ะ อ่าเบะนายกรััฐมนตรีั  

จึำงไดี�รัิเริั�มรัะบบการัช้ำารัะภัาษีเพ้�อ่พัฒนาบ�านเกิดี (Hometown Tax) หร้ัอ่ Furusato Nozei และ 

ไดี�ดีำาเนินการัในปี 2551 โดียมีวััตถุึปรัะสงค์เพ้�อ่รัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะจำากเงินบรัิจำาคขีอ่งปรัะช้าช้น

Hometown Tax 
กรณีศึกษ�ประเทศญี่ปุ่ น
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ให�กับเทุศบาลทุ�อ่งถิึ�นสำาหรัับใช้�ปรัะโยช้น์ในกิจำการัสาธุารัณ์ะ

ขีอ่งพ้�นทุ�ี โดียไม่จำำาเป็นต�อ่งเป็นพ�้นทุ�ีบ�านเกิดีขีอ่งตนเอ่ง  

แต่สามารัถึเล้อ่กเทุศบาลทีุ�ต�อ่งการัสนับสนุนไดี�ทุุกแห่ง และ 

เงินบริัจำาคนั�นสามารัถึนำามาลดีหย่อ่นภัาษีไดี� ขีณ์ะเดีียวักัน 

ก็จำะไดี�รัับผู้ลิตภััณ์ฑ์์ทุ�อ่งถึ�ินเป็นขีอ่งขีวััญตอ่บแทุนคำาขีอ่บคุณ์ 

Hometown Tax นอ่กจำากจำะเปิดีโอ่กาสให�กับคนย�ายถึ�ินมี 

ส่วันร่ัวัมและจิำตสำานึกในการัฟ้�นฟ้และพัฒนาบ�านเกิดีแล�วั  

ยังช่้วัยให�ทุ�อ่งถึิ�นมรีัายไดี�เพิ�มขึี�นและลดีควัามเหล้�อ่มลำ�าเช้งิพ้�นทีุ�

รัะหว่ัางเขีตเม้อ่งกับขีนบทุอี่กดี�วัย โดียในช้ว่ังเรั�ิมต�นขีอ่งโครังการั

รัะหว่ัางปี 2551-2556 มียอ่ดีบริัจำาคสะสมจำำานวันรัวัมปรัะมาณ์ 

1 หม้�นล�านบาทุ4  จำนกรัะทัุ�งในปี 2558 รััฐบาลไดี�มีการัยกเลิก

แบบฟอ่รั์มการับรัิจำาค และสรั�างรัะบบการัย้�นขีอ่ค้นภัาษีแบบ

เบ็ดีเสรัจ็ำจุำดีเดีียวั (One-Stop Service)5  ซึ่�ึงช้ว่ัยคำานวัณ์ภัาษแีละ

เพดีานเงินบริัจำาคทีุ�ลดีหย่อ่นไดี� มีรัะบบติดีตามขีอ่งสมมนาคุณ์ 

และอ่ำานวัยควัามสะดีวักในการัค้นภัาษี6 รัวัมทัุ�งเพิ�มเพดีาน 

ลดีหย่อ่นภัาษีจำากเดีิมรั�อ่ยละ 10 เป็นรั�อ่ยละ 20 ทุำาให�ม ี

ยอ่ดีบริัจำาคเพ�ิมขึี�น แต่ปัญหาทีุ�ตามมาค้อ่ ทุ�อ่งถึ�ินแขี่งขัีนดึีงด้ีดี

เงินบรัิจำาคดี�วัยขีอ่งสมมนาคุณ์รัาคาส้ง ซึึ่�งอ่าจำไม่ไดี�เป็น

ผู้ลิตภััณ์ฑ์์ขีอ่งทุ�อ่งถิึ�น อ่าทิุ ผู้้�ทีุ�บริัจำาคเงินมากกวั่า 8 ล�านเยน 

จำะไดี�รัับเปียโนแกรันดี์เป็นขีอ่งทีุ�รัะลึก7  หร้ัอ่กรัณ์ีทุ�ีผู้้�บรัิจำาคนำา

ค้ปอ่งทีุ�ไดี�รัับเป็นขีอ่งตอ่บแทุนไปปรัะม้ลต่อ่บนเวับ็ไซึ่ตอ์่อ่นไลน์ 

จำากปัญหาทีุ�เกดิีขึี�น ทุำาให�ในปี 2561 รััฐบาลไดี�กำาหนดีม้ลค่าขีอ่ง

สมนาคุณ์ไม่เกินรั�อ่ยละ 30 ขีอ่งเงินบริัจำาค ทุำาให�เงินบริัจำาค 

ในปี 2562 ลดีลงเล็กน�อ่ย 

4 Anonymous. (2021, Sep). Japanese Hometown Tax System Sees Record 
Breaking Donations in 2020, https://www.nippon.com/en/japan-data/h01108.
5 รัะบบการัย้�นขีอ่ค้นภัาษีแบบเบ็ดีเสรั็จำจำุดีเดีียวั (One-Stop Service) https://
www.furusato-tax.jp/ ขีอ่ง TRUST BANK, Inc.
6 พิทุ้รั ช้มสุขี, เพช้รัลักษณ์์ บุญญาคุณ์ากรั และ จำิรัวััฒน์ ภั้่งาม. (2564). ลดี
ควัามเหล้�อ่มล�ำาบ�านเกิดีดี�วัย Hometown Tax. Regional Letter แบ่งปันควัามรั้�
ส้่ภั้มิภัาค ฉบับทุี� 9/2564.
7 Brasor, P.,& Tsubuku, M. (2018, Dec). Abuse is the Norm for Japan’s Home-
town Tax Donation System, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/07/
business/abuse-norm-japans-hometown-tax-donation-system.

ขี�อ่ม้ลล่าสุดีขีอ่งกรัะทุรัวัง

กจิำการัภัายในและการัส�้อ่สารั

ไดี�รัายงานว่ัาปีงบปรัะมาณ์ 

2563 รัะบบHometown Tax 

สามารัถึจำัดีเก็บภัาษีไดี�ส้งถึึง 

6.72 แสนล�านเยน เพิ�มขี�ึนจำาก

ปีก่อ่นหน�าจำำานวัน 2.85 แสน

ล�านเยน หร้ัอ่คิดีเป็นรั�อ่ยละ 

38.0 ต่อ่ปี โดียมีจำำานวันครัั�ง

การับริัจำาคส้งทีุ�สุดีถึึง 34.89 

ล�านครัั�ง รัายละเอี่ยดีดัีงภัาพทีุ� 1 

จำะเห็นไดี�ว่ัาแม�ปรัะเทุศญี�ปุ�น

จำะเผู้ชิ้ญกับสถึานการัณ์์การัแพร่ั

รัะบาดีขีอ่งโรัคติดีเช้�้อ่ไวัรััส 

COVID-19 แตร่ัายไดี�จำากภัาษี

และจำำานวันครัั�งการับรัิจำาค

กลับไม่ไดี�ลดีลง โดียเม้อ่ง 

มิยาโกโนะโจำ จัำงหวััดีมิยาซึ่ากิ 

ซึึ่� ง ให�ขีอ่งสมมนาคุณ์เป็น 

เน้�อ่หม้และเน้�อ่วััวั จัำดีเก็บภัาษี

ไดี�ส้งสุดีจำำานวัน 1.35 หม้�น

ล�านเยน ลำาดัีบถัึดีไปค้อ่เม้อ่ง 

3 แห่งในจัำงหวััดีฮอ่กไกโดี 

ไดี�แก่ มงเบตสึ มุโรัะ และ 

ช้ิรัานุกะ ทีุ� จัำดีเก็บภัาษีไดี�

จำำานวัน 1.34 1.25 และ 0.97 

หมี�นล� านเยน ตามลำา ดัีบ  

โดียทัุ�ง 3 เม้อ่งส่วันใหญ่มอ่บ

อ่าหารัทุะเลเป็นการัตอ่บแทุน

แก่ผู้้�บริัจำาค อ่ย่างไรัก็ดีี เม้�อ่หัก

เงินลดีหย่อ่นจำากภัาษีทีุ�ไดี�รัับ

จำากปรัะช้าช้นภัายใต�รัะบบ  

วัารัสารัการัเงินการัคลัง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 110 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2565 20



Hometown Tax ในปี 2563 ทุำาให�คาดีว่ัารััฐบาลจำะส้ญเสียรัายไดี�จำากภัาษีในปี 2564 จำำานวัน 4.31 

แสนล�านเยน และมีผู้้�ไดี�รัับการัลดีหย่อ่นปรัะมาณ์ 4.3 ล�านคน รัายละเอี่ยดีดัีงภัาพทุ�ี 2 โดียเม้อ่ง

โยโกฮาม่า จัำงหวััดีคานางาวัะเป็นเม้อ่งทีุ�มีการัหักลดีหย่อ่นภัาษีมากทีุ�สุดีจำำานวัน 1.77 หม้�นล�านเยน 

สะทุ�อ่นวั่าผู้้�คนทีุ�ย�ายถิึ�นฐานจำากบ�านเกิดีขีอ่งตนเอ่งมาปรัะกอ่บอ่าช้ีพในเม้อ่งดีังกล่าวัมีอ่ย่้เป็น

จำำานวันมาก

ภัาพทุี� 1 : จำำานวันภัาษีภัายใต�รัะบบ Hometown Tax
ทุี�มา : https://www.nippon.com/en/japan-data/h01108
โดียนำาขี�อ่ม้ลมาจำากกรัะทุรัวังกิจำการัภัายในและการัส้�อ่สารั

ภัาพทุี� 2 : จำำานวันการัลดีหย่อ่ยภัายใต�รัะบบ Hometown Tax   
ทุี�มา : https://www.nippon.com/en/japan-data/h01108
โดียนำาขี�อ่ม้ลมาจำากกรัะทุรัวังกิจำการัภัายในและการัส้�อ่สารั

รัะบบ Hometown Tax ไดี�นำามาใช้�ในการัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะทุี�แตกต่างกันไปตามพ้�นทีุ�และ

วััตถุึปรัะสงค์ตัวัอ่ย่างเช่้น เม้อ่งซึ่ากาตะ จัำงหวััดียามากาตะ ปรัะสบปัญหาทุ�ีสำาคัญค้อ่ ช้าวัปรัะมง

ปลาหมึกพ�้นทีุ�เผู้ช้ิญกับภััยคุกคามจำากขีีปนาวัุธุขีอ่งปรัะเทุศเกาหลีเหน้อ่ ซึ่�ึงบุกรุักน่านนำ�าขีอ่ง

ปรัะเทุศญี�ปุ�นอ่ย่างผิู้ดีกฎหมาย ปัญหาดัีงกล่าวัทุำาให�เด้ีอ่นสิงหาคม 2560 เทุศบาลเม้อ่งซึ่ากาตะ

ไดี�ดีำาเนินการัรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะภัายใต�รัะบบ Hometown Taxเพ้�อ่ช้่วัยเหล้อ่ช้าวัปรัะมงพ้�นทีุ�  

โดียมีเป้าหมายขีอ่รัับเงินบรัิจำาคผู้่านทุางรัะบบอ่อ่นไลน์ จำำานวัน 5.35 ล�านเยน แต่ภัายหลัง 

การัรัะดีมทุุนสิ�นสุดี ณ์ เด้ีอ่นธัุนวัาคม 2560 ก็มียอ่ดีบริัจำาคมากกว่ัา 10 ล�านเยน ทัุ�งนี�เงินรัะดีมทุุน

ดัีงกล่าวัไดี�นำาไปใช้�ในการัสรั�างโรังอ่าบนำ�าแกช่้าวัปรัะมงใกล�กับทุา่เรั้อ่ขีอ่งเม้อ่งซึ่ากาตะและช้ำารัะ

ค่ารัถึเช่้าขีอ่งช้าวัปรัะมงทีุ�ใช้�เดิีนทุางจำากทุ�ีพักอ่าศัยไปยังทุ่าเร้ัอ่8

8 Kezuka, H. (2017). CROWDFUNDING IN JAPAN: Expanding as the Popular Measure to Success and Support.[ 
Degree Programme in Business Management, CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES]. https://www.theseus.
fi/handle/10024/139981
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ใ น ขี ณ์ ะ ทุ�ี เ ม้ อ่ ง ฮิ โ รั โ น ะ  

จัำงหวััดีฟ้ก้ชิ้ม ไดี�เคยเผู้ช้ิญ 

วิักฤตขีาดีแคลนแพทุย์ทีุ�ด้ีแล 

ผู้้�ป�วัยกวั่า 100 คน หลังจำาก 

ทีุ�แพทุย์ปรัะจำำาเพียงคนเดีียวั

ขีอ่งโรังพยาบาลทุานาโนะ  

ไดี�เสียช้ีวัิตลงในเด้ีอ่นธุันวัาคม 

2559 9 และโรังพยาบาล 

ใกล�เคียงจำำานวัน 5 แห่งไดี� 

ปิดีตัวัลงเน้�อ่งจำากแผู่้นดิีนไหวั

ครัั�งใหญ่ทุางตะวัันอ่อ่กขีอ่ง

ญี�ปุ�น ภััยพิบัติจำากสึนามิและ

นิวัเคลียร์ั ดัีงนั�น เม้อ่งฮิโรัโนะ 

จึำงไดี�อ่อ่กแคมเปญการัรัะดีมทุุน

สาธุารัณ์ะผู่้านแพลตฟอ่ร์ัม 

ReadyFor จำำานวัน 2.5 ล�านเยน 

เพ�้อ่รัอ่งรัับเป็นค่าเดีินทุางและ

ค่าทีุ�พักให�กับแพทุย์อ่าสาสมัครั

ด้ีแลผู้้�ป�วัย โดียปลายเด้ีอ่น

มีนาคม 2560 มียอ่ดีบริัจำาค 

ส้งถึึง 3 ล�านเยน และมีแพทุย์

อ่าสาสมัครัเขี�าร่ัวัมโครังการั

กว่ัา 30 คน ทัุ�งปรัะเทุศ ทัุ�งนี�

เ งินบริัจำาคขัี�นตำ�าค้อ่จำำานวัน 

3,000 เยน และสามารัถึนำาไป

ลดีหย่อ่นภัาษีต่อ่ไปไดี�

9 Mainichi. (2017, Jan). Crowdfund-
ing for Fukushima Hospital with No 
Full-time Doctors A Huge Hit, https://
mainichi.jp/english/articles/20170111/
p2a/00m/0na/008000c

นอ่กจำากนี� รัะบบ Hometown Tax ยังไดี�นำามาใช้�การัรัะดีมทุุน

สาธุารัณ์ะดี�านศิลปะอ่ีกดี�วัย โดียพิพิธุภััณ์ฑ์์ Eisei Bunko  

ในกรัุงโตเกียวั ซึ่�ึงจัำดีแสดีงเอ่กสารัสำาคัญทุางปรัะวััติศาสตรั์ 

โบรัาณ์วััตถุึและงานจำติรักรัรัม ขีอ่งตรัะก้ล Hosokawa โดียเฉพาะ

จิำตรักรัรัมญี�ปุ�นสมัยใหม่ขีอ่งปรัะเทุศอ่ย่าง Black Cat ขีอ่ง  

Shunso Hishida ซึึ่�งเป็นจิำตรักรัทีุ�มีช้้�อ่เสียงญี�ปุ�นสมัยเมจิำ ทัุ�งนี� 

ผู้ลงานจำติรักรัรัมบางสว่ันมคีวัามทุรัดุีโทุรัม ปรัะกอ่บกบัการัแพรั่

รัะบาดีขีอ่งโรัคติดีเช้้�อ่ไวัรััสโควิัดี-19 ไดี�ส่งผู้ลให�รัายไดี�จำาก 

การัเขี�าช้มพิพิธุภััณ์ฑ์์ลดีลง ในเด้ีอ่นกรักฎาคม 2563  

ทุางพิพิธุภััณ์ฑ์์จึำงไดี�มีแนวัคิดีทุี�จำะรัะดีมทุุนสาธุารัณ์ะเพ้�อ่ฟ้�นฟ้

ผู้ลงานดัีงกล่าวั โดียมีเป้าหมายการัรัะดีมทุุนจำำานวัน 10 ล�านเยน 

และภัายหลังสิ�นสุดีโครังการัก็สามารัถึรัะดีมทุุนไดี� 14.75 ล�านเยน 

ทัุ�งนี� ผู้้�บรัิจำาคเงินเพ้�อ่รัะดีมทุุนจำะไดี�รัับส�ิงจ้ำงใจำเป็นผู้ลตอ่บแทุน

ในร้ัปแบบขีอ่งการัเขี�าฟังบรัรัยายอ่อ่นไลน์โดียภััณ์ฑ์ารัักษ์ขีอ่ง

พิพิธุภััณ์ฑ์์และกรัะเป๋าทุ�ีรัะลึก10

10 Shimbun, Y. (2022, Jan). Crowdfunding, Hometown Tax Payments Help 
Repair Japan’s Cultural Properties, https://the-japan-news.com/news/arti-
cle/0008117652
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เปิด้โลก InsurTech...

ธุรกิจประกันภัยในยุคด้ิจิทัล

บทความโดย
สัณหณัฐ  เศรษฐศักดาศิริ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ในปัจำจุำบันนี� ธุุรักิจำปรัะกันภััยไดี�ก�าวัเขี�าส่้ยุค Digital Transformation 

และผู้้�ปรัะกอ่บการัเริั�มนำาเทุคโนโลยีเขี�ามาใช้�ในการัดีำาเนินธุุรักิจำ

มากขึี�น ทุำาให�เป็นปรัะโยช้น์และสะดีวักต่อ่การัเขี�าถึึงขีอ่งล้กค�า  

ทัุ�งในดี�านการัเล้อ่กซ้ึ่�อ่บริัการัปรัะกันภััย การัพิจำารัณ์ารัับปรัะกันภััย 

การัแจำ�งเคลม และการัค้นเบี�ยปรัะกนั ซึึ่�งในช่้วังทีุ�ผู่้านมา เรัาจึำงเริั�ม

ไดี�ยินคำาว่ัา “InsurTech” กันมากขึี�น คำาวั่า “InsurTech” เป็นการันำา

ปรัะกันภััย (insurance) และเทุคโนโลยี (technology) มาปรัะกอ่บกัน 

รัวัมแล�วัมีควัามหมายว่ัา การัใช้�เทุคโนโลยีมาพัฒนาธุุรักิจำปรัะกันภััย 

ซึึ่�ง InsurTech เป็นหนึ�งในร้ัปแบบขีอ่ง FinTech (Financial Technology) 

โดียในต่างปรัะเทุศมีการัทุำาปรัะกันภััยในร้ัปแบบขีอ่ง InsurTech 

มารัะยะหนึ�งแล�วั ขีณ์ะทีุ�ในปรัะเทุศไทุยยังอ่ย้่ในช่้วังเริั�มพัฒนา 

หลายบริัษัทุปรัะกันไดี�เริั�มนำาเทุคโนโลยีมาใช้�มากขึี�น เพ�้อ่ตอ่บโจำทุย์

ควัามต�อ่งการัและอ่ำานวัยควัามสะดีวักแก่ล้กค�า 

บทนำ�
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ธุุรักิจำปรัะกันภััยในต่างปรัะเทุศ มีการันำาเทุคโนโลยีมาใช้�ในวังการัปรัะกันภััยในร้ัปแบบขีอ่ง InsurTech 

อ่ย่างแพร่ัหลาย เริั�มตั�งแต่การัเล้อ่กซ้ึ่�อ่ปรัะกันภััยตามควัามต�อ่งการั การัรัับช้ำารัะเบี�ยปรัะกัน

อิ่เล็กทุรัอ่นิกส์ การัพิจำารัณ์ารัับปรัะกันจำากบริัษัทุ การัแจำ�งเคลม และการัค้นเบี�ยปรัะกันแก่ล้กค�า  

ทัุ�งนี� ผู้้�เขีียนไดี�รัวับรัวัมรัายละเอี่ยดีเกี�ยวักับธุุรักิจำปรัะกันภััยในร้ัปแบบ InsurTech ช้้�อ่ดัีงทัุ�วัทุุกมุมโลกไวั�

ดัีงนี�

ก�รใช้ InsurTech ในต่�งประเทศ 
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การัดีำาเนินธุุรักิจำปรัะกันภััยในร้ัปแบบ InsurTech ขีอ่งปรัะเทุศไทุยยังอ่ย่้ในรัะยะเริั�มต�น หลายบรัิษัทุ

เรั�ิมต้�นตัวัมากขึี�นในการัใช้�ปรัะโยช้น์จำากเทุคโนโลยี เพ�้อ่พัฒนาร้ัปแบบขีอ่งการัดีำาเนินธุุรักิจำ โดียเฉพาะ

ในช่้วังการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโรัคติดีเช้้�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 ซึึ่�งผู้้�เขีียนไดี�รัวับรัวัมรัายละเอี่ยดีเกี�ยวักับ

ธุุรักิจำปรัะกันภััยในร้ัปแบบ InsurTech ในปรัะเทุศไทุย ไวั�ดัีงนี�

ก�รใช้ InsurTech ในประเทศไทย
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นโยบ�ยส่งเสริม
ก�รใช้ InsurTech 
ในประเทศไทย
ในปัจำจุำบัน ภัาครััฐมุ่งเน�นการัส่งเสรัิมให�ภัาคธุุรักิจำนำาเทุคโนโลยี 

เขี�ามาใช้�ในการัดีำาเนินกิจำการั ซึ่�ึง InsurTech เป็นสิ�งใหม่ทุ�ีกำาลัง 

ไดี�รัับควัามสนใจำขีอ่งวังการัปรัะกันภััยและภัาครััฐกำาลังเดิีนหน�า

ผู้ลักดัีนการัส่งเสรัิมอ่ย่างจำรัิงจำัง ทัุ�งนี� ผู้้�เขีียนไดี�รัวับรัวัมแผู้น

ยุทุธุศาสตร์ัและทิุศทุางการัดีำาเนินนโยบายขีอ่งภัาครััฐทีุ�เก�ียวัขี�อ่ง

กับการัส่งเสริัม InsurTech สรุัปไดี�ดัีงนี� 

1. แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที� 4 (พ.ศ.2564-2568)

สำานักงานคณ์ะกรัรัมการักำากับและส่งเสรัิมการัปรัะกอ่บธุุรักิจำ

ปรัะกันภััย (คปภั.) ไดี�จัำดีทุำาแผู้นพัฒนาการัปรัะกันภััยฉบับทุ�ี 4 

(พ.ศ.2564-2568) เพ้�อ่ส่งเสริัมให�รัะบบปรัะกันภััยไทุย มีควัามมั�นคง 

ยั�งย้น และแข่ีงขัีนไดี�ในเศรัษฐกิจำและสังคมดิีจิำทัุลดี�วัยนวััตกรัรัม

และเทุคโนโลยี ภัาครััฐ ภัาคเอ่กช้นและปรัะช้าช้นเขี�าถึึง การัปรัะกันภััย

และใช้�ปรัะโยช้น์ในการัรัอ่งรัับควัามเสี�ยง โดียแผู้นยุทุธุศาสตรั์์ทีุ�่ 1 

ปรัะเด็ีนเรั�้อ่งการัพัฒนาและส่งเสรัมิให�ธุุรักิจำปรัะกันภััยปรัับร้ัปแบบ

การัดีำาเนินธุุรักิจำให�สอ่ดีรัับกับสภัาพแวัดีล�อ่มใหม่ พบว่ัา มีมาตรัการั

ทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งกับการัส่งเสริัมให�ผู้้�ปรัะกอ่บการัดีำาเนินธุุรักจิำปรัะกันภััย

ในร้ัปแบบ InsurTech อ่าทิุ 
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2. ทิศทางการด้ำาเนินงานปี 2565

คปภั. ไดี�กำาหนดีทุิศทุางการัดีำาเนินงานปี 2565 โดียมุ่งเน�นการัส่งเสรัิมการัส่้ “Digital Insurance”  

เพ้�อ่เอ้่�อ่อ่ำานวัยให�ธุุรักิจำปรัะกันภััยสามารัถึพรั�อ่มรัับการัเปลี�ยนแปลงต่างๆ ไดี�อ่ย่างเต็มร้ัปแบบ 

ดี�วัย 5 มิติหลัก ปรัะกอ่บดี�วัย

1) การัเสริัมสรั�างควัามทุนทุานย้ดีหยุ่นและเสถีึยรัภัาพขีอ่งรัะบบปรัะกันภััย 

2) การัปรัับปรุังกฎเกณ์ฑ์์และมาตรัการัให�เทุ่าทัุนบริับทุทุี�เปลี�ยนแปลงและปรัับร้ัปแบบการัดีำาเนิน 

ธุุรักิจำใหม่ โดียการัปรัับกรัอ่บการักำากับด้ีแล พัฒนาฐานขี�อ่ม้ล และเครั�้อ่งม้อ่ใหม ่รัวัมทัุ�งนำาเทุคโนโลยี 

มาใช้�ในการักำากับด้ีแลธุุรักิจำ

3) การัส่งเสรัิม Digital Insurance System ในการั transform ธุุรักิจำปรัะกันภััย โดีย คปภั. จำะเป็น  

Facilitator สนับสนุนให�ธุุรักิจำและผู้้�ปรัะกอ่บการัสามารัถึปรัะยุกต์ใช้�เทุคโนโลยีและนวััตกรัรัม เพ้�อ่ให�

บรักิารั เขี�าถึึงและพัฒนาผู้ลติภััณ์ฑ์์และการับรักิารัทีุ�ตรังควัามต�อ่งการัขีอ่งล้กค�าไดี�มากขึี�น พรั�อ่มกับ

นำามาใช้�ในกรัะบวันการัดีำาเนินธุุรักิจำ end-to-end process
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บทสรุป
4) การัปรัับเปลี�ยนแนวัทุาง 

การัเขี�าถึึงและสรั�างควัามตรัะหนัก 

Insurance literacy ทีุ�มุ่งเน�น

ปรัะช้าช้นและภัาคธุุรักิจำ และ

ยกรัะดัีบมาตรัฐานและบทุบาทุ

คนกลางปรัะกันภััย รัวัมถึึง 

การัปรัับเปลี�ยนทัุศนคติขีอ่ง

ปรัะช้าช้นเกี�ยวักับการับริัหารั

ควัามเสี�ยง โดียจำะปรัับเปลี�ยน

วิัธุีการั ช่้อ่งทุาง และพัฒนา

เคร้ั�อ่งม้อ่ใหม่ๆ  

5)  การัพัฒนาอ่งค์กรัมุ่ ง ส่้ 

SMART OIC เพ้�อ่การั transform 

อ่งค์กรัส่้ Digital regulators  

ในทุุกมิติ 

ธุุรักิจำปรัะกันภััยในตา่งปรัะเทุศ มีการันำาเทุคโนโลยมีาใช้�ในร้ัปแบบ

ขีอ่ง InsurTech มานานหลายปแีล�วั ขีณ์ะทีุ�ธุุรักิจำปรัะกนัภััยขีอ่งไทุย

กำาลังอ่ย่้ในช้ว่ังการัเปลี�ยนแปลงไปส่้ Tech Insurance ซึ่�ึงจำำาเป็นต�อ่ง

ไดี�รัับการัสนับสนุนจำากภัาครััฐ ทัุ�งในดี�านการัเงิน ช่้อ่งทุางการัทุำาธุุรักิจำ 

และกฎรัะเบียบทีุ�เป็นอุ่ปสรัรัคต่างๆ เพ้�อ่อ่ำานวัยควัามสะดีวักแก่

การัพัฒนา InsurTech ขีอ่งภัาคธุุรักิจำไดี�อ่ย่างเต็มกำาลัง ในขีณ์ะเดีียวักัน 

ภัาคปรัะช้าช้น จำำาเป็นต�อ่งมีทัุกษะควัามเขี�าใจำและใช้�เทุคโนโลยี

ดิีจิำทัุล (Digital literacy) เพ�้อ่ทุ�ีจำะสามารัถึเขี�าถึึงผู้ลิตภััณ์ฑ์์และ

บริัการั InsurTech ขีอ่งธุุรักิจำปรัะกันภััย ซึ่�ึงทัุ�งหมดีจำะอ่ย้่บน

แอ่ปพลิเคชั้นและแพลตฟอ่ร์ัมดิีจิำทัุล ฉะนั�น ภัาครััฐควัรัดีำาเนิน

นโยบายการัส่งเสริัมการัใช้� InsurTech และการัมี Digital literacy 

ขีอ่งปรัะช้าช้นควับค่้กันไปดี�วัย
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การประยุกติ์ใช้แนวคิด้ BCG 

ในการด้ำาเนินธุรกิจ

เพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน

บทความโดย
คงขวัญ ศิลา
บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ปรัะเด็ีนเร้ั�อ่งวิักฤตสิ�งแวัดีล�อ่มในปัจำจุำบันนั�นไม่ใช่้ภััยเงียบอี่กต่อ่ไป จำากรัายงานสถึานการัณ์์การัปล่อ่ย

ก๊าซึ่คาร์ับอ่นไดีอ่อ่กไซึ่ด์ีจำากภัาคพลังงานปี 2564 ไดี�กล่าวัถึึงการัใช้�ทุรััพยากรัและการัผู้ลิตพลังงาน

ทีุ�ใช้�แล�วัหมดีไปอ่ย่างนำ�ามัน ถ่ึานหิน ก๊าซึ่ธุรัรัมช้าติ และเช้้�อ่เพลิงฟอ่สซิึ่ล เป็นผู้ลให�เกิดีมลพิษทุาง

อ่ากาศ โดียเฉพาะในพ้�นทีุ�หร้ัอ่จัำงหวััดีทีุ�มีคนอ่าศัยอ่ย่้หนาแน่น ควัามต�อ่งการัใช้�พลังงานก็ยิ�งเพิ�มส้งขึี�น 

ทุำาให�ต�อ่งมีการัผู้ลิตพลังงานจำำานวันมากอ่ย่างรัวัดีเร็ัวั ก่อ่ให�เกิดีก๊าซึ่เรั้อ่นกรัะจำก ส่งผู้ลให�เกิดีภัาวัะ

โลกรั�อ่น และจำากการัทีุ�อุ่ณ์หภ้ัมิโลกส้งขึี�นก็จำะมีผู้ลกรัะทุบต่อ่เน�้อ่งก็ค้อ่ภััยธุรัรัมช้าติต่างๆ  

ทัุ�งนี�สถึานการัณ์์การัปล่อ่ยก๊าซึ่คารั์บอ่นไดีอ่อ่กไซึ่ดี์ (CO2) ขีอ่งปรัะเทุศไทุยจำากการัใช้�พลังงาน 

ในปี 2564 อ่ย่้ทีุ� 246.9 ล�านตัน (ภัาพทีุ� 1) ซึึ่�งลดีลงเล็กน�อ่ยทีุ�รั�อ่ยละ 0.6 เม�้อ่เทีุยบกับช่้วังเดีียวักัน

ขีอ่งปีก่อ่น โดียเป็นการัลดีลงขีอ่งภัาคการัผู้ลิตไฟฟ้า ภัาคขีนส่ง และภัาคเศรัษฐกิจำอ้่�นๆ ซึ่�ึงไดี�รัับ 

ผู้ลกรัะทุบต่อ่การัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโควิัดี-19 และสอ่ดีคล�อ่งกับการัใช้�พลังงานทุดีแทุนทีุ�เพิ�มมากขี�ึนตาม

นโยบายส่งเสริัมพลังงานทุดีแทุนขีอ่งรััฐบาล ในขีณ์ะทีุ�ภัาคอุ่ตสาหกรัรัมปล่อ่ยก๊าซึ่ CO2 จำากการัใช้�

พลังงานเพิ�มขึี�น ทุำาให�เร้ั�อ่งพลังงานสะอ่าดีหรั้อ่พลังงานทุดีแทุนเป็นส�ิงใกล�ตัวัทีุ�เรัาทุุกคนต�อ่งรั่วัมม้อ่

กันในการัพัฒนาและปรัับเปลี�ยนร้ัปแบบการัดีำาเนินชี้วิัต และปัจำจุำบันหลายปรัะเทุศเริั�มหันมาช่้วัยโลก

ให�มากขึี�นดี�วัยการัใช้�พลังงานทุดีแทุนหร้ัอ่พลังงานสะอ่าดี ซึึ่�งเป็นพลังงานทุ�ีไม่ก่อ่ให�เกิดีผู้ลกรัะทุบต่อ่

ส�ิงแวัดีล�อ่มหร้ัอ่เกิดีมลภัาวัะทีุ�เป็นพิษอ่ย่างน�อ่ยทุ�ีสุดีในทุุกขัี�นตอ่น ตั�งแต่การัผู้ลิต แปรัร้ัป การันำาไป

ใช้�งาน จำนถึึงการัจัำดีการัขีอ่งเสีย ซึึ่�งพลังงานสะอ่าดีนั�นสามารัถึนำามาใช้�ทุดีแทุนพลังงานแบบเดิีมไดี�

อ่ย่างไม่จำำากัดีและมีหลากหลายช้นิดีดี�วัยกัน ไม่ว่ัาจำะเป็น พลังงานแสงอ่าทุิตย์ พลังงานนำ�า พลังงาน

ลม และพลังงานเช้้�อ่เพลิงชี้วัมวัล

บทุควัามนี�จำะพาผู้้�อ่่านไปติดีตาม

ควัามเป็นมาและทุำาควัามเขี�าใจำ

เกี�ยวักับธุุรักิจำพลังงานทุดีแทุน

และพลังงานสะอ่าดี ซึ่�ึงปัจำจุำบัน

หลายปรัะเทุศต่างให�ควัามสำาคัญ 

ทุั�งนี� คำานิยามขีอ่ง BCG (Bio- 

Circular-Green Economy) หร้ัอ่ 

เศรัษฐกิจำชี้วัภัาพ เศรัษฐกิจำ

หมุนเวีัยน และเศรัษฐกิจำสีเขีียวั 

ตามทีุ�สำานักงานสภัานโยบาย

การัอุ่ดีมศึกษา วิัทุยาศาสตร์ั 

วิั จัำยและนวััตกรัรัมแห่งช้าติ 

(สอ่วัช้.) นิยามไวั� ค้อ่ การัเป็น

โมเดีลเศรัษฐกิจำส่้การัพัฒนาทุ�ี

ภัาพทุี� 1 : การัปล่อ่ยก๊าซึ่ CO2 และการัใช้�พลังงานขีอ่งไทุย
ทุี�มา : รัายงานสถึานการัณ์์การัปล่อ่ยก๊าซึ่คารั์บอ่นไดีอ่อ่กไซึ่ดี์จำากภัาคพลังงานรัายปี 
2564, สำานักงานนโยบายและแผู้นพลังงาน
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ยั�งย้น โดียนำาแนวัคิดีทุางวิัทุยาศาสตร์ั เทุคโนโลยีและนวััตกรัรัม

ไปยกรัะดัีบควัามสามารัถึในการัแข่ีงขัีนอ่ย่างยั�งย้นให� กับ  

4 อุ่ตสาหกรัรัมเป้าหมาย (S-curves) ไดี�แก่ อุ่ตสาหกรัรัมเกษตรั

และอ่าหารั อุ่ตสาหกรัรัมพลังงานและวััสดุี อุ่ตสาหกรัรัมสุขีภัาพ

และการัแพทุย์ และอุ่ตสาหกรัรัมการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัและบริัการั  

โดียวัิทุยาศาสตรั์ เทุคโนโลยีและนวััตกรัรัมจำะเขี�าไปช้่วัยเพิ�ม

ปรัะสิทุธิุภัาพให�กับผู้้�ผู้ลิตทีุ�เป็นฐานการัผู้ลิตเดิีม ทัุ�งยังสนับสนุน

การัพัฒนานวััตกรัรัมทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งกับเศรัษฐกิจำหมุนเวีัยน ค้อ่ 

สามารัถึอ่อ่กแบบผู้ลิตภััณ์ฑ์์และกรัะบวันการัผู้ลิตเพ้�อ่ให�เกิดี 

ขีอ่งเสียน�อ่ยทีุ�สุดี (Eco-design & Zero-Waste) ส่งเสริัมการัใช้�ซึ่ำ�า  

(Reuse, Refurbish, Sharing) และให�ควัามสำาคัญกับการัจัำดีการัขีอ่ง

เสียจำากการัผู้ลติและบรัโิภัค ดี�วัยการันำาวััตถุึดิีบทุ�ีผู่้านการัผู้ลติและ

บรัิโภัคแล�วัเขี�าส่้กรัะบวันการัแปรัสภัาพเพ้�อ่กลับมาใช้�ใหม่  

(Recycle, Upcycle) ซึ่�ึงต่างจำากรัะบบเศรัษฐกิจำแบบดัี�งเดิีมทีุ�เน�น

การัใช้�ทุรััพยากรั การัผู้ลติ และการัสรั�างขีอ่งเสยี (Linear Economy)

เพ้�อ่ทุำาควัามเขี�าใจำในรัายละเอี่ยดีขีอ่งการัปรัะยุกต์ใช้�แนวัคิดี BCG 

ในการัดีำาเนินธุุรักิจำเพ้�อ่การัพัฒนาทีุ�ยั�งย้น โดียเฉพาะสถึานะและ

การัดีำาเนนิงานขีอ่งธุุรักิจำเกี�ยวักับพลังงานทุดีแทุนในเช้งิลกึมากขึี�น 

สำานักนโยบายเศรัษฐกิจำมหภัาค สำานักงานเศษรัฐกิจำการัคลัง และ

วัารัสารัการัเงินการัคลัง ไดี�รัับเกียรัติในการัสัมภัาษณ์์ คุณ์สมโภัช้น์ 

อ่าหุนัย ปรัะธุานเจำ�าหน�าทีุ�บริัหารั บริัษัทุ พลังงานบริัสุทุธิุ� จำำากัดี 

(มหาช้น) (Energy Absolute : EA) เกี�ยวักับการัปรัะยุกต์ใช้�แนวัคิดี 

BCG ในการัดีำาเนินธุุรักจิำเพ้�อ่การัพัฒนาทีุ�ยั�งย้น เม้�อ่วัันทุ�ี 4 เมษายน 

2565 ทีุ�ผู่้านมา โดียมีสารัะสำาคัญ ดัีงนี�

1. ความเป็นมาของบริษัท

พลังงานบริสุทธิ� 

บริัษัทุ พลังงานบริัสุทุธุ�ิ จำำากัดี 

(มหาช้น) (Energy Absolute : EA) 

ก่ อ่ ตั� ง ขึี� น ม า เ ม้� อ่ปี  2 5 49  

ในช้้�อ่เดีิมค้อ่ บจำก. ซัึ่นเทุค

ปาล์มอ่อ่ยล์ ต่อ่มาในปี 2551 

ไดี�จำดีทุะเบียนแปรัสภัาพเป็น

บริัษัทุมหาช้น และเปลี�ยนช้้�อ่

เป็นบริัษัทุ พลังงานบริัสุทุธุ�ิ 

จำำากัดี (มหาช้น) เริั�มต�นจำากเขี�า

มาดีำา เ นินธุุรักิจำไบโอ่ดีี เซึ่ล 

เน้�อ่งจำากในช้ว่ังเวัลานั�น รััฐบาล

สนับสนุนให�มีการันำานำ�า มัน 

ไบโอ่ดีีเซึ่ลเขี�ามาผู้สมกับนำ�ามัน

ดีีเซึ่ล บริัษัทุ EA นับเป็น บริัษัทุ

แรักๆ ทีุ�เริั�มเขี�ามาดีำาเนินการั 

ในธุุรักิจำนี� ปัจำจุำบันบริัษัทุมีกำาลัง

ก า รั ผู้ ลิ ต อ่ ย่้ ทุี� ป รั ะ ม า ณ์ 

คุณสมโภชน์ อาหุนัย 
ปรัะธุานเจำ�าหน�าทุี�บรัิหารั 
บรัิษัทุ พลังงานบรัิสุทุธุิ� จำำากัดี (มหาช้น)
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800,000 ลิตรัต่อ่วััน ล้กค�า

หลักๆ ค้อ่ บรัิษัทุ ปตทุ. เช้ลล์ 

และเช้ฟรัอ่น คอ่ร์ัปอ่เรั ชั้น  

หลังจำากเริั�มดีำาเนินการัมา 4-5 ปี 

บรัิษัทุ EA ไดี�ขียายไปทุำาธุุรักิจำ

พลังงานสะอ่าดี เช้่น พลังงาน 

โซึ่ลาร์ั ซึึ่�งในสมัยก่อ่นพลังงาน

โซึ่ลาร์ัยังไม่ไดี� รัับควัามนิยม  

และหลายคนมอ่งวั่าต�นทุุนส้ง 

แต่ บริัษัทุ EA มอ่งเห็นโอ่กาส 

จำึงเขี�าไปเริั�มทุำาธุุรักิจำพลังงาน 

โซึ่ลารั์  ปัจำจุำบัน บรัิ ษัทุ EA  

มีกำา ลั งการัผู้ลิตอ่ ย่้ ทีุ�  278  

เมกะวััตต์ มีโครังการัอ่ย่้ 4 แห่ง 

ไดี�แก ่นครัสวัรัรัค ์ลพบุรีั ลำาปาง 

และพิษณ์ุโลก หลังจำากเริั�ม

ดีำา เ นินการั ธุุ รั กิจำ โซึ่ลารั์ ไดี� 

ขียายมาทุำาโรังไฟฟ้าพลังงานลม 

ในภัาคอี่สานและภัาคใต� ไดี�แก่ 

จัำงหวััดีชั้ยภ้ัมิใน 5 โครังการั 

จัำ งห วััดีสงขีลาและ จัำ งห วััดี

นครัศรีัธุรัรัมรัาช้ อี่ก 3 โครังการั 

พลังงานการัผู้ลิตรัวัมกัน 386 

เมกะวััตต์ 

อ่ย่างไรัก็ตาม บริัษัทุ EA ทุรัาบดีีว่ัา

พลังงานสะอ่าดีทีุ�เป็นพลังงาน

ทุดีแทุนมีควัามไม่เสถีึยรั จึำงเริั�ม

มีการัศึกษาเร้ั�อ่งแบตเตอ่รีั�มา

เป็นรัะยะเวัลากว่ัา 10 ปี และเม้�อ่ 

6 ปีทีุ�แล�วั บริัษัทุ EA ไดี�เขี�าไป

รั่วัมลงทุุนกับบริัษัทุ อ่มิตา 

เทุคโนโลยี จำำากัดี ขีอ่งปรัะเทุศ

ไต�หวััน เพ้�อ่ให�ไดี�มาซึ่�ึงเทุคโนโลยสีำาหรัับการัดีำาเนนิการัโรังงานผู้ลติ

แบตเตอ่รีั�ลิเทีุยมไอ่อ่อ่น และรัะบบกักเก็บพลังงานแบบครับวังจำรัทุี�

ทัุนสมัยและมีกำาลังการัผู้ลิตขีนาดีใหญ่ทุ�ีสุดีในรัะดีับโลก ซึ่�ึงจำะมี

ส่วันช้่วัยให�ปรัะเทุศไทุยขึี�นแทุ่นเป็นแหล่งผู้ลิตยานยนต์ไฟฟ้า  

และอ่ตุสาหกรัรัมกกัเก็บพลังงานไฟฟา้ในรัะดีบัภ้ัมภิัาค มีกำาลังการั

ผู้ลิตอ่ย่้ทุี� 1 จิำกะวััตต์ชั้�วัโมงต่อ่ปี พอ่มีการัดีำาเนินการัเรั้�อ่งแบตเตอ่รีั� 

EA จึำงไดี�ลงไปทุำาแอ่ปพลิเคชั้น เรั�้อ่ง EV เก�ียวักับรัถึยนต์ไฟฟ้า

2. แนวโน้มของโลก มุ�งในเรื�องพลังงานสะอาด้และพลังงาน 

ทางเลือก 

แนวัโน�มในปัจำจุำบันขีอ่งหลายปรัะเทุศจำะเห็นไดี�ว่ัามุ่งเน�นไปทุาง

พลังงานสะอ่าดี โดียปรัะเทุศตา่งๆ ทัุ�วัโลกเริั�มอ่อ่กมามขีี�อ่ตกลงรัว่ัม

กันทีุ�จำะลดีการัปล่อ่ยก๊าซึ่เรั้อ่นกรัะจำกขีอ่งแต่ละปรัะเทุศลง 

ปรัะเทุศไทุยเอ่งก็มีเป้าหมาย Carbon Neutral ในป ี2050 และ Net 

Zero Emission ในปี 2065 เพรัาะฉะนั�นต�อ่งเรั�ิมลดีการัดีำาเนิน

กิจำกรัรัมทีุ�จำะมีการัปล่อ่ยก๊าซึ่เรั้อ่นกรัะจำกลง ปรัะเทุศไทุยเป็น

ปรัะเทุศทุ�ีพ�ึงพาพลังงานฟอ่สซึ่ิลมากถึึง 60-70% ส่งผู้ลทุำาให�

ปรัะเทุศไทุยเสียเปรีัยบในการัส่งอ่อ่กเพรัาะโดีนเก็บภัาษีปลายทุาง 

เห็นไดี�ว่ัาในปัจำจุำบันโลกเริั�มบีบให�เรัาต�อ่งมาใช้�พลังงานสะอ่าดีกัน

มากขึี�น คำาถีามคือ ประเทศไทยจะไปส่�พลังงานสะอาด้ได้้

อย�างไร โดียปรัะเทุศไทุยเรัามีแสงแดีดีทีุ�เพียงพอ่ มีลมบ�างเป็นจุำดี 

แต่สัดีส่วันขีอ่งการัใช้�พลังงาน (Energy Mix) ขีอ่งไทุยต�อ่งมี 

การัปรัับเปลี�ยนอ่ย่างมาก และในปัจำจุำบันมอ่งว่ัานโยบายขีอ่ง 

ภัาครััฐก็ยังไม่ชั้ดีเจำน 

วัารัสารัการัเงินการัคลัง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 110 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2565 33



3. ข้อเสนอแนะที�จะเป็น quick win ของประเทศไทย เพื�อให้

เศรษฐกิจไทยสามารถีกลบัมามีความสามารถีทางการแข�งขัน

ในการเป็นพลังงานทด้แทนหรือพลังงานสะอาด้

ส่วันใหญ่ทัุ�วัโลกการัเปลี�ยนแปลงการัลดีการัปล่อ่ยก๊าซึ่เร้ัอ่นกรัะจำก

จำะเรั�ิมจำากดี�านการัขีนส่ง (transportation) เพรัาะเป็นภัาคส่วัน 

ทีุ�สามารัถึดีำาเนินการัเปลี�ยนแปลงไดี�ค่อ่นขี�างรัวัดีเร็ัวั และมีจุำดี 

คุ�มทุุนทุางเศรัษฐศาสตรั์ค่อ่นขี�างชั้ดีเจำน หลายปรัะเทุศจึำงมุ่งมา

เปล�ียนแปลงทุางดี�านการัขีนส่งเป็นหลัก

สำาหรัับปรัะเทุศไทุยเร้ั�อ่งสัดีส่วันการัใช้�พลังงาน (Energy Mix)  

อ่าจำจำะต�อ่งมกีารัตั�งขีอ่บเขีตการัทุำางานทีุ�ชั้ดีเจำนวัา่เรัาจำะเดีนิทุางนี�

อ่ย่างไรั มอ่งว่ัาแนวัโน�มหลักขีอ่งไทุยต�อ่งไปทุางพลังงานโซึ่ลาร์ั 

(Solar Energy) เป็นหลัก ดี�านพลังงานลม (Wind Energy) อ่าจำจำะ

ดีำาเนินการัไดี�บางส่วัน สำาหรัับพลังงานไฮโดีรัเจำน (Hydrogen  

Energy) ซึ่�ึงจำริังๆ ทุรััพยากรัไฮโดีรัเจำนรัอ่บๆ ปรัะเทุศไทุยมี 

ค่อ่นขี�างเยอ่ะ ถึ�าสามารัถึดีึงมาทุดีแทุนพลังงานฟอ่สซึ่ิสไดี� 

จำะเป็นปรัะโยช้น์อ่ย่างมาก ซึ่�ึงปัจำจุำบันพลังงานฟอ่สซิึ่ลเช่้น นำ�ามัน 

และก๊าซึ่ธุรัรัมช้าติมีรัาคาแพงกวั่าไฮโดีรัในรัะยะยาวั หากไทุย

สามารัถึปรัับเปลี�ยน energy mix ตรังนี�ไดี�ก็จำะทุำาให�สามารัถึ 

บรัรัลุเป้าหมาย Carbon Neutral ในปี 2050 ไดี�ไม่ยาก

4. จุด้เริ�มต้ินของธุรกิจกำาจัด้ขยะของ บริษัท EA

สมัยก่อ่นการัฝังกลบค้อ่วิัธีุการักำาจัำดีขียะทีุ�มีต�นทุุนทีุ�ถ้ึกทีุ�สุดี  

แต่ดี�วัยปัจำจุำบันเรัามีเป้าหมายในการัลดีการัปล่อ่ยก๊าซึ่ทีุ�ทุำาลาย 

ชั้�นบรัรัยากาศ และการัฝังกลบเป็นวิัธีุทุ�ีทุำาให�เกิดีก๊าซึ่มีเทุน  

ซึึ่�งก๊าซึ่มีเทุนทุำาลายชั้�นบรัรัยากาศมากกว่ัาคาร์ับอ่นไดีอ่อ่กไซึ่น์ถึึง 

28 เทุ่า ถึ�าเรัาเอ่าต�นทุุนขีอ่งการัฝั�งกลบเขี�ามาคิดีจำะเป็นสิ�งทีุ�

ยอ่มรัับไม่ไดี�สำาหรัับยุคปัจำจุำบันทีุ�พยายามด้ีแลสภัาพบรัรัยากาศ 

เพรัาะจำะทุำาให�เรัามีภัารัะในการัลดีการัปล่อ่ยก๊าซึ่เรั้อ่นกรัะจำก 

มากขึี�น และวิัธีุทีุ�ดีีกว่ัาการัฝั�งกลบค้อ่การันำาเอ่าขียะมาเผู้าดี�วัย

อุ่ณ์หภ้ัมิทีุ�ส้ง โดียต�อ่งมีการัรัณ์รังค์อ่ย่างจำริังจัำงเพ�้อ่ปรัับเปลี�ยน

โมเดีลจำากการัฝังกลบมาเป็นการัเผู้า และ บรัิษัทุ EA มอ่งว่ัานี�ค้อ่

กรัะแสใหม่ ปรัะกอ่บกับผู้้�บริัโภัค

เขี� า ใจำ เทุคโนโลยี นี� มากขี�ึน 

บรัิษัทุ EA จึำงเริั�มเขี�าส่้ธุุรักิจำน�ี 

ดี�านหนึ�งเป็นเร้ั�อ่งขีอ่งการัลงทุุน 

แต่อี่กดี�านหน�ึง EA มอ่งวั่าเป็น

เรั�้อ่งขีอ่งการัช่้วัยเหล้อ่สังคมใน

การัทีุ�จำะช่้วัยให�สิ�งแวัดีล�อ่มดีีขึี�น 

5. ความสำาเร็จของบริษัท EA 

ที�โด้ด้เด้�น 

การัดีำาเนินการัขีอ่ง EA มีเร้ั�อ่ง

ต�้นเต�นมาเป็นช้่วังๆ เพรัาะ 

สิ�งทุ�ีดีำาเนินการัมาตลอ่ดีเป็น 

พันธุกิจำ (Mission) ทีุ�ค่อ่นขี�าง

ทุ�าทุาย อ่ย่างตอ่นทีุ� เรั�ิมทุำา

พลังงานโซึ่ลารั์ ในตอ่นนั�น 

โซึ่ลาร์ัฟาร์ัมทีุ�ใหญ่ทุ�ีสุดีอ่ย่้ทุ�ี

ปรัะเทุศเยอ่รัมันและมีกำาลัง

การัผู้ลิตอ่ย่้ทุ�ี 20 เมกะวััตต์ 

และเรัามีเป้าหมายทีุ�จำะทุำาอ่ย่้ทีุ� 

90 เมกะวััตต์ ซึึ่�งถ้ึอ่ว่ัาใหญ่มาก

เม้�อ่เทีุยบกับรัะดัีบโลก และ 

บรัษัิทุ EA ดีำาเนินการัในร้ัปแบบ 

Solar tracker เป็นการัหันตาม

แสงอ่าทุิ ต ย์  ซึ่�ึ ง มี ขีนาดี ทีุ� 

ค่ อ่นขี� า ง ใหญ่และทุ� าทุาย  

อี่กทัุ�งยงัไม่เคยมีใครัทุำามากอ่่น 

ห า ก ย� อ่ น ก ลั บ ไ ป ต อ่ น ทุำา 

ไบโอ่ดีีเซึ่ล จิำตวิัญญาณ์ขีอ่ง 

บรัิษัทุ EA ค้อ่การัทุำาการัวิัจัำย

และพัฒนา (Research &  

Development: R&D) โดีย EA 
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เป็นบรัิษัทุทีุ�ให�ควัามสำาคัญกับการัลงไปทุำา R&D ในบรัิษัทุ  

ไม่เน�นการัซ้ึ่�อ่เทุคโนโลยี เพรัาะมอ่งว่ัาการัทุี�บรัิษัทุสามารัถึทุำา 

แบบนี�ไดี�จำะเป็นการัลดีต�นทุุนและทุำาให�เกิดีปรัะสิทุธิุภัาพทุี�ส้งกว่ัา 

ค้่แขี่ง โดียตอ่นดีำาเนินโครังการัโรังงานไบโอ่ดีีเซึ่ล ค่้แขี่งใช้�เงิน

ปรัะมาณ์ 1,000 ล�านบาทุ ในการัสรั�างโรังงานทีุ�มีขีนาดีเล็กกวั่า 

ขีณ์ะทีุ�บริัษัทุ EA ใช้�เพียง 200 ล�านบาทุ และสรั�างโรังงานทุี�มี 

ขีนาดีใหญ่กว่ัา และพิส้จำน์แล�วัว่ัาโรังงานสามารัถึดีำาเนินการั 

มาไดี�กว่ัา 10 ปีอ่ย่างมีปรัะสิทุธิุภัาพ 

ทัุ�งนี� ตอ่นทีุ�เริั�มดีำาเนินธุุรักิจำพลังงานลม บริัษัทุ EA แตกต่างจำาก

บรัษัิทุค่้แข่ีงค้อ่ดีำาเนินการัในร้ัปแบบโครังการัลกัษณ์ะยาวั (แบบเส�น

ก๋วัยเตี�ยวั) ทีุ�แรักทีุ�ภัาคใต� มีลักษณ์ะยาวัไปตามช้ายหาดี รัะยะทุาง

ปรัะมาณ์ 70 กิโลเมตรั โครังการันี�ก็เป็นอี่กหน�ึงควัามทุ�าทุาย เพรัาะ

การัทุำาในลักษณ์ะเป็นเส�นก๋วัยเตี�ยวั ต�อ่งมีการัเจำรัจำากับช้าวับ�าน

ค่อ่นขี�างเยอ่ะ และเจำรัจำากับอ่งค์การับริัหารัส่วันตำาบล (อ่บต.) 5 - 6 แห่ง 

ปรัะกอ่บกับตอ่นทีุ�ดีำาเนินการั โครังการัลักษณ์ะเส�นก๋วัยเต�ียวั ทุำาให�

การัตั�งเสาแบบเดิีมทีุ�เป็นการัใช้�รัถึเครันแบบตีนตะขีาบ (Crawler 

Crane) ใช้�ไม่ไดี� ต�อ่งเปลี�ยนมาใช้�แบบทุาวัเวัอ่ร์ัเครัน (Tower Cranes) 

เป็นโครงการแรกในโลกที�ใช้ทาวเวอร์เครนในการสร้าง  

ซึ่�ึงระยะเวลาในการสร้างไม�ช้าไปกว�าใช้เครนแบบตีินติะขาบ 

เป็นอีกหนึ�งความภาคภ่มิใจของบริษัท และทุกคร้ังที�ด้ำาเนิน

ธุรกิจ บริษัท EA จะมุ�งเน้นการนำานวัติกรรมเข้ามาด้ำาเนินการ 

นอ่กจำากน�ี เม้�อ่เริั�มตั�งโครังการัพลังงานลมทีุ�จัำงหวััดีชั้ยภ้ัมิ บริัษัทุEA 

ไดี�ใช้�ทุาวัเวัอ่ร์ัเครันอี่กแบบหนึ�ง เป็นฟรีัสแตนด์ีส้ง 170 เมตรั ทุำาให�

บรัิษัทุภ้ัมิใจำทีุ�มีบริัษัทุชั้�นนำาขีอ่งโลกมาขีอ่ถึ่ายทุำาสารัคดีี เพรัาะ

หลายปรัะเทุศไม่คิดีว่ัาการัดีำาเนินการัในลักษณ์ะน�ีจำะสามารัถึทุำาไดี�

ในต�นทุุนและรัะยะเวัลาแบบทีุ�เรัาดีำาเนินการัไดี� 

ต่อ่มาเม�้อ่มีการัดีำาเนินการัเร้ั�อ่งแบตเตอ่รัี� บริัษัทุ EA ก็ยังเน�น 

การัลงม้อ่ทุำาเอ่ง โดียไม่ซ้ึ่�อ่เทุคโนโลยี จำากการันำาคนขีอ่งบริัษัทุไป

รั่วัมกันอ่อ่กแบบโรังงาน ทุำาให�เรัาเขี�าใจำจำรัิงๆ ว่ัาโรังงานแบตเตอ่รีั�

ทีุ�ดีคีวัรัจำะเป็นอ่ย่างไรั เม้�อ่เขี�าใจำอ่ย่างลึกซึึ่�งแล�วัจำะสามารัถึปรัับตัวั

ในธุุรักิจำไดี�เป็นอ่ย่างดีี จุำดีสำาคัญค้อ่การัลงม้อ่ทุำาจำรัิง ร้ั�จำรัิง  

มีควัามสามารัถึในการัแขี่งขัีน 

จำะทุำาให�บริัษัทุปรัับตัวัสำาหรัับ

การัเปลี�ยนแปลงไดี�อ่ย่างรัวัดีเร็ัวั 

นี�ค้อ่จำุดีแขี็งขีอ่ง บรัิษัทุ EA

6. ในอนาคติจะมีแพลติฟอร์ม

การเชื�อมโยงอย�างครบวงจร

ของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy) มากข้ึน

บริัษัทุ EA พยายามเช้้�อ่มโยง 

ทุุกภัาคส่วันในธุุรักิจำเขี�าดี�วัยกัน 

(Connecting Dots) เพ้�อ่เป็น

ยุทุธุศาสตร์ัหลักขีอ่งภัาพรัวัมใน

บริัษัทุ ดี�วัยควัามเช้้�อ่วั่าถึ�า 

การัทุำาขีอ่งเป็นชิ้�นๆ จำะไม่สามารัถึ
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ตอ่บโจำทุย์ในรัะยะยาวัไดี� ต�อ่งพยายามเอ่าขีอ่งแต่ละชิ้�นมาต่อ่ 

และปรัะกอ่บกันเพ้�อ่ให�เกิดีเป็นแอ่ปพลิเคชั้น ให�มีม้ลค่าเพิ�มส้งขึี�น 

และเช้้�อ่ว่ัาหากดีำาเนินการัไดี� บริัษัทุจำะมีควัามสามารัถึในการัแข่ีงขัีน

ทีุ�ดีีขึี�น ยกตัวัอ่ย่างเช่้น การัทุำาแบตเตอ่รีั� หากพ้ดีว่ัาต�อ่งการันำา

แบตเตอ่รีั�ไปใช้�กับพลังงานทุดีแทุน จำะเห็นไดี�ว่ัาตอ่นนี�รัาคาแบตเตอ่รีั�

ยังส้งอ่ย่้ ซึึ่�งหากรัอ่ให�รัาคาแบตเตอ่รีั�ถ้ึกลง โอ่กาสก็จำะหายไป จึำงเป็น

ทีุ�มาว่ัาต�อ่งมีการัคิดีว่ัาจำะมีธุุรักิจำอ่ะไรัทีุ�จำะนำาแบตเตอ่รั�ีไปใช้�ก่อ่น

แล�วัสามารัถึหยุดี (Freeze) ในตอ่นนี� แล�วัเม�้อ่ใช้�ไปแล�วัค่อ่ยกลับมา

ทุำาพลังงานทุดีแทุนใหม่ นั�นก็ค้อ่ รัถึยนต์เชิ้งพาณิ์ช้ย์ ซึ่�ึงบริัษัทุ EA 

มอ่งว่ัาหากเรัาจำะสรั�างแบตเตอ่รีั�บริัษัทุควัรัลงไปทุำารัถึยนต์ก่อ่น  

แต่การัทีุ�ลงไปทุำารัถึยนต์จำะกลับไปติดีเร้ั�อ่งการัช้าร์ัจำแบตเตอ่รีั�ให�เร็ัวั 

โดีย บริัษัทุ EA ลงไปศึกษาการัพัฒนาการัช้าร์ัจำไฟในแบตเตอ่รีั�ไดี�เร็ัวั 

เกิดี Ecosystem system ทุี�เรัียกวั่า ultra-fastcharging solution  

อ่ันนี�ก็จำะเป็นการัต่อ่ dots ทุุกตัวัเขี�าดี�วัยกัน 

7. ข้อเสนอแนะสำาหรับหน�วยงาน

ภาครัฐติ�ออุติสาหกรรมรถียนต์ิ 

ติ�อยอด้ให้เป็นอุติสาหกรรม

รถีไฟฟ้า 

ปัจำจุำบันมอ่งว่ัาภัาครััฐเริั�มตรัะหนัก

ถึึงการัพัฒนาอุ่ตสาหกรัรัม

รัถึยนต์ให� เ ป็นอุ่ตสาหกรัรัม

รัถึยนต์ไฟฟ้า เริั�มมีการัโปรัโมทุ 

จำากสำานักงานคณ์ะกรัรัมการั 

ส่งเสริัมการัลงทุุน (BOI) โดีย 

การัสรั�างแรังจ้ำงใจำ (Incentive) 

แก่ผู้้�ผู้ลิตรัถึยนต์ทุ�ีจำะเขี�ามา

ปรัะกอ่บรัถึยนต์ในปรัะเทุศไทุย 

รัวัมถึึงเขี�ามาลงทุุนในปรัะเทุศไทุย 

แต่ทัุ�งหมดีในตอ่นนี� ยังมุ่งเน�น 

ไปทีุ�รัถึยนต์นั�งส่วันบุคคลเป็นหลัก 

ซึึ่�งเป็น Red Ocean1  ปรัะเทุศไทุย

อ่าจำจำะไดี�เปรีัยบปรัะเทุศเพ้�อ่นบ�าน 

แต่ก็ยังมีขี�อ่เสียค้อ่เขีตการัค�าเสรีั 

(Free Trade Area : FTA) ซึ่�ึงเป็น

จุำดีอ่่อ่นทุ�ีอ่นุญาตให�มกีารันำาเขี�า

รัถึยนต์รัาคาถ้ึกจำากปรัะเทุศจีำน

เขี�ามาปรัะเทุศไทุยไดี�เสรีั บรัิษัทุ 

EA มอ่งว่ัาสิ�งทุ�ีทุำาอ่ย่้ทัุ�งหมดี 

ยั ง ไ ม่ ส า ม า รั ถึ ทุำา ใ ห� เ กิ ดี

อุ่ตสาหกรัรัมรัถึยนต์ไฟฟ้าทีุ�

มั�นคงไดี� ดี�วัยปรัมิาณ์ทีุ�เกดิีขี�ึนยงั

ไ ม่ ม า ก พ อ่ ทีุ� จำ ะ ทุำา ใ ห� เ กิ ดี

อุ่ตสาหกรัรัมทุี�เป็นอ่งคป์รัะกอ่บ

1 Red Ocean ค้อ่ น่านน�ำาสีแดีงทุี�หมาย
ถึึงตลาดีทุี�มีการัแขี่งขีันส้งจำนทุำาให�
แต่ละฝ�ายมุ่งเน�นไปทุี�การัแข่ีงขัีนดี�าน
รัาคาเป็นหลัก
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หลักทัุ�ง 3 ตัวัขีอ่งอุ่ตสาหกรัรัม

รัถึยนต์ไฟฟ้า ไดี�แก ่อุ่ตสาหกรัรัม

แบตเตอ่รีั� อุ่ตสาหกรัรัมไดีร์ัฟเทุรัน 

(Drivetrain) และอุ่ตสาหกรัรัม

มอ่เตอ่ร์ัไฟฟ้า ให� เ กิดีขึี�นไดี�  

โดียหากรััฐบาลให�ควัามสำาคัญ

เพิ�มในดี�านอุ่ตสาหกรัรัมยานยนต์

เช้งิพาณิ์ช้ย์ ซึึ่�งเป็นอุ่ตสาหกรัรัม

ทีุ�มีอุ่ปสงค์การัใช้�แบตเตอ่รีั�ส้งพอ่ 

จำะทุำาให�เกิดี economy of scale 

ไดี�เร็ัวักว่ัา และในขีณ์ะเดีียวักัน

ก็ลดี PM 2.5 ลดีมลพิษไดี� และ

อี่กดี� านห นึ� ง ก็ จำ ะทุำา ให� เ กิ ดี

อุ่ตสาหกรัรัมใหม่ๆ ในปรัะเทุศ

ขี�ึนอี่กดี�วัย 

8. มุมมองติ�อประเทศไทยใน

ร่ปแบบ Next Normal 

สหรััฐอ่เมรัิกาเปรัียบเสม้อ่น

ปรัะเทุศทีุ�มีสภัาพคล่อ่งเยอ่ะ 

(Liquidity) แต่พ้�นฐานทุางดี�าน

เศรัษฐกิจำ(Fundamental) ไม่ดีี 

ต อ่ น นี� ทัุ� ง เ ศ รั ษ ฐ กิ จำ แ ล ะ 

ควัามสามารัถึในการัแข่ีงขัีน 

ก็ เ รั�ิ มถึดีถึอ่ยลง ในขีณ์ะทีุ�

ปรัะเทุศยักษ์ใหญ่อ่ย่างจำีนมี 

พ้�นฐานทุางดี�านเศรัษฐกิจำทีุ� 

แข็ีงแรังมากขึี�น แต่ไม่ไดี�ควับคุม

รัะบบการัเงินหร้ัอ่รัะบบเศรัษฐกิจำ

ขีอ่งโลก เปรัยีบเสม้อ่นบรัษัิทุทีุ�มี 

fundamental ดีี แต่ liquidity 

ควับคุมไม่ไดี� ซึึ่�งในวัันนี�การัทีุ�

รััสเซึ่ยีไปแทุรักแซึ่งรัะบบการัเงนิ มอ่งวัา่เปน็การัเปลี�ยนขัี�วัคอ่่นขี�าง

ชั้ดีเจำน มีโอ่กาสส้งทีุ�เงินเปโตรัดีอ่ลลาร์ัจำะถ้ึกแทุนดี�วัยสกุลอ้่�น 

เพรัาะว่ัาแรังกกดีดัีนจำะเกิดีการัขีาย Arbitrage (อ่าบิทุรัาจำ) รัะหว่ัาง

ทุอ่งกับเงินดีอ่ลลาร์ัค่อ่นขี�างเยอ่ะ ถึ�าเงินดีอ่ลลาร์ัแย่ลง เงินเฟ้อ่ใน

สหรััฐฯ จำะส้งขึี�นค่อ่นขี�างมาก เพรัาะสหรััฐฯ พึ�งพาการันำาเขี�าขีอ่ง

สินค�าอุ่ปโภัคบริัโภัคค่อ่นขี�างเยอ่ะ ถึ�าธุนาคารักลางสหรััฐฯ  

ขึี�นดีอ่กเบ�ีย เศรัษฐกิจำจำะแบกภัารัะเยอ่ะขึี�น ตรังน�ีเป็นหัวัเล�ียวัหัวัตอ่่ 

ถึ�าจีำนและรััสเซีึ่ยไม่เพลี�ยงพลำ�า อ่าจำมีการัเปลี�ยนขัี�วัอ่ำานาจำทีุ� 

ค่อ่นขี�างจำะชั้ดีเจำนไดี�

เม้�อ่มอ่งย�อ่นกลับมาด้ีทีุ�ปรัะเทุศไทุย ไทุยนับเป็นปรัะเทุศทุ�ีอ่ย่้ใน 

จุำดียุทุธุศาสตรั์ค่อ่นขี�างดีี ในกลุ่มอ่าเซีึ่ยน ปรัะเทุศจีำนค่อ่นขี�างเป็น

มิตรัทีุ�ดีีกับไทุย จึำงอ่ย่้ทุ�ีเรัาแล�วัว่ัาเรัาจำะสรั�างนโยบายอ่ะไรัให�ดึีงด้ีดี 

การัลงทุุนมาทุี�ปรัะเทุศไทุย ซึึ่�งจำะสามารัถึกรัะตุ�นเศรัษฐกิจำขีอ่งไทุย

ขึี�นมาไดี� ต�อ่งเปลี�ยนโควัิดี-19 ให�เป็นโอ่กาส ตอ่นนี�ต�อ่งเรัิ�มพ้ดี 

แล�วัว่ัา Post Covid ไทุยจำะทุำาอ่ะไรั มากกวั่าการัทีุ�จำะมานั�งคิดีหาวิัธีุ

การัแก�โควิัดี-19 ในภัาพรัวัมมอ่งว่ัาไทุยอ่ย่้ในตำาแหน่งทุ�ีดีี แต่ถึ�า 

ในอี่ก 1-2 ปี ไทุยยังไม่มีนโยบายทีุ�ชั้ดีเจำนในการัดึีงด้ีดีการัลงทุุน 

เขี�ามาในปรัะเทุศ หรั้อ่มาต่อ่ยอ่ดีกับอุ่ตสาหกรัรัมทีุ�มีอ่ย่้ให�แข็ีงแรัง

ขึี�นจำะส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่ปรัะเทุศไทุยในรัะยะยาวั

9. เหตุิผลที� บริษัท EA เลือกทำาธุรกิจกับไต้ิหวัน 

เหตุผู้ลทีุ�เล้อ่กไต�หวัันเพรัาะวั่าเทุคโนโลยีแบตเตอ่รัี�เกิดีทุ�ีเอ่เช้ีย 

ปรัะเทุศทีุ�มีเทุคโนโลยีเม้�อ่ 6 ปทีีุ�แล�วัสมัยทีุ� บรัิษัทุ EA เริั�มดีำาเนิน 

ธุุรักิจำแบตเตอ่รัี�มีเพียง 3 ปรัะเทุศ ไดี�แก่ ญ�ีปุ�น เกาหลีใต� และ 

ไต�หวััน นอ่กจำากนี�ไต�หวัันยังมีพ�้นฐานเศรัษฐกิจำเป็น OEM2  Country  

จึำงมอ่งวั่าเรัาสามารัถึเขี�าเรัียนรั�้ เทุคโนโลยีจำากไต�หวัันไดี�  

อี่กทัุ�งคนไต�หวัันมอ่งคนไทุยดีี เวัลาเรัาเขี�าไปในไต�หวัันเขีาเลย

ต�อ่นรัับเรัาเป็นอ่ย่างดีี ในปัจำจุำบันก็ยังมีการัทุำาวิัจัำยเรั�้อ่งแบตเตอ่รั�ี

ร่ัวัมกันกับไต�หวััน เวัลาจำะรัับสมัครัวัิศวักรัจำากไต�หวัันมาไทุย  

คนก็ให�ควัามสนใจำค่อ่นขี�างมาก

2 Original Equipment Manufacturer (OEM) ลักษณ์ะขีอ่งโรังงานทุี�รัับผู้ลิตสินค�า
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10. บริษัท EA มองการลงทุน

ในอนาคติอย�างไร อุปสรรคท�ี

ทำาให้การลงทุนในประเทศไทย

มีอะไรบ้าง และกฎเกณฑ์์ใน

ประเทศไทยมีอะไรที�ควรปรับ

เพ�ือที�จะเอ้ือติ�อการลงทุน 

ของท้ังภาคเอกชนไทยและ

ติ�างประเทศ

ต�อ่งเ ริั�มจำากกรัอ่บควัามคิดี 

(Mindset) ขีอ่งเรัาก่อ่น ตอ่นนี� 

เรัามอ่งว่ัาการัดึีงคนมาลงทุุนใน

ปรัะเทุศไทุยเพ้�อ่ให�เขี�ามาเป็น

ฐานการัส่งอ่อ่ก (Export base) 

เพ้�อ่ทีุ�จำะเป็นการัส่งอ่อ่กไปใน

ปรัะเทุศอ้่�นๆ เรัายงัมเีปา้หมายทีุ�

ไม่ไดี�จำะสรั�าง champion products 

จำรัิงๆ ทีุ�จำะทุำาให�ปรัะเทุศไทุย 

โตขึี�นไปอี่กรัะดัีบหนึ�ง เพรัาะ 

ใ น วัั น นี� สิ นค� า ทีุ� เ รั า มี อ่ ย่้ ใ น

ปรัะเทุศมม้ีลค่าส้ง แตม้่ลค่าเพิ�ม

ขีอ่งสินค�าไม่ไดี�ส้งตาม เพรัาะ

ฉะนั�นเรัาต�อ่งตั�งเป้าใหม่ เพ้�อ่

ต�อ่งการัให�มี champion products 

ในปรัะเทุศไทุยเกิดีขึี�น ผู้ลักดัีน

บรัิษัทุไทุยทีุ�มีพ้�นฐานทีุ�ดีี ซึึ่�งมี

หลายบริัษัทุ ให�ผู้้�ปรัะกอ่บการั

เหล่านั�นสามารัถึเติบโตขึี�นมาไดี� 

ใช้� อุ่ปสงค์ในปรัะเทุศให� เกิดี

ปรัะโยช้น ์ยกตัวัอ่ย่างจำากบรัษัิทุ 

EA  ในตอ่นแรัก เรัา เ ริั� มทุำา

แบตเตอ่รีั� ซึึ่�งไม่เคยคิดีว่ัาการัทุำา

แบต เตอ่ รีั� จำ ะทุำา เ พ้� อ่ เ ขี� ามา

ทุดีแทุนการันำาเขี�าขีอ่งปรัะเทุศ แต่ตั�งเป้าหมายไวั�ว่ัาทุำาอ่ย่างไรั 

ให� วัันหนึ�งแบตเตอ่รัี�ขีอ่งเรัาสามารัถึไปส�้กับ บรัิษัทุ แอ่ลจำี  

อี่เลคทุรัอ่นิคส์ (LG) ไดี� นอ่กจำากนี�มอ่งว่ัาภัาครััฐกับภัาคเอ่กช้น 

ควัรัปรัะสานเป็นเน้�อ่เดีียวักันเพ�้อ่รั่วัมม้อ่กันดี�านนโยบาย  

สรั�างการัร่ัวัมม้อ่กันรัะหว่ัางภัาคการัศึกษาและภัาคเอ่กช้น มีการัตั�ง

เป้าหมายทีุ�ชั้ดีเจำน ถึึงแม�การัดีำาเนินการัช้่วังแรักๆ อ่าจำจำะยาก  

แต่นโยบายขีอ่งรััฐต�อ่งเปดิีโอ่กาสให�สนิค�าขีอ่งคนไทุยไดี�มโีอ่กาส ไดี�

ลอ่งทุำาก่อ่น ในตอ่นนี�เรัาพ้ดีเพียงแต่ว่ัาอ่ยากให�สินค�าขีอ่งคนไทุยเกิดี 

แต่พอ่ไปด้ีภัาคการัจัำดีซ้ึ่�อ่จัำดีจำ�างจำะเห็นไดี�ว่ัากฎหมายเหล่านี�กดีีกัน

บริัษัทุขีนาดีเล็กทุ�ีเขีาต�อ่งการัโอ่กาส โดียภัาพรัวัมคงต�อ่งเรัิ�มทุ�ี

กรัอ่บแนวัคิดีก่อ่น พยายามสรั�างนโยบายทีุ�สนับสนุนให�ส�ิงเหล่านี�

เกิดีการัพัฒนาร่ัวัมกัน
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11. Key Success ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เป็น Green Economy

ต�อ่งพยายามเริั�มจำากสิ�งทีุ�เรัามโีดียการัพยายามสรั�างม้ลค่าเพิ�มขีอ่งสนิค�าทีุ�เรัาทุำาอ่ย้ใ่ห�ไดี�มากขี�ึน เช้น่ 

ภัาคเกษตรัแทุนทีุ�จำะส่งวััตถุึดิีบ (Raw Material) อ่อ่กไป ก็ส่งเป็นกรัะบวันณ์การัผู้ลิต (Process Material) 

อ่อ่กไปแทุน หร้ัอ่แม�กรัะทัุ�งส่งสินค�าทีุ�มีม้ลค่าเพิ�มมากขึี�น อ่ย่างบ�านเรัาทีุ�ทุำาเกษตรัค่อ่นขี�างมาก 

ต�อ่งอั่ปเกรัดีตัวัเอ่งเป็นอุ่ตสาหกรัรัมอ่อ่ร์ัแกนิค ยกตัวัอ่ย่างอุ่ตสาหกรัรัมรัถึยนต์ การัจำะเปลี�ยน

โครังสรั�างพ้�นฐานมาเป็นอุ่ตสาหกรัรัมยานยนต์ไฟฟ้าก็ต�อ่งใช้�ให�เป็นปรัะโยช้น์เพ�้อ่ทีุ�จำะให�เกิดี

อุ่ตสาหกรัรัม 3 อ่งค์ปรัะกอ่บหลัก (แบตเตอ่รั�ี ไดีร์ัฟเทุรัน มอ่เตอ่ร์ั) ส่วันอุ่ตสาหกรัรัมทุ่อ่งเทีุ�ยวั 

ขีอ่งไทุยควัรัปรัับจำากการัเยียวัยา ต�อ่งเปล�ียนแปลง (Transform) ธุุรักิจำ โดียการัใส่นโยบายหร้ัอ่ 

เป้าหมายเขี�าไปอ่ย่างชั้ดีเจำน จำะทุำาให�อุ่ตสาหกรัรัมขีอ่งไทุยมีม้ลค่าเพิ�มมากขึี�น การัทีุ�จำะทุำาอ่ย่างนี�ไดี�

เรัาต�อ่งปรัับปรัุงปรัะสิทุธุิภัาพขีอ่งอุ่ตสาหกรัรัมขีอ่งเรัาก่อ่นไม่เช้่นนั�นต�นทุุนจำะส้งขีึ�นตามไปดี�วัย 

12. หากนึกถึีงตัิวเองในวัย 20 ปี อยากแนะนำาคนรุ�นใหม�ในวันน้ีเกี�ยวกับชีวิติการทำางานอย�างไร

ช่้วังอ่ายุ  20-30 ปี  เ ป็นช้่วังการัค�นหาตัวัตนขีอ่งตัวั เอ่งวั่าตนเอ่งช้อ่บและถึนัดีอ่ะไรั  

การประสบความสำาเรจ็ในชวิีติไม�เพียงแติ�เป็นการประสบความสำาเรจ็ในชวิีติในหนา้ที�การงาน

เท�าน้ัน แต่ต�อ่งรัวัมกันหลายๆ ดี�าน ทัุ�งดี�านสังคม ดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม และการัไดี�ทุำางานทุี�มีควัามสุขี 

ทีุ�ไดี�ทุำา หากเจำอ่อ่ะไรัใหม่ๆ ต�อ่งให�โอ่กาสตัวัเอ่งไดี�เขี�าไปทุำา ต�อ่งกรัะต้อ่ร้ัอ่รั�นทีุ�จำะเขี�าไปทุำางาน  

ทุุกอ่ย่างทีุ�เรัาไดี�ลงม้อ่ทุำาค้อ่ปรัะสบการัณ์์ทีุ�จำะมาหล่อ่หลอ่มให�เป็นตัวัเรัาขึี�นมา เม้�อ่ถึึงจุำดีหนึ�ง 

เรัาจำะเริั�มร้ั�แล�วัว่ัาอ่ะไรัทีุ�เรัาทุำาแล�วัมีควัามสุขี อ่ย่างไรัก็ตาม วันหนึ�งเมื�อเราพร้อม การไปอย่�ถ่ีกที�

ถ่ีกเวลา จะทำาให้เรามีโอกาสในการประสบความสำาเร็จ
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บทความโดย
สมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ 
สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นรพัชร์ อัศววัลลภ
คงขวัญ ศิลา
กวิน เอี่ยมตระกูล 
กุสุมา จารุมณี
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

STAR ระบบวิเคราะห์ข้อม่ลเชิงรุก 

เพื�อสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ 

บทความนี้เป็นการสรุปสาระสำาคัญส่วนหนึ่งจากผลงานเรื่อง “STAR ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุก เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ 
Gold จากการประกวดผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำาปี พ.ศ. 2564 ประเภทคณะบุคคลประเภทแนวคิดกระบวนการทำางานใหม่ และ 
ขอขอบคุณ นางสาวอภิญญา เจนธัญญารักษ์ เศรษฐกรชำานาญการ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง สำาหรับคำาแนะนำาและความช่วยเหลือให้งานนวัตกรรมชิ้นนี้ 
สำาเร็จไปได้ด้วยดี
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STAR ระบบวิเคราะห์ข้อม่ลเชิงรุก 

เพื�อสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ 
การัติดีตามภัาวัะเศรัษฐกิจำอ่ย่างใกล�ชิ้ดีในปัจำจุำบันมีควัามลำาบาก

มากยิ�งขึี�น เน้�อ่งจำากภัาวัะเศรัษฐกิจำมีควัามซัึ่บซึ่�อ่นและเปลี�ยนแปลง

รัวัดีเร็ัวัมากขึี�น ทุำาให�ขี�อ่ม้ลเศรัษฐกิจำทีุ�ใช้�เพ�้อ่การัติดีตามภัาวัะ

เศรัษฐกิจำปัจำจุำบันอ่าจำไม่มีควัามครับถึ�วันสมบ้รัณ์์และรัวัดีเร็ัวัเพียงพอ่ 

อี่กทัุ�งเคร้ั�อ่งชี้�เศรัษฐกิจำโดียทัุ�วัไปมักจำะขีาดีมิติทุางสังคมทีุ�สะทุ�อ่น

มาจำากภัาคสาธุารัณ์ะอ่ย่างรัอ่บดี�าน ทุำาให�การัติดีตามเศรัษฐกิจำ

เพ้�อ่ปรัะโยช้น์ในดี�านต่างๆ ไม่ว่ัาจำะเป็นการัจัำดีทุำานโยบาย หรั้อ่ 

การัวัางแผู้นธุุรักิจำ อ่าจำไม่ตั�งอ่ย่้บนพ้�นฐานขีอ่งขี�อ่เท็ุจำจำริังทุี�ทัุน 

ต่อ่สถึานการัณ์์และครับถึ�วันเพียงพอ่

งานศึกษานี�จึำงเกิดีขึี�นเพ้�อ่สรั�างรัะบบการัติดีตามขี�อ่ม้ลข่ีาวัสารั 

ดี�านเศรัษฐกิจำ อ่าทิุ หนังส้อ่พิมพ์ นิตยสารั บทุวิัเครัาะห์ และบทุควัาม

วิัช้าการั และส้�อ่สังคมอ่อ่นไลน์ เพ้�อ่นำามาปรัะมวัลผู้ลดี�วัย 

วิัทุยาการัสมัยใหม่ทีุ�สามารัถึปรัะมวัลผู้ลขี�อ่ม้ลขีนาดีใหญ่ไดี�ดี�วัย

ควัามรัวัดีเร็ัวั โดียอ่าศัยวิัธีุการัต่างๆ ไม่ว่ัาจำะเป็นกรัะบวันการั  

Neural Language Processing (NLP) การัจัำดี Category การัสรั�างรัะบบ 

Machine Learning โดียมีกรัะบวันการั Training Model ให�มี 

การัเรีัยนร้ั�ขี�อ่ม้ลและทุำานายกลุ่มขี�อ่ม้ลทีุ�เรีัยนร้ั�เพ้�อ่สรั�างเป็น 

ฐานขี�อ่ม้ล อี่กทัุ�งยังผู้สมผู้สานดี�วัยกรัะบวันการัวิัเครัาะห์ทุาง

เศรัษฐศาสตร์ัในการัหาควัามสัมพันธ์ุรัะหว่ัางกลุ่มคำาต่างๆ และ

กิจำกรัรัมทุางเศรัษฐกิจำแล�วันำามาจัำดีทุำาเป็น Policy Dashboard  

ทีุ� มีขี�อ่ม้ลแนวัโน�ม (Trend) และการัปรัะมวัลผู้ลทุางสถิึติ  

ในการัจัำบสัญญาณ์ โอ่กาส ในการัอ่อ่กนโยบาย กลยุทุธ์ุต่างๆ  

ไดี�ตรังตามควัามต�อ่งการัขีอ่งปรัะช้าช้น แล�วันำามาปรัะยุกต์เป็น 

ตัิวช้ีวัด้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Indicator) เพ�้อ่เป็นขี�อ่ม้ลสำาหรัับ 

ผู้้�บริัหารัในการัตัดีสินใจำเชิ้งรุักในดี�านนโยบายต่างๆ อ่ย่าง “ติรงจุด้ 

ติรงประเด็้น และติรงเวลา”

บทนำ�
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ที่ม�
การัอ่อ่กแบบรัะบบ STAR ในครัั�งนี�มีเจำตนาในการัจำัดีทุำาขึี�นเพ�้อ่เป็นเครั�้อ่งม้อ่ให�แก่ผู้้�บรัิหารัขีอ่ง

กรัะทุรัวังการัคลังพิจำารัณ์าใช้�เป็นทุางเล้อ่กเพ้�อ่ปรัะกอ่บการัตัดีสินใจำเชิ้งกลยุทุธุตามภัารักิจำขีอ่ง

กรัะทุรัวังการัคลัง ซึึ่�งถ้ึอ่เป็นหน่วัยงานหลักทุ�ีมีบทุบาทุและหน�าทุ�ีในการับริัหารัเศรัษฐกิจำขีอ่งปรัะเทุศ 

โดียมีเป้าหมายในการัรัักษาเสถีึยรัภัาพและสรั�างควัามเจำริัญเติบโตทุางเศรัษฐกิจำ ควับค่้ไปกับ 

การักรัะจำายรัายไดี� การัสรั�างโอ่กาสทุางเศรัษฐกิจำให�แก่ปรัะช้าช้น และการัแก�ไขีปัญหาทุางสังคม  

โดียผู้สมผู้สานเคร้ั�อ่งม้อ่ทุางการัคลังปรัะเภัทุต่างๆ ไดี�แก่ เครั�้อ่งม้อ่ดี�านการัจัำดีเก็บรัายไดี� การัใช้�จำ่าย

งบปรัะมาณ์ การับริัหารัทุรััพย์สินและการัก่อ่หน�ีสาธุารัณ์ะ ในขีณ์ะเดีียวักันหน่วัยงานในสังกัดี 

กรัะทุรัวังการัคลังก็ยังให�ควัามสำาคัญกับปรัะสิทุธิุภัาพการัดีำาเนินงานทุี�เน�นควัามโปร่ังใสและ 

ควัามยั�งย้นทุางการัคลังอ่ีกดี�วัย 

หากแต่ภัายใต�สถึานการัณ์์ปัจำจุำบัน สภัาพแวัดีล�อ่มทัุ�งภัายในและภัายนอ่กปรัะเทุศเปลี�ยนแปลง 

ไปอ่ย่างรัวัดีเร็ัวั การัเพิ�มศักยภัาพและควัามย้ดีหยุ่นในการัปรัับเปลี�ยนเคร้ั�อ่งม้อ่การับริัหารัรัาช้การั

เพ้�อ่ตอ่บสนอ่งควัามต�อ่งการัขีอ่งรัะบบทีุ�เปลี�ยนแปลงไปสามารัถึทุำาไดี�โดียนำาหลักการับรัิหารังาน 

ภัาครััฐแนวัใหม่ (New Public Management) มาปรัับใช้� เพ�้อ่เพิ�มปรัะสิทุธิุภัาพในการัปฏิบัติรัาช้การัทุ�ี

มุ่งส่้ควัามเป็นเลิศ โดียคำานึงถึึงหลักควัามคุ�มค่าและเน�นควัามโปร่ังใส ตลอ่ดีทัุ�งการัมุ่งเน�นการัให�

บริัการัแก่ปรัะช้าช้นโดียคำานึงถึึงคุณ์ภัาพเป็นสำาคัญ

ทัุ�งนี� ทีุ�ผู่้านมากรัะทุรัวังการัคลังไดี�ส่งเสริัมให�หน่วัยงานในสังกัดีไดี�นำาเทุคโนโลยีสารัสนเทุศและ 

การัส้�อ่สารัเขี�ามาใช้�ในการับริัการัปรัะช้าช้น ดี�วัยการันำานวััตกรัรัมและเทุคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นกลไก

ในการัขัีบเคล้�อ่นปรัะเทุศ อ่าทิุ การัผู้ลักดัีนนโยบาย National e-Payment เพ�้อ่ก�าวัส่้ Thailand 4.0  

โดียเริั�มจำาก โครังการัพรั�อ่มเพย์ โครังการับัตรัสวััสดิีการัแห่งรััฐ โครังการัเรัาไม่ทิุ�งกัน และโครังการั

คนละครึั�ง เป็นต�น ในขีณ์ะเดีียวักันกรัะทุรัวังการัคลังไดี�นำาดิีจิำทัุลแพลตฟอ่ร์ัม วัางโครังสรั�างรัะบบงาน

ผู้่านบล็อ่กเช้น เพ้�อ่ยกรัะดัีบปรัะสิทุธิุภัาพรัะบบงานและลดีขัี�นตอ่นการัทุำางาน อี่กทัุ�งอ่ำานวัย 

ควัามสะดีวักให�กับปรัะช้าช้นและผู้้�มาติดีต่อ่ขีอ่ใช้�บรัิการัต่างๆ  กับกรัะทุรัวังการัคลังไดี�ดีียิ�งขีึ�น 

การัทีุ�กรัะทุรัวังการัคลังไดี�ปฏิร้ัปกรัะบวันการัทุำางานทีุ�ขัีบเคล้�อ่นดี�วัยเทุคโนโลยีดิีจิำทัุลอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งนั�น 

จำึงเป็นโอ่กาสให�กรัะทุรัวังการัคลังสามารัถึเขี�าถึึงขี�อ่ม้ลและควัามร้ั�สึกขีอ่งปรัะช้าช้นเพิ�มขึี�น เพ้�อ่ทีุ�จำะ

สามารัถึติอบสนองประชาชนได้้อย�างติรงจดุ้ หากทราบถีงึความติอ้งการที�แท้จรงิของประชาชน

ได้้อย�างชดั้เจน ปรัะกอ่บกับขี�อ่ม้ลข่ีาวัสารัเชิ้งคุณ์ภัาพทัุ�งทุ�ีเป็นขีอ่งภัาครััฐ ภัาคเอ่กช้น และภัาคธุุรักจิำ 

มีอ่ย่้อ่ย่างแพร่ัหลายในส้�อ่ทีุ�สามารัถึเขี�าถึึงไดี�จำากหลายช่้อ่งทุาง (Open source) ดัีงนั�น กรัะทุรัวังการัคลัง

สามารัถึทีุ�จำะนำาขี�อ่ม้ลดัีงกลา่วัมาวัเิครัาะหแ์ละจัำดีทุำาเปน็ตัวัชี้�วััดีทีุ�เป็นปรัะโยช้นแ์กผู้่้�บรัหิารัเพิ�มเตมิไดี� 
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เพ้�อ่ให�การัจัำดีทุำามาตรัการัตา่งๆ 

ตอ่บสนอ่งต่อ่ควัามต�อ่งการัขีอ่ง

ปรัะช้าช้นไดี�อ่ย่างเหมาะสม 

ในรัะยะหลังมานี� งานศึกษาขีอ่ง

ทัุ�งในปรัะเทุศและต่างปรัะเทุศ 

อ่าทุิ ธุนาคารัแห่งปรัะเทุศไทุย 

กอ่งทุุนการัเงินรัะหว่ัางปรัะเทุศ 

(IMF) และธุนาคารักลางแห่ง

ซึ่านฟรัานซิึ่สโก  ( Fede ra l  

Reserve Bank of San Francisco) 

และอ้่�นๆ เริั�มนำาขี�อ่ควัาม (Text) 

จำากขี�อ่ควัามในหนังส้อ่พิมพ์ 

Fecebook หรั้อ่ Twitter มาใช้�ใน

การัติดีตามภัาวัะเศรัษฐกิจำ 

เน้�อ่งจำากเปน็ขี�อ่ม้ลทีุ�มีควัามเป็น

ปัจำจุำบัน (Real time) ส้ง และ

สะทุ�อ่นพฤติกรัรัมขีอ่งปรัะช้าช้น

ในปัจำจุำบันไดี�มากทีุ�สุดี 

อ่ย่างไรัก็ดีี นวััตกรัรัมช้�ินนี�มี

ควัามตั�งใจำทุ�ีจำะขียายขีอ่บเขีต

ขีอ่งงานทีุ�มากกว่ัางานศึกษา 

ในอ่ดีีต โดียจำะนำาขี�อ่ควัาม (Text) 

ขีอ่งข่ีาวัสารัในเว็ับไซึ่ต์ (Website) 

จำากขี�อ่เท็ุจำจำริัง บทุวิัเครัาะห์ใน

หนังส้อ่พิมพ์ บทุควัามวิัช้าการั

ขีอ่งหน่วัยงานเศรัษฐกิจำต่างๆ 

เช่้น ศ้นย์วิัจัำยเศรัษฐกิจำขีอ่ง

ธุนาคารัพาณ์ิช้ย์และบรัิ ษัทุ 

หลักทุรััพย์ สถึาบันการัศึกษา 

และหน่วัยงานรัาช้การั เป็นต�น 

ควับค่้ไปกับขี�อ่ควัามทีุ�แสดีง

ควัามคิดีเห็น การัวิัเครัาะห์อ่ารัมณ์์ และควัามร้ั�สึก (Sentiment)  

จำาก Twitter และ Facebook เพ้�อ่นำา Keywords ทีุ�ปรัะช้าช้นให�ควัาม

เห็น มาจัด้ทำา Social Category ของหน�วยงานติ�างๆ ใน

กระทรวงการคลัง และจัด้ทำา Policy Dashboard รวมท้ัง 

สร้างตัิวช้ีวดั้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Indicators) เพ�้อ่ให�ผู้้�บรัหิารั

ทุรัาบถึึงควัามต�อ่งการัทุี�แทุ�จำริังขีอ่งปรัะช้าช้น สอ่ดีคล�อ่งกับ 

หลักการัการัส้�อ่สารัสอ่งทุาง (Two-way communication) ทุำาให� 

ผู้้�บริัหารัสามารัถึตัดีสินใจำเชิ้งรุักในดี�านนโยบายต่างๆ อ่ย่าง  

“ติรงจดุ้ ติรงประเด้น็ และติรงเวลา” สอ่ดีคล�อ่งกบัสถึานการัณ์์

เศรัษฐกิจำทีุ�เปลี�ยนแปลง
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วัตถุประสงค์/เป้�หม�ยของผลง�น 
ผู้ลงานนวััตกรัรัมแนวัคิดีกรัะบวันการัทุำางานใหม่นี� ปรัะกอ่บดี�วัย 2 วััตถุึปรัะสงค์หลัก ดัีงนี� 

1. เพ�ือจัด้ทำา Social Category ขีอ่งหน่วัยงานในสังกัดีกรัะทุรัวังการัคลัง จำากแหล่งขี�อ่ม้ลเป้าหมาย

สำาคัญดี�านเศรัษฐกิจำ อ่าทิุ หนังส้อ่พิมพ์ นิตยสารั บทุวิัเครัาะห์ และบทุควัามวิัช้าการั และส้�อ่สังคม

อ่อ่นไลน์ เช่้น Twitter และ Facebook เป็นต�น และนำามาวิัเครัาะห์ควัามสัมพันธ์ุกับสถึานการัณ์์ทุาง

เศรัษฐกิจำทีุ�จำะเกิดีขึี�น

2. เพื�อจัด้ทำา Policy Dashboard ทีุ�มีขี�อ่ม้ลควัามร้ั�สึกขีอ่งปรัะช้าช้น (Economic Sentiment)  

ในร้ัปแบบ Visualization ทีุ�มีขี�อ่ม้ลแนวัโน�ม (Trend) และการัปรัะมวัลผู้ลทุางสถิึติ เพ�้อ่ปรัะโยช้น์ 

ในการัจัำบสัญญาณ์เศรัษฐกิจำและการัจัำดีทุำานโยบาย กลยุทุธ์ุต่างๆ ให�ตรังตามควัามต�อ่งการัขีอ่ง

ปรัะช้าช้น ถ้ึอ่เป็นการัส้�อ่สารัสอ่งทุาง (Two-way communication) 

3. เพื�อนำาประยุกต์ิใช้ข้อความ (Text) มาจัด้ทำาตัิวช้ีวัด้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Indicator)  

เพ้�อ่เป็นขี�อ่ม้ลสำาหรัับผู้้�บริัหารัสำาหรัับการัตัดีสินใจำเชิ้งรุักในดี�านนโยบายต่างๆ อ่ย่าง “ติรงจุด้  

ติรงประเด็้น และติรงเวลา” 
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คว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยระดับประเทศ 
หรือระดับโลก 
จุด้เริ�มต้ินของงานนวัติกรรม

ช้ินนี้เกิด้จากการสื�อสารของ

รั ฐ บ า ล ไ ป ยั ง ป ร ะ ช า ช น 

ส�วนใหญ�ที�ผ� านมามักเป็น 

ก า ร สื� อ ส า ร ท า ง เ ดี้ ย ว  

(One-way communication) 

ดัีงนั�น หากสามารัถึทีุ�จำะพัฒนา

ให�การัส้�อ่สารั รัับฟัง เป็นไปอ่ย่าง

รัอ่บดี� านมาก ขึี� น ก็จำะทุำา ให�

สามารัถึดีำาเนินนโยบายรััฐบาล

เพ�้อ่ลดีควัามเหล้�อ่มลำ�าและเพิ�ม

ขีีดีควัามสามารัถึในการัแขี่งขัีน  

ได้้อย�างติรงจุด้ ติรงประเด้็น 

และติรงเวลา ทัุ�งนี� แนวัคิดีขีอ่ง

กรัะบวันการัทุำา ง าน ให ม่ นี� 

ส อ่ ดี ค ล� อ่ ง กั บ กั บ ก รั อ่ บ

ยุทุธุศาสตรั์ช้าติรัะยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) ไดี�แก่ 

ยุทธศาสติร์ที� 6 ด้้านการปรับ

ส ม ดุ้ ล แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ 

การบริหารจัด้การภาครัฐ  

ในประเด็้นภาครัฐมีความทัน

สมัย หัวัขี�อ่การัพัฒนาและปรัับ

รัะบบวิัธีุการัปฏิบัติรัาช้การัให�

ทัุนสมัย  โดียมีการักำาหนดี

นโยบายและการับริัหารัจัำดีการั

ทีุ�ตั�งอ่ย่้บนขี�อ่ม้ลและหลักฐาน

เชิ้งปรัะจัำกษ์ มุ่ งผู้ลสัมฤทุธิุ�  

มีควัามโปร่ังใสย้ดีหยุ่นและ

ค ล่อ่ง ตัวั ส้ ง  นำาน วััตกรัรัม 

เทุคโนโลยี ขี�อ่ม้ลขีนาดีใหญ่ 

รัะบบการัทุำางานทีุ�เป็นดีิจิำทัุล 

ม า ใ ช้� ใ น ก า รั บ รัิ ห า รั แ ล ะ 

การัตัดีสินใจำ รัวัมทัุ�งนำาอ่งค์

ควัามรั�้ ในแบบสหสาขีาวัิช้า 

เขี�ามาปรัะยุกต์ใช้� เพ�้อ่สรั�าง

คุณ์ค่าและแนวัทุางปฏิบัติทุ�ี 

เป็นเลิศในการัตอ่บสนอ่งกับ

สถึานการัณ์์ต่างๆ ไดี�อ่ย่างทัุน

เวัลา พรั�อ่มทัุ�งมีการัจัำดีการั

ควัามรั�้และถึ่ายทุอ่ดีควัามรั�้

อ่ย่างเป็นรัะบบเพ้�อ่พัฒนาภัาครััฐ

ให�เป็นอ่งค์กรัแห่งการัเรัียนรั�้ 

รัวัมทัุ� ง มี ลักษณ์ะเปิดีกวั� าง  

เช้้�อ่มโยงถึึงกันและเปิดีโอ่กาส 

ให� ทุุกภัาคส่วันเขี�ามามีส่วันร่ัวัม

เพ้�อ่ตอ่บสนอ่งควัามต�อ่งการั

ขีอ่งปรัะช้าช้นไดี�อ่ย่างสะดีวัก 

รัวัดีเร็ัวั และ โปร่ังใส รัวัมถึึง

ส อ่ ดี ค ล� อ่ ง กั บ ห ลั ก ขี อ่ ง 

ธุรัรัมาภัิบาลในภัาครััฐ (Good 

Governance) ในดี�านพัฒนา

ศักยภัาพและควัามสามารัถึขีอ่ง

ส่วันบรัหิารัจำดัีการัอ่ยา่งตอ่่เน้�อ่ง

และให� มีปรัะสิทุธิุภัาพยิ�งขึี�น 

นอกจากน้ี ผลงานชิ้นนี้ยัง

สอด้คล้องกับยุทธศาสติร์ 

การบริหารการเปลี�ยนแปลง

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 

2564 ไดี�แก่ 1) ยุทธศาสติร์

สร้างสรรคน์วัติกรรม (Create 

Innovation) โดียการัสรั�างภัาพ

ลักษณ์์การัเปลี�ยนแปลง (Build 

Change Image) และบ้รัณ์าการั

ขี�อ่ม้ลอั่จำฉริัยะ ( In tegra te  

I n t e l l i g en ce  Da ta )  และ  

2) ยุทธศาสติร์สร้างวัฒนธรรม

กระทรวงการคลัง (Construct 

MOF Culture) โดียการัสรั�าง

แรัง บันดีาลใจำ ส่้น วััตกรัรัม  

(Inspire Innovation) และสรั�างวัถิึี

คนคลัง(Build MOF Way)
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กระบวนก�ร/กิจกรรมที่ได้ดำ�เนินก�ร
1. ลำาดั้บข้ันติอนในการพัฒนาผลงาน 

(1) ศึกษาแหลง่ขี�อ่ม้ล (Data Source) และเกบ็ขี�อ่ม้ลจำากแหลง่ขี�อ่ม้ลต่างๆ ทีุ�เป็นทีุ�นิยม มีผู้้�ติดีตาม เป็น

ทุ�ียอ่มรัับในเชิ้งเศรัษฐกิจำ ปรัะกอ่บดี�วัย 

• Emenscr แสดีงขี�อ่ม้ลเอ่กสารัและ e-form ต่างๆ ทีุ�เกี�ยวักับเงินงบปรัะมาณ์แผู่้นดิีน 

• Thaime เพ้�อ่ติดีตามขี�อ่ม้ลภัาครััฐ เช่้น พรัก. เงินก้�

• Social News offline- Online ข่ีาวัดี�านเศรัษฐกจิำ จำากสำานักข่ีาวัสำาคัญต่างๆ เช้น่ กรุังเทุพธุุรักิจำ ขีา่วัสดี 

โพสทุ้เดีย์ เป็นต�น

• ศ้นย์วิัจัำยทุางเศรัษฐกิจำขีอ่งธุนาคารัต่างๆ ในปรัะเทุศ ขี�อ่ม้ลบทุวิัเครัาะห์ทุางเศรัษฐกิจำขีอ่งศ้นย์วิัจัำย

ธุนาคารัต่างๆ 

• Google Trend การั Search ขี�อ่ม้ลใน Google trend เพ�้อ่ด้ีควัามสนใจำจำากปรัะช้าช้น

• Influencer บทุควัามขีอ่งผู้้�มีอิ่ทุธิุพล หร้ัอ่ผู้้�เชี้�ยวัช้าญดี�านเศรัษฐกิจำ 

• แหล่งขี�อ่ม้ลอ้่�นๆ  ในส้�อ่สังคมอ่อ่นไลน์ ไดี�แก่ Facebook และ Twitter เป็นต�น 

(2) นำาขี�อ่ควัาม (Text) เขี�ากรัะบวันการั Neural Language Processing (NLP) ในการัวัิเครัาะห์ทุางดี�าน

ภัาษาศาสตร์ั และการัตีควัามจำากขี�อ่ควัาม ซึึ่�งคำาส่วันใหญ่จำะเปน็ขี�อ่ควัาม (Text) ทีุ�เกี�ยวักับเศรัษฐกจิำ

และกรัะทุรัวังการัคลัง ไดี�แก่ ธุุรักิจำหนีตาย “บาทุแข็ีง” จ่ำอ่ปลดีคนเพิ�ม หร้ัอ่ “คลังถัึงแตก” เงินคงคลัง

ไม่พอ่ใช้� ครัม.อ่นุมัติก้�เงินเพิ�มเติม ฯลฯ เป็นต�น ในการันี�โปรัแกรัม Python จำะเล้อ่กคำา บาทุแข็ีง และ

คลังถัึงแตก อ่อ่กมาจำากปรัะโยคขีอ่งขี�อ่ควัาม ซึึ่�งคำาทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งไดี�การัคัดีกรัอ่งมานี�จำะถ้ึกเก็บไวั�ในรัะบบ

ฐานขี�อ่ม้ลขีอ่งกรัะทุรัวังการัคลัง (MOF Data Lake) 

(3) หลังจำากทุำาการัวิัเครัาะห์ คำาสำาคัญ ทีุ�เกิดีในบทุควัาม ปรัะโยคแล�วั จำะนำามาปรัะเภัทุ  

(Categorization System) โดียคำาในปรัะเภัทุเดีียวักันจำะมีควัามหมายทีุ�สอ่ดีคล�อ่งกัน และแตกต่างจำาก

คำาในปรัะเภัทุอ้่�นๆ เช้่น คำาในกลุ่ม COVID อ่าจำปรัะกอ่บดี�วัย โควิัดี รัะบาดี และวััคซีึ่น เป็นต�น
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(4) รัับทุรัาบควัามเห็นจำากผู้้� เ ชี้�ยวัช้าญ (Domain Expert)  

ในการัตรัวัจำสอ่บควัามถ้ึกต�อ่ง (Approve) ในการัจัำดี Category ขีอ่ง

ขี�อ่ควัามต่างๆ ว่ัาถ้ึกต�อ่งตามกลุ่มปรัะเภัทุหรั้อ่ไม่ อ่ย่างไรั

(5) การัสรั�างรัะบบ Machine Learning Process กรัะบวันการั  

Training Model ให�ทุำาการัเรัียนร้ั� ขี�อ่ม้ล Text และทุำานายกลุ่มตาม 

Category ทีุ�ไดี�เรีัยนร้ั� ซึึ่�งจำะมีปรัะโยช้น์สำาหรัับการักลุ่มขี�อ่ควัาม 

ในครัั�งต่อ่ไป

ตัิวอย�าง การทำานายการจัด้ Category

(6) กรัะบวันการัวัเิครัาะหห์าควัามสมัพันธุกั์บเคร้ั�อ่งชี้�ทุางเศรัษฐกจิำ

ต่างๆ เช้่น การัทุดีสอ่บควัามสัมพันธุ์รัะหวั่างปรัิมาณ์ค�นหาคำาว่ัา 

“หางาน” “สมัครังาน” ใน Google Trend กับอั่ตรัาการัว่ัางงาน 

เป็นต�น ซึ่�ึงโดียปกติจำะใช้�เกณ์ฑ์์สหสัมพันธุ์ (Correlation) ส้งทุ�ี 

มากกว่ัารั�อ่ยละ 70 ขึี�นไป

ตัิวอย�าง การจัด้ Category คำา จากข้อความที�เกี�ยวข้องกับเศรษฐกิจ
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ตัิวอย�างการทด้สอบความสัมพันธ์ ระหว�างการ Search และ

เคร�ืองช้ีทางเศรษฐกิจ

(7) การัแสดีงผู้ลผู่้าน Dashboard เพ้�อ่ให�เห็นแนวัโน�ม หรัอ้่การัเติบโต

ขีอ่งกลุม่คำาทีุ�ชั้ดีเจำนตรังจำดุีในมติิต่างๆ โดียการัแสดีงผู้ลในร้ัป Data 

Visualization นั�นจำะช่้วัยให�การันำาเสนอ่ขี�อ่ม้ลเชิ้งปริัมาณ์มีควัามง่าย

มากขึี�น

 (8) หลังจำากนั�น นำาขี�อ่ม้ลในกลุ่มปรัะเภัทุคำามาจัำดีทุำาเป็น Sentiment 

ในกลุ่ม ติดีตาม แก�ไขี รัับม้อ่ ฟ้�นฟ้ ส่งเสริัม เพ�้อ่เสนอ่ต่อ่ผู้้�บริัหารั

กรัะทุรัวังการัคลังต่อ่ไป
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2. ลำาดั้บข้ันติอนในการด้ำาเนินงาน สามารัถึแสดีงไดี่ดัีงแผู้นภ้ัมิต่อ่ไปนี�

ผลสำ�เร็จที่ค�ดว่�จะได้รับ
รัะบบวิัเครัาะห์ขี�อ่ม้ลเชิ้งรุัก เพ้�อ่สรั�างกลยุทุธ์ุทุางเศรัษฐกิจำ หรั้อ่รัะบบ STAR นี�เป็นแนวัคิดีใหม่ทีุ�เป็น

กลไกการัส้�อ่สารัแบบสอ่งทุาง (Two-way communication) กล่าวัค้อ่ ภัาครััฐสามารัถึรัับรั�้มุมมอ่ง 

ผู้ลตอ่บรัับนโยบายขีอ่งรััฐจำากปรัะช้าช้นผู่้านขี�อ่ควัาม (Text) ทีุ�เผู้ยแพร่ัในเว็ับไซึ่ตแ์ละส้�อ่สังคมอ่อ่นไลน์ 

ในขีณ์ะเดีียวักันควัามต�อ่งการันี�จำะถ้ึกเปลี�ยนเป็นนโยบายเพ้�อ่ช่้วัยเหล้อ่ผู้้�ทีุ�มีส่วันไดี�เสียไดี�อ่ย่างตรัง

ปรัะเด็ีน และทุรัาบแนวัโน�มควัามต�อ่งการั หรัอ้่ปัญหาในมิติดี�านรัายไดี� รัายจ่ำาย ภัาษี หนี�สิน ทุรััพยส์นิ 

และอ้่�นๆ ทีุ�ไม่อ่าจำพบเห็นในรัายงานอ้่�นๆ รัวัมทัุ�งวัิเครัาะห์สัญญาณ์เศรัษฐกิจำไดี�รัวัดีเรั็วัขี�ึนซึ่�ึงจำะ

เป็นการัแก�ไขีผู้ลกรัะทุบทีุ�เกิดีขี�ึนไดี�ดีียิ�งขี�ึน ลดีงบปรัะมาณ์ เพิ�มควัามเขี�มแข็ีงและสรั�างควัามยั�งย้น 

ให�แก่ปรัะช้าช้นและธุุรักิจำต่อ่ไป และทุำาให�เกิดีสโลแกนทุ�ีเรัยีกวัา่ “วัันน�ีปรัะช้าช้นต�อ่งการัอ่ะไรั ภัาครััฐ

ต�อ่งร้ั�” เช่้น หากผู้้�ปรัะกอ่บการั SMEs ส่วันใหญ่ต�อ่งการัดีำาเนินธุุรักิจำในลักษณ์ะ E-commerce แต่ 

ขีาดีควัามร้ั� เงินทุุน และช่้อ่งทุางในการัดีำาเนินงาน (Channel) กรัะทุรัวังการัคลังและหน่วัยงาน 

ทุ�ีเก�ียวัขี�อ่งสามารัถึช้่วัยเหล้อ่ผู้้�ปรัะกอ่บการัดีังกล่าวัในการัจำัดีทุำาดิีจิำทัุลแพลตฟอ่รั์มให�แก่รั�านค�า 

ทีุ�เขี�ามาลงทุะเบียนเป็นทีุ�ร้ั�จัำกมากขึี�น โดียจัำดีกลุ่มผู้้�ค�าตามหมวัดีหม่้สินค�า รั�านค�าและสถึานทุี� หร้ัอ่

ช่้วังเวัลา เพ้�อ่ให�ง่ายต่อ่การัค�นหา รัวัมทัุ�งมีการัให�ใบปรัะกาศ (Certificate) จำากภัาครััฐ หรั้อ่ Rating 

และ Review จำากผู้้�บริัโภัค เป็นต�น ทัุ�งนี� การัสรั�างดิีจิำทัุลแพลตฟอ่ร์ัมดัีงกล่าวั นอ่กจำากจำะช้่วัยให� 

ผู้้�ปรัะกอ่บการั SMEs มีช่้อ่งทุางการัขีายสนิค�ามากขึี�น ยังช่้วัยให�ผู้้�ปรัะกอ่บการัเขี�าถึึงแหลง่เงนิทุุนจำาก

สถึาบันการัเงินไดี�มากขึี�นอี่กดี�วัย ตัวัอ่ย่างขี�างต�นเป็นการัทุำางานร่ัวัมกันรัะหว่ัางภัาครััฐและปรัะช้าช้น 

อี่กทัุ�งขี�อ่ม้ลทีุ�ไดี�ก็นำาไปบ้รัณ์าการักับขี�อ่ม้ลอ่�้นๆ ขีอ่งภัาครััฐ เพ�้อ่ใช้�ในการักำาหนดีรััฐสวััสดิีการั 

ไดี�ตรังกลุ่มเป้าหมายไดี�มากขึี�น 
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ตัวอย่�งก�รนำ�ระบบ STAR 
ม�วิเคร�ะห์โครงก�รคนละครึ่ง 
(ช่วงก�รวิเคร�ะห์เดือนตุล�คม 2563 - มิถุน�ยน 2564)
การัทุดีลอ่งรัะบบ STAR แม�จำะยังไม่สามารัถึพัฒนาไดี�อ่ย่างเต็ม 

ร้ัปแบบแต่ก็สามารัถึแยกพัฒนาชิ้�นงานบางส่วันเพ�้อ่นำามาปรัะยุกต์

เขี�ากับกรัณี์โครังการัคนละครึั�งเพ้�อ่เป็นตัวัอ่ย่างขีอ่งรัะบบทีุ�เป็น 

ร้ัปธุรัรัมในเบ้�อ่งต�นไดี� ดัีงนี�

สถึานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขีอ่ง COVID-19 ไดี�ส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่ 

การัดีำาเนินกิจำกรัรัมทุางเศรัษฐกิจำและควัามเป็นอ่ย่้ขีอ่งปรัะช้าช้น

เป็นวังกวั�าง รััฐบาลจึำงไดี�มีการัดีำาเนินนโยบายเพ้�อ่สนับสนุน 

การัฟ้�นฟ้เศรัษฐกิจำ โดียการักรัะตุ�นและรัักษารัะดีับการับรัิโภัค

ภัายในปรัะเทุศในไตรัมาสทีุ� 4 ขีอ่งปี 2563 ซึึ่�งรัวัมถึึงโครังการั 

คนละครึั�ง และต่อ่มาไดี�มีการัขียายเป็นโครังการัคนละครึั�ง  

รัะยะทีุ� 2 เพ้�อ่รัักษารัะดัีบและทิุศทุางขีอ่งการัเจำรัิญเติบโตทุาง

เศรัษฐกิจำ โดียโครังการัคนละครึั�งและโครังการัคนละครึั�ง รัะยะทีุ� 2 

มีขี�ึนรัะหว่ัางวัันทีุ� 23 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564  

หลังจำากนั�นเพ้�อ่รัักษารัะดีับและทุิศทุางขีอ่งการัเจำรัิญเติบโต 

ทุางเศรัษฐกิจำอ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง รััฐบาลจำึงไดี�มีโครังการัคนละครึั�ง  

รัะยะทีุ� 3 รัะหว่ัางวัันทีุ� 1 กรักฎาคม - 31 ธัุนวัาคม 2564 และ

โครังการัคนละครึั�ง รัะยะทีุ� 4 รัะหว่ัางวัันทีุ� 1 กุมภัาพันธ์ุถึึงวัันทีุ�  

30 เมษายน 2565 

ทัุ�งนี� ปรัะช้าช้นทีุ�เขี�าร่ัวัมโครังการั

คนละครึั�งจำะมีการัใช้�จ่ำายผู้่าน 

g-Wal let  บนแอ่ปพลิเคชั้น  

“เป๋าตัง” ขีณ์ะทุ�ีผู้้�ปรัะกอ่บการั 

ทีุ�เขี�าร่ัวัมโครังการัทีุ�รัับช้ำารัะเงิน

ดี�วัยแอ่ปพลิเคชั้น “ถุึงเงิน”  
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หากพิจำารัณ์าขี�อ่ม้ลจำากภัาพทีุ� 1 จำะพบวั่าในภัาพรัวัมมีจำำานวัน 

ควัามคิดีเห็นขีอ่งปรัะช้าช้นต่อ่โครังการัคนละครึั�ง หร้ัอ่มีควัามถีึ�ทุ�ี

ปรัะช้าช้นพ้ดีถึึงโครังการัฯ ผู่้านส้�อ่ตา่งๆ มากขึี�นในรัะยะเรั�ิมต�นขีอ่ง

โครังการัฯ รัะยะทีุ� 2 ช่้วังเด้ีอ่นธัุนวัาคม 2563 และไปส้งสุดีทีุ�เด้ีอ่น

มกรัาคม 2564 จำากนั�นมีจำำานวันควัามคิดีเห็นเกี�ยวักับโครังการัฯ 

ภัาพทุี� 1 : ภัาพรัวัมจำำานวันควัามคดิีเหน็ขีอ่งปรัะช้าช้นตอ่่โครังการัคนละครึั�ง 
ทุี�รัะบบ STAR นำามาวัิเครัาะห์ในช้่วังเดี้อ่นตุลาคม 2563 - มิถึุนายน 2564

ลดีลง และเพิ�มขึี�นอี่กครัั�งใน

เด้ีอ่นมิถุึนายน 2564 ซึึ่�งเป็นช้ว่ัง

ก่อ่นจำะเริั�มโครังการัฯ รัะยะทีุ� 3 

(1 กรักฎาคม - 31 ธัุนวัาคม 2564)

ดัีงนั�น กรัะทุรัวังการัคลังจำงึมขีี�อ่ม้ลส่วันบุคคล (inside out) ซึึ่�งมกีารัติดีตามเป็นปรัะจำำาผู่้านแอ่ปพลิเคชั้น 

ในขีณ์ะทีุ� รัะบบ STAR ให�ควัามสนใจำชุ้ดีขี�อ่ม้ลจำากควัามคิดีเห็นทีุ�สะทุ�อ่นอ่อ่กมาผู้่านส้�อ่ต่างๆ  

หรั้อ่ Social Media (outside in) ซึ่ึ�งนับเป็นผู้ลสะทุ�อ่นกลับหรั้อ่คำาติช้มขีอ่งปรัะช้าช้นทุี�มีต่อ่โครังการั

คนละครัึ�ง
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ภัาพทุี� 2 : จำำาแนกตามปรัะเภัทุขีอ่งการั
วัิ เครัาะห์อ่ารัมณ์์และควัามรั้� สึ กต่ อ่
โครังการัคนละครัึ�ง 
(ช้ว่ังเดี้อ่นตลุาคม 2563 - มถิึนุายน 2564)
STAR นำามาวัิเครัาะห์ในช้่วังเดี้อ่นตุลาคม 
2563 - มิถึุนายน 2564

ภัาพทุี� 3 : จำำาแนกตามเพศจำากการัวัเิครัาะห์
ขีอ่งรัะบบ STAR

น อ่ ก จำ า ก นี�  รั ะ บ บ  S T A R  

ยังสามารัถึวิัเครัาะห์อ่ารัมณ์์ 

และควัามรั�้ สึกจำากขี�อ่ควัาม  

(Sentiment Analysis) เพ้�อ่ 

บ่งบอ่กควัามร้ั�สึกขีอ่งปรัะช้าช้น

ทีุ�มีต่อ่โครังการัคนละครึั�งวั่า 

เ ป็น เ ชิ้ งบวักห ร้ัอ่ เ ชิ้ งลบ ไดี� 

อี่กดี�วัย โดียผู้ลการัวิัเครัาะห์

แสดีงไดี�จำากภัาพทีุ� 2 ซึึ่�งพบว่ัา 

ภัาพรัวัมขีอ่งการั วิั เครัาะห์

อ่ารัมณ์์และควัาม ร้ั� สึ ก ต่ อ่

โครังการัคนละครึั�ง เป็นควัามร้ั�สึก

เชิ้งบวักปรัะมาณ์ 40 % เป็น

ควัามร้ั�สึกเชิ้งลบปรัะมาณ์ 20%  

และควัามร้ั�สึกเป็นกลางปรัะมาณ์ 

40% ทุำาให�ปรัะเมินไดี�ว่ัาในภัาพ

รัวัมปรัะช้าช้นร้ั�สึกต่อ่โครังการั

คนละครัึ�งในทุิศทุางทุี�ดีี

อี่ ก ทัุ� ง รั ะบบ  STAR  ยั งทุำา 

ก า รัจำำา แ น ก เพศ ไดี� อี่ กดี� วั ย  

เพ้�อ่ปรัะโยช้น์ในการัวัางกลยุทุธ์ุ 

เร้ั�อ่งการัวัางนโยบาย โดียจำาก

ภัาพทีุ� 3 พบว่ัา โครังการัคนละครึั�ง 

หร้ัอ่เร้ั�อ่งขีอ่งการัจัำบจ่ำายใช้�สอ่ย 

มีผู้ลกับเพศหญิงมากกว่ัาเพศช้าย 

นอ่กจำากนี� รัะบบ STAR สามารัถึ

จำำา แ น ก ค วั า ม คิ ดี เ ห็ น ขี อ่ ง

ปรัะช้าช้นตอ่่โครังการัคนละครัึ�ง 

ไ ดี� ต า ม จุำ ดี มุ่ ง ห ม า ย ห ร้ั อ่

วััตถุึปรัะสงค์ อ่าทุิ เช้่น เช้ิง 

การัช้้�นช้ม ตำาหนิติเตียน หร้ัอ่ 

ขี�อ่สงสัยต่างๆ โดียจำากภัาพทีุ� 4 

พบว่ัาควัามคิดีเห็นขีอ่งปรัะช้าช้น

ต่อ่โครังการัคนละครัึ�งเป็นไปใน

ดี�านช้้�นช้มส้งสุดี โดียเป็นการั

ช้้�นช้มเพิ�ม ขึี�นอ่ย่างต่อ่เ น้�อ่ง  

จำนสิ�นสุดีโครังการัคนละครึั�ง

รัะยะทีุ� 2 ในเด้ีอ่นมีนาคม 2564 

จำากนั�นมีการัแสดีงควัามคิดีเห็น

เชิ้งช้้�นช้มเพ�ิมอี่กครัั�งในเด้ีอ่น

มิถุึนายน 2564 ก่อ่นเริั�มโครังการั

คนละครึั�งรัะยะทีุ� 3 (วัันทุ�ี 1 

กรักฎาคม - 31 ธัุนวัาคม 2564) 

นอ่กจำากนี� ยังสามารัถึวัิเครัาะห์

ไดี�ลึกลงไปอี่กว่ัา หัวัขี�อ่ในการั

ช้้�นช้มนั�นมีอ่ะไรั อ่าทิุ การัให�สทิุธุิ

ทัุ�วัถึึง การัสมัครังา่ย เวัลาในการั

ใช้�สิทุธิุ� วังเงินเหมาะสม และ

แอ่ปพลิเคชั้นเร็ัวั เป็นต�น 
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ภัาพทุี� 4 : จำำาแนกตามจำดุีมุง่หมายการัแสดีง
ควัามคิดีเห็น “ช้้�นช้ม” ขีอ่งปรัะช้าช้น ต่อ่
โครังการัคนละครัึ�ง

ภัาพทุี� 5 : จำำาแนกตามจำดุีมุง่หมายการัแสดีง
ควัามคิดีเห็น “ถึามคำาถึาม” ขีอ่งปรัะช้าช้น
ต่อ่โครังการัคนละครัึ�ง

นอ่กจำากการัจำำาแนกควัามคิดีเห็นขีอ่งปรัะช้าช้นต่อ่โครังการั 

คนละครึั�งตามจุำดีมุ่งหมายดี�านช้้�นช้มแล�วั ในภัาพทีุ� 5 เป็นเรั�้อ่งขีอ่ง

ขี�อ่สงสยัหร้ัอ่การัถึามคำาถึาม ซึ่�ึงพบวัา่ ปรัะช้าช้นมกีารัถึามคำาถึาม

เกี�ยวักับโครังการัฯ เพิ�มขี�ึนในช่้วังรัะยะเริั�มต�นขีอ่งโครังการัฯ  

รัะยะทีุ� 1-2 และ ในเด้ีอ่นตุลาคม 2563 มกรัาคมและมีนาคม 2564 

ตามลำาดัีบ จำากนั�นลดีลง และเพิ�มขึี�นอี่กครัั�งในเดีอ้่นมิถุึนายน 2564 

ซึึ่�งเป็นช่้วังก่อ่นจำะเริั�มโครังการัฯ รัะยะทีุ� 3 ส่วันหนึ�งเน�้อ่งจำากขี�อ่ม้ล

หรัอ้่การัปรัะช้าสัมพันธุต่์างๆ เกี�ยวักับโครังการัฯ อ่าจำจำะยังไมทัุ่�วัถึึง 

ซึึ่�งทุางปฏิบติัรัะบบ STAR สามารัถึทุำาการัติดีตาม (Monitor) ไดี�เปน็

รัายวััน ซึึ่�งจำะช่้วัยให�ภัาครััฐสามารัถึตอ่บสนอ่งควัามต�อ่งการัหร้ัอ่

ตอ่บคำาถึามขี�อ่สงสัยขีอ่งปรัะช้าช้นไดี�อ่ย่างรัวัดีเร็ัวัมากขึี�น
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ต่อ่มาเป็นการัวิัเครัาะห์หาควัามสัมพันธุ์รัะหว่ัางโครังการัคนละครึั�ง กับผู้ลในภัาพรัวัมทุางเศรัษฐกิจำ 

(Correlation Matrix รัะหว่ัางปรัะเด็ีนต่างๆ กับ google trend) (ภัาพทีุ� 6) จำากตัวัอ่ย่าง หากเล้อ่กคำาว่ัา

จำ�างงาน จำะพบวั่าคำาว่ัาจำ�างงานจำากโครังการัคนละครึั�งจำะมีควัามสัมพันธุ์ส้งสุดีกับ Google Trend  

ในคำาว่ัาต�อ่งการังานและไดี�งาน ดัีงนั�น สามารัถึตอ่บโจำทุยเ์ศรัษฐกจิำไดี�จำากการัวัเิครัาะหข์ี�อ่ควัามภัาษา

ไทุยดี�วัยเทุคโนโลย ีText Analytics ไดี�วัา่โครังการัคนละครัึ�งมีส่วันช่้วัยคนทุี�กำาลังหางาน และไดี�งานทุำา 

เป็นต�น

นอ่กจำากนี� รัะบบ STAR สามารัถึปรัะเมนิเปน็ภัาพรัวัม โดียสรัปุจำาก

การัวิัเครัาะห์ควัามรั�้สึกและอ่ารัมณ์์จำากขี�อ่ควัามขีอ่งปรัะช้าช้น 

(Sentiment Analysis) โดียตอ่บคำาถึามไดี�ว่ัา โครังการัคนละครั�ึง 

ควัรัไปต่อ่หร้ัอ่ไม่ (ภัาพทีุ� 7) ซึ่�ึงพบว่ัา 74.12 % เห็นว่ัาโครังการัฯ 

ควัรัจำะไปต่อ่ (ภัายใต�เง้�อ่นไขีว่ัาทุุกอ่ย่างทุำาเหม้อ่นเดิีม) อ่ย่างไรัก็ดีี 

สามารัถึหาขี�อ่บกพร่ัอ่งไดี�จำากการัวิัเครัาะห์ขี�อ่ควัาม (Text  

Analytics) ไดี� โดียหากมีการัแก�ไขีขี�อ่บกพร่ัอ่งขีอ่งโครังการัฯ 

ต่อ่ๆ ไป ก็จำะลดีผู้ล (Feedback) ทุางดี�านลบและสามารัถึเพิ�ม 

ผู้ลทุางดี�านบวัก เพ้�อ่ให�เคร้ั�อ่งม้อ่นี�เป็นเครั�้อ่งม้อ่การัวิัเครัาะห์ 

เชิ้งรุัก สำาหรัับผู้้�บริัหารัทีุ�จำะตอ่บสนอ่งปรัะช้าช้นไดี�อ่ย่างตรังจุำดี  

ตรังปรัะเด็ีน และตรังเวัลา

ภัาพทุี� 6 : การัวัิเครัาะห์หาควัามสัมพันธุ์
รัะหวั่างโครังการัคนละครัึ�งกับผู้ลในภัาพ
รัวัมทุางเศรัษฐกิจำ

ภัาพทุี� 7 : การัแสดีงผู้ลการัวิัเครัาะห์โครังการัคนละครึั�งวั่าควัรัไปต่อ่หรั้อ่ไม่
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บทความโดย
กาญจนา จันทรชิต                  
พิมพ์พาภรณ์ สุทธหลวง
ธัญลักษณ์ โกษาเสวียง 
ศุภชัย ธรรมสุปรีดิ์ (นักศึกษาฝึกงาน)
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ขอขอบคุณ นายณัฐพล ศรีพจนารถ ผู้อำานวยการส่วนส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค  

สำาหรับข้อแนะนำา อนึ่ง บทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ไม่ได้สะท้อนความเห็นของหน่วยงาน

การท�องเที�ยวไทย
ฟ้ืนตัิวแล้วหรือยัง?
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การท�องเที�ยวไทย
ฟ้ืนตัิวแล้วหรือยัง?

บทนำ� : 
ภ�คก�รท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีคว�มสำ�คัญ

ภัาคการั ทุ่อ่ ง เ ทีุ� ย วั ถ้ึ อ่ เ ป็ น

เครั�้อ่งยนต์หลักทีุ�ช่้วัยขัีบเคล้�อ่น

เศรัษฐกิจำไทุยตลอ่ดีหลายปีทีุ�

ผู้่านมา โดียในปี 2562 รัายไดี�

จำากการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัอ่ย่้ทีุ� 3.0 ล�าน

ล�านบาทุ หร้ัอ่คิดีเป็นสัดีส่วันถึึง

รั�อ่ยละ 17.8 ขีอ่งผู้ลิตภััณ์ฑ์์ 

มวัลรัวัม (GDP) โดียแบ่งเป็น 

รัายไดี�ขีอ่งการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัจำาก 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติม้ลค่า 

1.91 ล�านล�านบาทุ และรัายไดี�

จำากการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัภัายในปรัะเทุศ 

1.08 ล�านล�านบาทุ นอ่กจำากนี�

บรัิการัทุางการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัและ

ธุุรักิจำทีุ�เกี�ยวัเน้�อ่ง อ่าทิุ ธุุรักิจำ

โรังแรัมและทีุ�พัก ธุุรักิจำอ่าหารั

และเคร้ั�อ่งด้ี�ม ธุุรักิจำการัขีนส่ง 

ยังช่้วัยให�เกิดีการัจำ�างงานภัายใน

ปรัะเทุศอี่กดี�วัย โดียในปี 2562 

พบว่ัามแีรังงานเกี�ยวัขี�อ่งกับภัาค

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวั จำำานวัน 4.4 ล�าน

คน จำากจำำานวันแรังงานทัุ�งหมดี 

37.6 ล�านคน หร้ัอ่คิดีเป็นสัดีสว่ัน

รั�อ่ยละ 11.6 ขีอ่งการัจำ�างงาน

ทัุ�งหมดี โดียเม้�อ่พิจำารัณ์าใน 

รัายละเอ่ียดีขีอ่งการัจำ�างงานใน

สาขีาต่างๆ ขีอ่งภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั 

พบวั่าสาขีาการับรัิการัอ่าหารั

และเคร้ั�อ่งด้ี�มมีสัดีส่วันรั�อ่ยละ 

52.3 ขีอ่งสาขีาการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ทัุ�งหมดี รัอ่งลงมา ไดี�แก่ สาขีา

การับริัการัโรังแรัมและทีุ�พัก 

และสาขีาการัขีนส่งผู้้�โดียสารั

ทุางรัถึยนต์ทุ�ีมีสัดีส่วันเทุ่ากันทุ�ี

รั� อ่ยละ  12 .96  ขีอ่งสาขีา 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัทัุ�งหมดี

อ่ย่างไรัก็ดีี ในช่้วังต�นปี 2563 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

จำากการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งไวัรััส 

โควิัดี-19 ทุำาให�ทัุ�วัโลกมีการัอ่อ่ก

มาตรัการัจำำากัดีการัเดีินทุาง  

โดียในส่วันขีอ่งปรัะเทุศไทุย  

ภัาครััฐมกีารัปรัะกาศลอ็่กดีาวัน์

เพ้�อ่ควับคุมการัแพรั่รัะบาดีขีอ่ง

โค วิัดี-19  ส่ งผู้ลให� ใน ช่้วัง

ไตรัมาส 2 และ 3 ขีอ่งป ี2563 

ไ ม่ มี นั ก ทุ่อ่ ง เ ทีุ� ย วั ต่ า ง ช้ า ติ 

เ ดิีนทุางเขี� ามาทุ่อ่งเทุ�ียวัใน

ป รั ะ เ ทุ ศ ไ ทุ ย  แ ล ะ แ ม� ว่ั า

สถึานการัณ์์การัแพรัร่ัะบาดีขีอ่ง

เช้�้อ่ไวัรััสโควิัดี-19 จำะมีแนวัโน�ม

ทีุ� ดีีขี�ึนจำนทุำาให�ไตรัมาส 4 ป ี

2563 ไดี� มีการัอ่นุญาตให� 

นั ก ทุ่ อ่ ง เ ทีุ� ย วั ช้ า วั ต่ า ง ช้ า ติ

ปรัะเภัทุ Special Tourist VISA 

(STV)เดีินทุางเขี�าปรัะเทุศไทุยไดี� 

แต่มีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติ

เดิีนทุางเขี�ามาเทุี�ยวัไทุยไดี�เพียง 

10,822 คน ส่งผู้ลให�ในปี 2563 

มีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างช้าติเดีินทุาง

เขี�ามาทุ่อ่งเทีุ�ยวัในปรัะเทุศไทุย 

6.7 ล�านคน ลดีลงจำากปี 2562 

ถึึงรั�อ่ยละ -83.2 ต่อ่ปี และ 

มี รั าย ไดี� จำ าก นัก ทุ่อ่ ง เ ทีุ� ย วั 

ช้าวัต่างช้าติเพียง 3.3 แสนล�าน

บาทุ ลดีลงรั�อ่ยละ -82.6 ต่อ่ปี 

ซึึ่� ง เ ป็นการัหดีตัวัส้งสุดีเ ป็น

ปรัะวััติการัณ์์ และจำากทีุ�เคยมี

รัายไดี�จำากนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวั 

ต่างช้าติถึึง 1.91 ล�านล�านบาทุ

ในปี 2562 ซึึ่�งเป็นสาเหตุหลัก 

ทีุ�ทุำาให�เศรัษฐกิจำไทุยในปี 2563 

หดีตัวัลงถึึงรั�อ่ยละ -6.2 ต่อ่ปี 
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ตารัางทุี� 1 : สัดีส่วันรัายไดี�การัทุ่อ่งเทุี�ยวัต่อ่ GDP และส่วันแบ่งการัทุ่อ่งเทุี�ยวันักทุ่อ่งเทุี�ยวั
ภัายในปรัะเทุศและต่างปรัะเทุศขีอ่งแต่ละปรัะเทุศปี 2019
ทุี�มา : กอ่งทุุนการัเงินรัะหวั่างปรัะเทุศ (IMF) และ World Travel & Tourism Council

ขีณ์ะทีุ�ปี 2564 สถึานการัณ์์การัทุ่อ่งเทุี�ยวัขีอ่งช้าวัต่างช้าติยังคง 

ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบรุันแรังต่อ่เน้�อ่งจำากการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งเช้้�อ่ไวัรััส 

โควัิดี-19 ทีุ�มีการักลายพันธ์ุุเป็นสายพันธ์ุุเดีลต�าซึึ่�งมีควัามรุันแรัง

ขีอ่งโรัคและสามารัถึแพรั่กรัะจำายไดี�เรั็วัขึี�น ทุำาให�รััฐบาลหลาย

ปรัะเทุศยังคงมีการัใช้�นโยบายจำำากัดีการัเดิีนทุางรัะหว่ัางปรัะเทุศ 

โดีย เฉพาะการั ใช้� น โยบายควับคุมโค วิัดี-19  เ ป็น ศ้น ย์  

(Zero-Covid-19) ขีอ่งปรัะเทุศจีำนตั�งแต่เกิดีการัแพร่ัรัะบาดีจำนถึึง

ปัจำจุำบัน ทุำาให�มีจำำานวันนักทุ่อ่งเทุ�ียวัช้าวัต่างช้าติเดิีนทุางมาเทุี�ยวั

ไทุยเพียง 4.3 แสนคน ลดีลงจำากป ี2563 ทีุ�รั�อ่ยละ -93.6 ต่อ่ปี 

ขีณ์ะทีุ�ขี�อ่ม้ลจำากขี�อ่ม้ลขีอ่ง World Tourism Organization a UN 

Specialized Agency (UNWTO) รัะบุว่ัาการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัทัุ�วัโลกก็ยังคง

หดีตัวัส้งทีุ�รั�อ่ยละ -71.0 ซึึ่�งสอ่ดีคล�อ่งกับการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัภัายใน

ปรัะเทุศทีุ�ลดีลงรั�อ่ยละ -55.15 

อ่ย่างไรัก็ดีี ในปี 2565 สถึานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโรัคโควิัดี-19 

มีแนวัโน�มปรัับตัวัดีีขึี�น ส่งผู้ลให�รััฐบาลแต่ละปรัะเทุศ รัวัมถึึง

ปรัะเทุศไทุยไดี�ผู่้อ่นคลายมาตรัการัควับคุมโควิัดี-19 ลง ส่งผู้ลให� 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัมีแนวัโน�มปรัับตัวัดีีขึี�น จึำงเป็นทีุ�มาขีอ่งการัศึกษา 

ในครัั�งนี�ว่ัาภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยฟ้�นตัวัขึี�นแล�วัรึัยัง รัวัมถึึง 

แนวัโน�มในการัขีับเคล้�อ่นภัาคการัทุ่อ่งเทุี�ยวัในรัะยะต่อ่ไปควัรัทุำา

อ่ย่างไรั จึำงจำะทุำาให�ภัาคการัทุ่อ่งเทุี�ยวัสามารัถึเติบโตไดี�อ่ย่างยั�งย้น
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สำาหรัับการัติดีตามและปรัะเมินสถึานการัณ์์การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุย 

จำะสะทุ�อ่นจำากเคร้ั�อ่งช้�ีวััดีเศรัษฐกิจำในดี�านการัทุ่อ่งเทุี�ยวั ไดี�แก่  

1) จำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัช้าติทีุ�เดิีนทุางเขี�าปรัะเทุศไทุย 2) จำำานวัน

ผู้้�เย�ียมเย้อ่นช้าวัไทุย และ 3) จำำานวันผู้้�โดียสารัทีุ�เดีินทุางผู้่าน 

ทุ่าอ่ากาศยาน 25 สนามบิน

1. เจาะลึกสถีานการณ์การท�องเที�ยวของนักท�องเที�ยวติ�างชาติิ

ในช�วง 5 เดื้อนแรกปี 2565 

• สถึานการัณ์์การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยในส่วันขีอ่งนักทุ่อ่งเทุี�ยวั 

ต่างช้าติในปี 2565 เริั�มส่งสัญญาณ์ขีอ่งการักลับมาฟ้�นตัวัอี่กครัั�ง 

สะทุ�อ่นจำากตัวัเลขีจำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างช้าติ (เบ้�อ่งต�น) ทุ�ีรัายงาน

โดียกอ่งเศรัษฐกิจำการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัและกีฬา กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวั

และกีฬา ตั�งแต่วัันทีุ� 1 มกรัาคม – 20 พฤษภัาคม 2565 มีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ช้าวัต่างช้าติเดิีนทุางเขี�ามาในปรัะเทุศไทุยแล�วัจำำานวัน 1.1 ล�านคน 

แม�จำะอ่ย่้ในรัะดัีบตำ�ากว่ัาช่้วังก่อ่นการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งเช้้�อ่ไวัรััส 

โควัิดี-19 แต่ถ้ึอ่ว่ัาเป็นตัวัเลขีทีุ�ส้งกว่ัาทัุ�งป ี2564 ทีุ�มีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ช้าวัต่างช้าติเพียง 4.3 แสนคน โดียไดี�รัับปัจำจัำยสนับสนุนจำาก

มาตรัการัภัาครััฐทีุ�เปิดีให�ลงทุะเบียน Thailand Pass อี่กครัั�งในวัันทีุ� 

1 กุมภัาพันธ์ุ 2565 และในวัันทีุ� 1 พฤษภัาคม 2565 ไดี�มีการัยกเลิก

มาตรัการั Test & Go และผู้่อ่นคลายเง้�อ่นไขีการัย�้นขีอ่ลงทุะเบียน 

Thailand Pass เช้่น การัลงทุะเบียนขีอ่ให�แสดีงหลักฐานวััคซีึ่นและ

ปรัะกันภััยเทุ่านั�น จำากเดิีมทีุ�ต�อ่งมีการัแสดีงหลักฐานการัตรัวัจำหา

เช้้�อ่โควิัดี-19 การัจำอ่งห�อ่งพัก และอ้่�นๆ รัวัมทัุ�งลดีวังเงินปรัะกันภััย 

หร้ัอ่ปรัะกันในร้ัปแบบอ้่�นๆ เหล้อ่ 10,000 USD จำากเดิีม 20,000 

USD รัวัมทัุ�งการัยกเลิกการัตรัวัจำหาเช้้�อ่โควิัดี-19 แบบวิัธีุ RT-PCR 

เม้�อ่มาถึึงโดียแนะนำาให�ตรัวัจำ Self-ATK รัะหว่ัางพำานักแทุน  

ซึึ่�งมาตรัการัเหล่านี�จำะช่้วัยดึีงด้ีดีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัให�เดิีนทุางเขี�ามาเทุี�ยวั

ในปรัะเทุศไทุยอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งภัายในปรัะเทุศก็ปรัับตัวัดีีขึี�นต่อ่เน�้อ่ง 

เจ�ะลึกสถ�นก�รณ์ภ�คก�รท่องเที่ยว
ของไทยในช่วง 5 เดือนแรกปี 2565

ทัุ�งนี� เม้�อ่พิจำารัณ์าในรัายละเอี่ยดี 

พบว่ัานักเทีุ�ยวัเทีุ�ยวัต่างปรัะเทุศ

ส่วันใหญ่เ ป็นช้าวัยุโรัปเ ป็น

สำาคัญ อ่าทิุ นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัจำาก 

สหรัาช้อ่าณ์าจัำกรั เยอ่รัมนี และ

ฝรัั�งเศส เน้�อ่งจำากกลุ่มปรัะเทุศ

ยุโรัปมีการัผู้่อ่นคลายมาตรัการั

เกี�ยวักับการัควับคุมโรัคโควิัดี -19 

มากขึี�นและรัวัดีเร็ัวัเม�้อ่เทีุยบกับ

ก ลุ่มปรัะ เทุศ อ้่� น ๆ  ขีณ์ะทุ�ี 

นักทุอ่่งเทีุ�ยวัช้าวัรััสเซีึ่ยมีสัดีสว่ัน

ต่อ่นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัรัวัมลดีลงจำาก

ช่้วังเด้ีอ่นมกรัาคม - มีนาคม 

2565 ทีุ�มีสัดีส่วันเป็นอั่นดัีบ 1  

ทุ�ีรั�อ่ยละ 10 เน้�อ่งจำากไดี�รัับ 

ผู้ลกรัะทุบจำากการัทีุ�รััสเซึ่ียถ้ึก

นานาปรัะเทุศควัำ�าบาตรัจำาก 

ก า รั ทุี� รัั ส เ ซีึ่ ย โ จำ ม ตี ย้ เ ค รั น 

นอ่กจำากนั�น นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวั

อิ่นเดีียยังมีแนวัโน�มเพิ�มขี�ึนจำาก

การัทีุ�มีการัทุำา Travel Bubble 

รัะหว่ัางไทุยและอิ่นเดีียในช่้วัง

เด้ีอ่นกุมภัาพันธ์ุ 2565 ทีุ�ผู่้านมา 

ขีณ์ะทีุ�จำำานวันนักทุ่อ่งเทุ�ียวัจำาก 

สิงคโปร์ั และอ่อ่สเตรัเลีย ก็มี

แนวัโน�มเพิ�มขึี�นเช่้นกันจำากการัทุี�

ปรัะเทุศขี�างต�นมีการัผู่้อ่นคลาย

มาตรัการั เ ดิีนทุางรัะห ว่ัาง

ปรัะเทุศเพิ�มขึี�นในช้่วังเด้ีอ่น

มีนาคม 2565 เป็นต�นมา
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ภัาพทุี� 1 : จำำานวันนักทุ่อ่งเทุี�ยวัช้าวัต่างช้าติในช้่วัง 5 เดี้อ่นแรักป ี65
ทุี�มา : กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา
หมายเหตุ : * ตัวัเลขีเบ้�อ่งต�นจำาก กอ่งเศรัษฐกิจำการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและ
กีฬา กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา

ตารัางทุี� 2 : จำำานวันนักทุ่อ่งเทุี�ยวัช้าวัต่างช้าติรัายสัญช้าติ
เดี้อ่น ม.ค.-เม.ย. 2565
ทุี�มา : กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา

2. เจาะลึกสถีานการณ์การท�องเที�ยวของผ้่เยี�ยมเยือนชาวไทยในช�วง 4 เดื้อนแรกปี 2565

• สถึานการัณ์์การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยในปี 2565 ส่งสัญญาณ์ปรัับตัวัดีีขึี�นอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งเช่้นเดีียวักับ 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างช้าติ สะทุ�อ่นจำากจำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นไทุยในช่้วัง 4 เด้ีอ่นแรักปี 2565 อ่ย่้ทีุ� 62.7 ล�านคน 

ขียายตัวัจำากช้่วังเดีียวักันปีก่อ่นทีุ�รั�อ่ยละ 87.6  โดียไดี�รัับปัจำจัำยสนับสนุนจำากสถึานการัณ์์การัแพรั่

รัะบาดีขีอ่งโควิัดี-19 ภัายในปรัะเทุศปรัับตัวัดีีขึี�น ปรัะกอ่บกับการัฉีดีวััคซีึ่นทีุ�กรัะจำายทัุ�วัถึึงมากขึี�น 

รัวัมถึึงปัจำจัำยสนับสนุนจำากมาตรัการัภัาครััฐในการักรัะตุ�นการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั ไดี�แก่ โครังการัเรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกัน 

และโครังการัทัุวัร์ัเทีุ�ยวัไทุย และการักรัะตุ�นการัใช้�จ่ำายภัายในปรัะเทุศ (โครังการัคนละครัึ�ง และ 

โครังการัช้�อ่ปดีีมีค้น) 

• ทัุ�งนี�เม้�อ่พิจำารัณ์าจำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นเป็นรัายภ้ัมิภัาคและจัำงหวััดี พบว่ัา ภัาคกลางและภัาคตะวัันอ่อ่ก

เฉียงเหน้อ่มีจำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นส้งสุดี โดียเฉพาะจัำงหวััดีกาญจำนบุรีั สุพรัรัณ์บุรีั รัาช้บุรีั อุ่ดีรัธุานี 

บุรัีรััมย์ และรั�อ่ยเอ็่ดี 
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ภัาพทุี� 2 : จำำานวันผู้้�โดียสารักรัมทุา่อ่ากาศยานรัายเดีอ้่นในป ีพ.ศ. 2563- 2565 (หนว่ัย:คน)
ทุี�มา: กรัมทุ่าอ่ากาศยาน รัวับรัวัมขี�อ่ม้ลโดียสำานักงานเศรัษฐกิจำการัคลัง

ตารัางทุี� 3 : จำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นรัายภัม้ิภัาคในป ีพ.ศ. 2563 – 2565 (4 เดี้อ่นแรักป ี2565)
ทุี�มา : กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา

3. เจาะลึกสถีานการณ์การท�องเที�ยวของผ้่โด้ยสารที�เดิ้นทาง

ผ�านกรมท�าอากาศยานในช�วง 4 เดื้อนแรกปี 2565

• นอ่กจำากนี�เม้�อ่พิจำารัณ์าสถึานการัณ์์การัทุ่อ่งเทุี�ยวั ผู่้านเคร้ั�อ่งชี้�

จำำานวันผู้้�โดียสารัขีาเขี�าทีุ�เดิีนทุางผู่้านกรัมทุ่าอ่ากาศยาน1 ในช่้วัง  

4 เดี้อ่นแรักในปี 2565  พบว่ัาอ่ย้่ทีุ� 1.54 ล�านคน ส้งกว่ัาในช่้วัง  

4 เด้ีอ่นแรักขีอ่งปี 2564 ทีุ�มีจำำานวันอ่ย่้ทีุ� 1.05 ล�านคน เพิ�มขึี�น 4.87 

แสนคน หรั้อ่คิดีอั่ตรัาการัขียายตัวัทีุ�รั�อ่ยละ 46.2 

1 จำำานวันผู้้�โดียสารัผู่้านทุ่าอ่ากาศยานไทุยจำำานวัน 28 สนามบิน เป็นหนึ�งในเคร้ั�อ่งชี้� 
ทุี�ไดี�รัับการัพัฒนาขีึ�น เพ้�อ่ใช้�ช้ี�วััดีเศรัษฐกิจำดี�านการัทุ่อ่งเทุี�ยวัภัายในปรัะเทุศ
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หากพิจำารัณ์าจำำานวันผู้้�โดียสารัขีาเขี�าทีุ�เดีนิทุางผู่้านกรัมทุ่าอ่ากาศยานรัายเดีอ้่นในช่้วังป ี2563 – 2565 

พบวั่าจำำานวันผู้้�โดียสารักรัมทุ่าอ่ากาศยานมีแนวัโน�มทีุ�ลดีลง โดียเป็นผู้ลมาจำากจำากสถึานการัณ์์ 

การัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งเช้้�อ่ไวัรััสโควิัดี-19 โดียช่้วังทุ�ีผู้้�โดียสารัมีจำำานวันลดีลงอ่ย่างมีนัยสำาคัญสามารัถึ

แบ่งอ่อ่กเป็น 4 ช่้วัง ดัีงน�ี 

ช�วงที� 1 ในเด้ีอ่นเมษายน 2563 จำำานวันผู้้�โดียสารัทีุ�เดิีนทุางผู่้านกรัมทุ่าอ่ากาศยานมีจำำานวัน 12,545 คน 

ซึึ่�งปรัับตัวัลดีลงจำากเด้ีอ่นมีนาคม 2563 ทีุ�มีจำำานวัน 452,607 คน เน้�อ่งจำากเม้�อ่วัันทีุ� 3 เมษายน 2563 

รััฐบาลไดี�มกีารัปรัะกาศลอ็่กดีาวันโ์ดียห�ามปรัะช้าช้นเดีนิทุางขี�ามจัำงหวััดีในช่้วังเทุศกาลสงกรัานตแ์ละ

ห�ามอ่ากาศยานทุำาการับินเขี�าส่้ปรัะเทุศไทุยเป็นการัชั้�วัครัาวัเพ้�อ่ควับคุมการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโรัค 

โควัิดี-19 ก่อ่นจำะมีการัเริั�มผู่้อ่นคลายมาตรัการัอี่กครัั�งในเด้ีอ่นพฤษภัาคม 2563 

ช�วงที� 2 ในเด้ีอ่นมกรัาคม 2564 จำำานวันผู้้�โดียสารัทีุ�เดิีนทุางผู่้านกรัมทุ่าอ่ากาศยานมีจำำานวัน 127,580 คน 

ลดีลงจำากเด้ีอ่นก่อ่นทีุ�มีจำำานวัน 601,051 คน เน�้อ่งจำากพบคลัสเตอ่รั์การัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโรัคโควิัดี-19 

รัะลอ่กใหม่รัะบาดีเพิ�มขึี�นจำากตลาดีกลางกุ�ง จัำงหวััดีสมุทุรัสาครั โดียพบผู้้�ติดีเช้้�อ่ส้งถึึง 516 คน  

และกลายเป็นจุำดีเริั�มต�นรัะบาดีรัะลอ่กใหม่ในเวัลาต่อ่มา โดียรััฐบาลไดี�ควับคุมการัแพร่ัรัะบาดีอี่กครัั�ง

จำากการัห�ามเขี�าอ่อ่กพ้�นทีุ� 5 จัำงหวััดี ปรัะกอ่บดี�วัย สมุทุรัสาครั ช้ลบุรีั จัำนทุบุรีั และตรัาดี 

ช�วงที� 3 ในเด้ีอ่นพฤษภัาคม 2564 สถึานการัณ์์การัแพรั่รัะบาดีขีอ่งโรัคโควิัดี-19 กลับมาแพรั่รัะบาดี

รุันแรังอี่กครัั�ง โดียต�นตอ่จำากแคมป์คนงานหลักสี� และเรั�ิมพบเช้้�อ่โควิัดี-19 สายพันธ์ุุอ่นิเดีียหร้ัอ่เดีลต�า 

ซึึ่�งมีการัอ่ัตรัาแพรั่กรัะจำายหร้ัอ่ติดีต่อ่ไดี�ง่ายกวั่าสายพันธ์ุุอ้่�นๆ ขีณ์ะเดีียวักันแคมป์ก่อ่สรั�างจำังหวััดี

นรัาธิุวัาสมีการัตรัวัจำพบสายพันธ์ุุแอ่ฟริักาใต�หรั้อ่เบต�า ซึึ่�งเป็นคลัสเตอ่ร์ัอ่ำาเภัอ่ตากใบ จัำงหวััดี

นรัาธิุวัาสจำากผู้้�ลักลอ่บเขี�าเม้อ่งในเวัลาเดีียวักันส่งผู้ลให�จำำานวันผู้้�โดียสารักรัมทุ่าอ่ากาศยานในเด้ีอ่น

ดัีงกล่าวัมีจำำานวันลดีลงมาอ่ย่้ทีุ� 58,264 คน จำากเด้ีอ่นก่อ่นหน�าทุ�ีมีจำำานวัน 331,456 คน 

ช�วงที� 4 ในเด้ีอ่นมกรัาคม 2565 จำำานวันผู้้�โดียสารัทุี�เดิีนทุางผู่้านกรัมทุ่าอ่ากาศยานมีจำำานวัน  

333,823 คน ลดีลงจำากเด้ีอ่นธัุนวัาคม 2564 ทีุ�มีจำำานวัน 418,775 คน เน�้อ่งจำากมีการัรัะบาดีขีอ่งเช้�้อ่

โควิัดี-19 สายพันธ์ุุโอ่มิครัอ่นทีุ�จัำงหวััดีกาฬสินธ์ุุจำากสอ่งสามีภัรัรัยาทีุ�เดิีนทุางกลับมาจำากต่างปรัะเทุศ

และไดี�มีการัเดิีนทุางไปหาญาติ จัำงหวััดีอุ่ดีรัธุานี ทุำาให�พบผู้้�ติดีเช้้�อ่สายพันธ์ุุดัีงกล่าวัในช่้วังเวัลานั�น 

จำำานวัน 205 คน 

ทัุ�งนี� แม�วั่าในช่้วังตั�งแต่ปี 2563 เป็นต�นมา จำำานวันผู้้�โดียสารัขีาเขี�าทีุ�เดิีนทุางผู่้านทุ่าอ่ากาศยานต่างๆ 

จำะไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจำากควัามไม่แน่นอ่นขีอ่งการัแพร่ัรัรัะบาดีขีอ่งเช้้�อ่ไวัรััสโควิัดี-19 ในแต่ละรัะลอ่ก 

แต่หลังจำากช่้วังทุ�ายขีอ่งปี 2564 สถึานการัณ์์การัเดิีนทุางผู่้านทุ่าอ่ากาศยานมีสัญญาณ์ขีอ่งการัปรัับตัวัดีี

ขี�ึน โดียไดี�รัับปัจำจัำยสนับสนุนทีุ�สำาคัญ 2 ปัจำจัำย ไดี�แก่ 1) สถึานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีโควิัดี-19 ทีุ�ปรัับ

ตัวัดีีขึี�น แม�จำะมีการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งสายพันธ์ุุโอ่มิครัอ่นแต่มีควัามรุันแรังน�อ่ยกว่ัาสายพันธ์ุุทุ�ีมีการัแพร่ั
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รัะบาดีก่อ่นหน�า และ 2) การักรัะตุ�นเศรัษฐกิจำขีอ่งภัาครััฐ ไดี�แก่ 

โครังการัเรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกัน โครังการัคนละครึั�ง โครังการัช้�อ่ปดีีมีค้น 

และโครังการัยิ�งใช้�ยิ�งไดี� ซึ่�ึงมีส่วันช้่วัยกรัะตุ�นการัเดีินทุางภัายใน

ปรัะเทุศและการัใช้�จ่ำายขีอ่งคนไทุยให�เพิ�มมากขึี�น 

หากพิจำารัณ์าจำำานวันผู้้�โดียสารั

ขีาเขี�าทีุ�เดิีนทุางผู่้านทุ่าอ่ากาศยาน 

25 สนามบนิ ในช่้วัง 4 เด้ีอ่นแรัก

ขีอ่งปี 2565 พบวั่า มีจำำานวัน 

ผู้้�โดียสารั 1.54 ล�านคน และ 

เม้�อ่วิัเครัาะห์เป็นรัายภ้ัมิภัาค 

พบว่ัา ภัาคทีุ�มีจำำานวันผู้้�โดียสารั

เดีนิทุางมากทีุ�สุดีเป็นอั่นดัีบแรัก

ค้อ่ ภัาคตะวัันอ่อ่กเฉียงเหน้อ่ 

จำำานวัน 7.6 แสนคน รัอ่งลงเป็น

ภัาคใต�และภัาคเหน้อ่จำำานวัน 6.4 

และ 1.3 แสนคน ตามลำาดัีบ 

ขีณ์ะทีุ�ภัาคตะวัันตกมีผู้้�โดียสารั

มีจำำานวัน 3.3 พันคน บ่งชี้�ว่ัา 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัภัายในปรัะเทุศ 

ตารัางทุี� 4 : จำำานวันผู้้�โดียสารักรัมทุ่าอ่ากาศยานในปี 2562-2565 ในแต่ละภัาค
ทุี�มา : กรัมทุ่าอ่ากาศยาน รัวับรัวัมขี�อ่ม้ลโดียผู้้�เขีียน

ผู่้านเครั�้อ่งชี้�จำำานวันผู้้�โดียสารั

ผู่้านทุ่าอ่ากาศยาน 25 สนามบิน 

มีแนวัโน�มฟ้�นตัวัต่อ่เน้�อ่งจำากปี

ก่อ่น ส่วันหนึ�งเป็นผู้ลมาจำาก

สถึานการัณ์์การัแพรัร่ัะบาดีขีอ่ง

โรัคโควิัดี-19 ภัายในปรัะเทุศ 

มีแนวัโน�มปรัับตัวัดีีขึี�น ส่งผู้ลให�

ภัาครััฐผู่้อ่นคลายมาตรัการั

ควับ คุมลง  ซึึ่� ง ส่ ง ผู้ล ดีี ต่ อ่ 

การัดีำาเนินกิจำกรัรัมทุางเศรัษฐกิจำ

ทีุ�ค่อ่ยๆ ปรัับตัวัดีีขึี�นต่อ่เน�้อ่ง 

ปรัะกอ่บกับการัฉีดีวััคซีึ่นป้อ่งกัน

โรัคโควิัดี-19 ไดี�ครัอ่บคลุม

ปรัะช้ากรัส่วันใหญ่ โดียขี�อ่ม้ล

ล่าสดุีจำากกรัะทุรัวังสาธุารัณ์สขุี 

ณ์ วัันทีุ� 26 พฤษภัาคม 2565 

พบว่ัามีปรัะช้าช้นทีุ�ไดี�รัับการัฉีดี

วััคซึ่ีนเข็ีมหน�ึงถึึงรั�อ่ยละ 81.1 

เข็ีมสอ่งรั�อ่ยละ 75.1 และเข็ีม

กรัะตุ�นรั�อ่ยละ 39.5 ขีอ่งปรัะช้ากรั

ในปรัะเทุศไทุยทัุ�งหมดี นอ่กจำากนี� 

ภัาครััฐไดี�มีมาตรัการักรัะตุ�น 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวั ผู่้านโครังการั 

เรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกันทีุ� มีการัเพิ�ม

จำำานวันอ่ีก 1.5 ล�านสิทุธุิ และ

ขียายเวัลาขีอ่งโครังการัไปจำนถึงึ 

30 กันยายน 2565 ซึึ่�งคาดีว่ัา 

จำะมีส่วันกรัะตุ�นการัทุ่อ่งเทุ�ียวั

ในปี 2565 ให�มีการัฟ้�นตัวัไดี� 

ต่อ่ไป
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1. ปัจจัยสนับสนุนของการท�องเที�ยวไทย

1) ปรัะเทุศไทุยมีศักยภัาพทุางดี�านการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั 

• ทุ�ีตั�งทีุ�เป็นจุำดียุทุธุศาสตร์ั และศ้นย์กลางการัขีนส่งภัายในภ้ัมิภัาค โดียเฉพาะเส�นทุางคมนาคมขีอ่ง

ไทุยทีุ�เช้้�อ่มโยงกับเส�นทุางการัเดีินทุางไปส่้ปรัะเทุศอ่้�นในภ้ัมิภัาคไดี�โดียง่าย รัวัมไปถึึงขีอ่งรัะบบ

โครังสรั�างพ้�นฐาน (Infrastructure) ดี�านคมนาคมขีนส่ง ทัุ�งทุางบก ทุางเรั้อ่ และอ่ากาศทีุ�มีควัามพรั�อ่ม

อ่ย่างมาก โดียเฉพาะดี�านการัขีนส่งทุางอ่ากาศ สะทุ�อ่นจำากการัมีสนามบินนานาช้าติทีุ�กรัะจำายตัวัอ่ย่้

ในทุุกภ้ัมิภัาค ทุำาให�มีการัเดิีนทุางเขี�า – อ่อ่ก ขีอ่งนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างช้าติมีควัามสะดีวักและไม่กรัะจุำกตัวั

เพียงสนามบินหลักเทุ่านั�น นอ่กจำากนี�บริัษัทุทุ่าอ่ากาศยานไทุยยังมีแผู้นทุี�จำะขียายอ่าคารัรัอ่งรัับ 

ผู้้�โดียสารัขีอ่งสนามบินสุวัรัรัณ์ภ้ัมิ และสนามบินดีอ่นเม้อ่งเพ�้อ่ให�รัอ่งรัับจำำานวันผู้้�โดียสารัไดี�มากขึี�น 

ซึึ่�งจำะช่้วัยเสริัมศักยภัาพดี�านขีอ่งขีนส่งขีอ่งไทุยให�เพิ�มขึี�นในอ่นาคต 

• ควัามพรั�อ่มทุางดี�านแหล่งทุ่อ่งเทีุ�ยวัทุ�ีมีควัามหลากหลาย สามารัถึตอ่บสนอ่งควัามต�อ่งการัขีอ่ง 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัในทุุกกลุ่ม โดียปรัะเทุศไทุยมีช้้�อ่เสียงทัุ�วัรัะดัีบโลกในดี�านการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัทุางธุรัรัมช้าติทุ�ี

อุ่ดีมสมบ้รัณ์ ์เช่้น ทุะเล และช้าดีหาดีทีุ�สวัยงามในจัำงหวััดีภ้ัเก็ต กรัะบี� พังงา สุรัาษฎรัธ์ุานี ช้ลบุรั ีรัะยอ่ง 

และตรัาดี ภ้ัเขีา อุ่ทุยานแห่งช้าติต่างๆ รัวัมถึึงการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัทุางการัแพทุย์ และการัทุ่อ่งเทุี�ยวัเพ้�อ่ 

ควัามบันเทิุงทีุ�มีหลายร้ัปแบบ อ่าทิุ สวันสนุก โรังละครั แหล่งช้�อ่ปปิ�ง และสถึานบันเทิุงต่างๆ ทุ�ีสามารัถึ

รัอ่งรัับนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัไดี�ทุุกรัะดัีบ ตั�งแต่นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�มีรัายไดี�ส้งทีุ�สามารัถึใช้�จ่ำายในรัะดัีบส้งไปจำนถึึง

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�มีงบปรัะมาณ์จำำากัดี จึำงกล่าวัไดี�ว่ัาปรัะเทุศไทุยเป็นศ้นย์รัวัมแหล่งทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�ครับวังจำรั

ทุ�ีสามารัถึตอ่บโจำทุย์ทุุกกลุ่มนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั

• ควัามพรั�อ่มในดี�านขีีดีควัามสามารัถึทุางดี�านการัแข่ีงขัีนในดี�านการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั ซึึ่�งจำากรัายงาน Travel & 

Tourism Competitiveness Report 2019 (World Economic Forum) ซึ่�ึงเป็นดัีช้นีทุ�ีแสดีงให�เห็นถึึง 

ขีีดีควัามสามารัถึในการัแข่ีงขัีนดี�านการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งปรัะเทุศต่างๆ 140 ปรัะเทุศ ในปี 2562  

โดียพิจำารัณ์าจำากดัีช้นี 14 รัายการัและแต่ละรัายการัมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน โดียพบวั่าปรัะเทุศไทุย 

มีคะแนนรัวัมอ่ย่้ทีุ� 4.5 คะแนน (จำาก 7.0 คะแนน) ซึึ่�งอ่ย่้ในอั่นดัีบทีุ� 31 (จำาก 140 ปรัะเทุศ) ปรัับตัวัดีี

ขี�ึนจำากปี 2560 ทีุ�อ่ย่้ทีุ�อั่นดัีบ 34 และอ่ย่้ในอั่นดัีบทีุ� 3 ขีอ่งภ้ัมิภัาคอ่าเซีึ่ยนรัอ่งจำากปรัะเทุศสิงคโปรั์

และมาเลเซีึ่ย ซึึ่�งจำากรัายงานดัีงกล่าวั พบว่ัา ปรัะเทุศไทุยมีควัามพรั�อ่มส้งในดี�านทุรััพยากรัธุรัรัมช้าติ 

(อั่นดัีบทีุ� 10) โครังสรั�างพ้�นฐานบริัการัดี�านการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั (อั่นดัีบทีุ� 14) โครังสรั�างพ้�นฐานดี�าน 

การัขีนส่งทุางอ่ากาศ (อั่นดัีบทีุ� 22) และการัแขี่งขัีนดี�านรัาคา (อั่นดัีบทีุ� 25) เป็นต�น อ่ย่างไรัก็ตาม  

ดี�านทีุ�ปรัะเทุศไทุยไดี�รัับคะแนนน�อ่ย ค้อ่ดี�านควัามยั�งย้นขีอ่งสิ�งแวัดีล�อ่ม (อั่นดัีบทีุ� 130) และดี�าน 

ควัามปลอ่ดีภััยขีอ่งนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั (อั่นดัีบทีุ� 111) ซึึ่�งจำำาเป็นต�อ่งไดี�รัับการัแก�ไขีในรัะยะต่อ่ไป

สนับสนุนและปัจจัยกดดันของก�รท่องเที่ยวไทย 
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2) นโยบายภัาครััฐในการักรัะตุ�นภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั เม้�อ่วัันทีุ� 1 พฤษภัาคม 2565 รััฐบาลไดี�ปรัะกาศ

ให�เรั�ิมต�นเปดิีปรัะเทุศอ่ยา่งเตม็ร้ัปแบบดี�วัยการัยกเลกิรัะบบ Test & Go สำาหรัับผู้้�เดีนิทุางทุี�ไดี�รัับวััคซึ่นี

ครับตามเกณ์ฑ์์ ซึึ่�งการัผู้่อ่นคลายมาตรัการัดัีงกล่าวั จำะช่้วัยให�นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างช้าติทีุ�เขี�ามาไดี�รัับ 

ควัามสะดีวักสะบายมากยิ�งขึี�น โดียไม่ต�อ่งเสียค่าใช้�จ่ำายเพ�ิมในส่วันการัตรัวัจำหาเช้�้อ่ หรั้อ่เป็นภัารัะ 

ในการัจำอ่งห�อ่งพักลว่ังหน�า ทุำาให�คาดีว่ัาจำะสามารัถึดึีงด้ีดีจ้ำงใจำนักทุอ่่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติให�เดิีนทุางเขี�า

ปรัะเทุศไทุยไดี�อ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง รัวัมถึึงการัขียายเวัลาโครังการัเรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกันรัะยะทุี� 4 ไปจำนถึึง  

30 กันยายน 2565 และเพิ�มจำำานวันสิทุธิุโครังการัฯ อี่ก 1.5 ล�านสิทุธิุ ซึึ่�งจำะช่้วัยสนับสนุนการัใช้�จำ่าย

เพ้�อ่การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งปรัะช้าช้น 

2. ปัจจัยกด้ดั้นของการท�องเที�ยวไทย

1) ควัามเสี�ยงต่อ่ควัามไม่แน่นอ่นทีุ�อ่าจำเกิดีขึี�นในอ่นาคต ซึึ่�งอ่าจำกล่าวัไดี�ว่ัาภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัเป็นธุุรักิจำ

ทุ�ีมีควัามอ่่อ่นไหวัต่อ่สถึานการัณ์์ควัามไม่แน่นอ่นต่างๆ ส้ง เน้�อ่งจำากควัามต�อ่งการัทุ่อ่งเทุี�ยวันั�น 

เช้้�อ่มโยงกับควัามเช้้�อ่มั�นขีอ่งนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั ดัีงนั�น เม้�อ่เกิดีเหตุการัณ์์ทีุ�กรัะทุบต่อ่ควัามเช้�้อ่มั�นขีอ่ง 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวั นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัอ่าจำตัดีสินใจำทุ�ีจำะงดีการัเดิีนทุาง เช่้น ปัญหาควัามมั�นคงทุางการัเม้อ่ง  

การัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโรัคติดีต่อ่ต่างๆ หร้ัอ่ เหตุการัณ์์ทุ�ีมีผู้ลต่อ่ควัามมั�นคงทัุ�งในเรั�้อ่งเศรัษฐกิจำและ 

ควัามปลอ่ดีภััย ไดี�ส่งผู้ลให�จำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�เดิีนทุางเขี�ามาในปรัะเทุศไทุยลดีลง  

ภัาพทุี� 3 : รัะดีับคะแนนขีีดีควัามสามารัถึในการัแขี่งดี�าน
การัทุ่อ่งเทุี�ยวัขีอ่งไทุยในปี 2562  
ทุี�มา : รัายงาน Travel & Tourism Competitiveness  
Report 2019 ,World Economic Forum

ภัาพทุี� 4 : จำำานวันนักทุ่อ่งเทุี�ยวัต่างปรัะเทุศทุี�เดีินทุางเขี�า
ปรัะเทุศไทุยในรัะยะเวัลา 20 ปี   
ทุี�มา : กรัะทุรัวังทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา
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2) การัดีำาเนินนโยบายการัเดีินทุางต่างปรัะเทุศขีอ่งปรัะเทุศต�นทุาง เพ้�อ่ควับคุมการัรัะบาดีขีอ่งโรัค 

ติดีเช้้�อ่โควิัดี-19 เช่้น นโยบายปลอ่ดีโควิัดี (Zero COVID Policy) ขีอ่งจีำน ทุำาให�รััฐบาลต�อ่งต�อ่ง 

ล็อ่คดีาวัน์กว่ัา 45 เม้อ่ง รัวัมถึึงควัามเขี�มงวัดีในการัเขี�าอ่อ่กปรัะเทุศ ซึ่�ึงหากจีำนยังไม่ปรัับเปลี�ยน 

การัใช้�นโยบายดัีงกล่าวัจำะทุำาให�นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัจีำน (ซึึ่�งเป็นตลาดีอั่นดัีบ 1 ดี�วัยสัดีส่วันรั�อ่ยละ 30 ขีอ่ง

จำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างช้าติทีุ�เดิีนทุางเขี�าปรัะเทุศไทุยทัุ�งหมดีในปี 2562) จำะยังไม่สามารัถึเดีินทุาง 

มาไทุยไดี�อ่ย่างปกติไดี� 

3) ควัามขัีดีแย�งรัะหว่ัางรััสเซีึ่ยและย้เครัน รัวัมถึึงมาตรัการัควัำ�าบาตรัรััสเซีึ่ยโดียหลายปรัะเทุศ  

ซึึ่�งส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัรััสเซีึ่ยทีุ�เดีินทุางอ่อ่กนอ่กปรัะเทุศ เน้�อ่งจำากควัามไม่สะดีวัก 

ในเรั�้อ่งรัะบบการัช้ำารัะเงิน ซึ่�ึงผู้ลต่อ่การัเดิีนทุางทุ่อ่งเทุ�ียวัขีอ่งคนรััสเซีึ่ยทุ�ีจำะเดิีนทุางอ่อ่กนอ่กปรัะเทุศ 

นอ่กจำากน�ี จำากปัญหาดัีงกล่าวัไดี�ส่งผู้ลให�รัะดัีบรัาคาพลังงาน และรัะดัีบรัาคาสินค�าหรัอ้่อ่ตัรัาเงินเฟ้อ่

ทัุ�วัโลกปรัับตัวัส้งขึี�นมาก ทุำาให�ค่าใช้�จ่ำายในการัเดิีนทุางทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างปรัะเทุศปรัับเพิ�มขึี�น ซึึ่�งปัญหา

เงินเฟ้อ่นี� ไมไ่ดี�สง่ผู้ลกรัะทุบเพยีงแค่ผู้้�บริัโภัคเทุา่นั�น ยังส่งผู้ลกรัะทุบตอ่่ต�นทุุนการัผู้ลติและการับรัหิารั

จัำดีการัขีอ่งผู้้�ปรัะกอ่บการัธุุรักิจำโรังแรัมและอุ่ตสาหกรัรัมทุ�ีเกี�ยวัเน�้อ่งดี�วัย

4) ผู้ลกรัะทุบจำากการัแพรัร่ัะบาดีขีอ่งโรัคโควัดิี-19 ทุำาให�มผ้ีู้�ปรัะกอ่บการัต�อ่งปรัับลดีขีนาดีการัดีำาเนนิ

ธุุรักิจำลงชั้�วัครัาวัและจำำาเป็นต�อ่งเลิกจำ�างพนักงานไปกว่ัารั�อ่ยละ 50 ซึึ่�งแรังงานบางส่วันไดี�กลับไป

ภ้ัมิลำาเนาเพ้�อ่ปรัะกอ่บอ่าชี้พการัเกษตรัและอ่าชี้พอ้่�นๆ ทุำาให�คาดีว่ัาจำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวักลับมาเพิ�ม

ส้งขี�ึน แต่ธุุรักิจำภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัอ่าจำยังขีาดีแคลนแรังงาน 

5) ปัญหาเร้ั�อ่งทุรััพยากรัและสิ�งแวัดีล�อ่ม ทัุ�งปญัหาหมอ่กควัันพษิอ่ยา่ง PM 2.5 ปัญหาบรัหิารัจำดัีการั

ขียะม้ลฝอ่ยในแหล่งทุ่อ่งเทีุ�ยวั รัวัมถึึงปัญหาควัามเส้�อ่มโทุรัมขีอ่งทุรััพยากรัทุางธุรัรัมช้าติทีุ�เกิดีจำาก

ปัญหาในเร้ั�อ่งขีอ่งคุณ์ภัาพขีอ่งนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัเทีุ�ยวัหรั้อ่พฤติกรัรัมทีุ�ไม่พึงปรัะสงค์ขีอ่งนักทุ่อ่งเทุ�ียวั  

ซึึ่�งปัญหาต่างๆ เหล่านี� จำำาเป็นต�อ่งไดี�รัับการัแก�ไขีปัญหาอ่ย่างเป็นรัะบบและจำริังจัำง เน้�อ่งจำาก 

จำะส่งผู้ลกรัะทุบการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยในอ่นาคต 

6) ภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยยังมีปัญหาในส่วันขีอ่งโครังสรั�างทุี�ไม่สมดุีล ทัุ�งในแงข่ีอ่งโครังสรั�างตลาดี

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างปรัะเทุศทีุ�มีการัพึ�งพานักทุ่อ่งเทีุ�ยวัจีำนส้ง ทุำาให�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจำากนโยบาย  

Zero-Covid ขีอ่งจีำน ขีณ์ะเดีียวักันยังมีควัามไม่สมดุีลขีอ่งการัใช้�จ่ำายในการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัรัะหว่ัาง 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัตา่งช้าตแิละนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัไทุย โดียเม้�อ่เปรีัยบเทีุยบการัทุอ่่งเทีุ�ยวัขีอ่งนักทุ่อ่งเทุ�ียวั

ช้าวัไทุยและช้าวัต่างช้าติในปี 2562 หร้ัอ่ก่อ่นทีุ�จำะมีการัแพรั่รัะบาดีขีอ่งเช้้�อ่ไวัรััสโควิัดี -19 จำะพบว่ัา

ในแง่ขีอ่งจำำานวันนั�น จำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นช้าวัไทุย (สะทุ�อ่นการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัภัายในปรัะเทุศขีอ่งไทุย)  

ในปี 2562 มีจำำานวันถึึง 230 ล�านคน หร้ัอ่เฉลี�ยแล�วัคนไทุย 1 คนเทีุ�ยวั 3 ครัั�งต่อ่ปี มากกว่ัาทีุ�ช้าวัต่างช้าติ

มาเทีุ�ยวัไทุยเก้อ่บ 6 เทุ่า อ่ย่างไรัก็ดีี ปริัมาณ์ทุี�มากกว่ัาไม่ไดี�สะทุ�อ่นว่ัาจำะมีการัใช้�จ่ำายทุี�มากกว่ัา  
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ซึึ่�งเม้�อ่พิจำารัณ์าจำากภัาพทีุ� 5 และภัาพทีุ� 6 พบว่ัาผู้้�เยี�ยมเย้อ่น  

230 ล�านคน ใช้�จ่ำายเงินรัวัมกนัคิดีเป็นม้ลค่า 1.1 ล�านล�านบาทุ หร้ัอ่

เฉลี�ย 4,708 บาทุ/คน/ครัั�ง ขีณ์ะทีุ�นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติ 40 ล�านคน 

ใช้�จำา่ยเงินรัวัมกันคดิีเป็นม้ลค่า 1.9 ล�านล�านบาทุ หรัอ้่เฉลี�ย 47,895 

บาทุ/คน/ครัั�ง บ่งชี้�ว่ัาการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยมีการัพึ�งพารัายไดี�จำาก

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติเป็นหลัก นอ่กจำากนี�รัายไดี�จำากการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ขีอ่งไทุยยังมีปัญหากรัะจุำกตัวัเพียง 22 จัำงหวััดีเม้อ่งหลัก โดียมี

สัดีส่วันรั�อ่ยละ 84 ขีอ่งรัายไดี�ขีอ่งการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัทัุ�งหมดี ขีณ์ะทีุ� 55 

จัำงหวััดีเม้อ่งรัอ่ง มีสัดีส่วันรั�อ่ยละ 16 ขีอ่งรัายไดี�ขีอ่งการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ทัุ�งหมดี 

ภัาพทุี� 5 : เปรัียบเทุียบจำำานวันนักทุ่อ่งเทุี�ยวัช้าวัต่างช้าติ 
ปี 2016-2021
ทุี�มา : กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา

ภัาพทุี� 7 : สัดีส่วันรัายไดี�จำากการัทุ่อ่งเทุี�ยวัต่อ่ GDP 
ปี 2016-2021
ทุี�มา : สำานักงานสภัาพัฒนาการัเศรัษฐกิจำและสังคมแห่งช้าติ 
ขี�อ่ม้ลดี�านการัทุ่อ่งเทุี�ยวัจำาก กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและการักีฬา

ภัาพทุี� 6 : เปรัียบเทุียบรัายไดี�นักทุ่อ่งเทุี�ยวัช้าวัต่างช้าติและช้าวัไทุย 
ปี 2016-2021
ทุี�มา : กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา

ภัาพทุี� 8 : สัดีส่วันรัายไดี�จำากการัทุ่อ่งเทุี�ยวัขีอ่งช้าวัไทุย
และช้าวัต่างช้าติต่อ่ GDP ปี 2016-2021
ทุี�มา : สำานักงานสภัาพัฒนาการัเศรัษฐกิจำและสังคมแห่งช้าติ 
ขี�อ่ม้ลดี�านการัทุ่อ่งเทุี�ยวัจำาก กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและการักีฬา
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1. แนวโน้มการท�องเที�ยวติ�าง

ชาติิ

ภาคการท�องเที�ยวของไทยใน

ปัจจุบันเริ�มเห็นสัญญาณของ

การกลับมาฟ้ืนตัิวอีกคร้ังจาก

การที�รัฐบาลได้้มีการผ�อนคลาย

มาติรการการป้องกันการแพร�

ระบาด้ของเช้ือไวรัสโควิด้-19 

โดียในส่วันขีอ่งนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั 

ช้าวัต่างช้าติ  รััฐบาลก็ ไดี�มี 

ก า รั ผู่้ อ่ น ค ล า ย ม า ต รั ก า รั 

การัเดีินทุางรัะหวั่างปรัะเทุศ 

โดียเปิดีให�นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัเดีินทุาง

เขี�ามาในปรัะเทุศผู่้านการัลง

ทุะเบียน Thailand Pass ตั�งแต่

เด้ีอ่นพฤศจิำกายน 2564 เป็นต�น

มา อ่ย่างไรัก็ตาม ในช่้วังเด้ีอ่น

มกรัาคม 2565 ไดี�มีการัรัะงับ

การัลงทุะเบียนดีังกล่าวัจำากผู้ล

ขีอ่งการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งสายพันธ์ุุ

โอ่มิครัอ่น แต่หลังจำากทีุ�มีการัเปิดี

ให�ลงทุะเบียน Thailand Pass  

อี่กครัั�งในเด้ีอ่นกุมภัาพันธุ ์2565 

ก็พบว่ัามีจำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัให�

ควัามสนใจำเดีินทุางเขี�ามาเทีุ�ยวั

ปรัะเทุศไทุยอ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง ต่อ่มา

เม้�อ่ในวัันทีุ� 22 เมษายน 2565  

ทีุ�ผู้่านมา ทีุ�ปรัะชุ้มศ้นย์บริัหารั

สถึานการัณ์์แพร่ัรัะบาดีขีอ่งโรัค

ติดีเช้้�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 (ศบค.) 

แนวโน้มก�รท่องเที่ยวของไทยปี 2565 
ยั ง ไดี�มีการัแถึลงมาตรัการั 

ผู่้อ่นคลายการัเดีินทุางรัะหวั่าง

ปรั ะ เทุศ เ พิ� ม ขึี� น  โ ดียจำะ มี 

การัยกเลิกมาตรัการั Test and Go 

(ยกเลิกวิัธีุการัตรัวัจำหาเช้�้อ่ดี�วัย

วิัธีุ RT-PCR สำาหรัับนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ทีุ� ฉีดีวััคซีึ่นครับ 3 เข็ีมตาม 

หลักเกณ์ฑ์์ขีอ่งอ่งค์กรัอ่นามัยโลก 

และยกเลิกนโยบายการัไม่ต�อ่ง

กักตัวั) ทุำาให�หลักเกณ์ฑ์์ในการัย้�น

ขีอ่ลงทุะเบียนเขี�าปรัะเทุศผู่้าน

รัะบบ Thailand Pass ลดีลงไปดี�วัย 

รัวัมทัุ�งมีรัายละเอี่ยดีอ้่�นๆ ทุ�ีมี

ควัามผู้่อ่นคลายมากขึี�น ทัุ�งนี� 

มาตรัการัดีังกล่าวัจำะมีผู้ลตั�งแต่

ในวัันทีุ� 1 พฤษภัาคม 2565  

ซึึ่�งผู้้�เขีียนก็คาดีว่ัาจำะช่้วัยอ่ำานวัย

ควัามสะดีวักให�กับนักทุ่อ่งเทุี�ยวั

ทีุ�จำะเ ดิีนทุางเขี�ามาเ ทีุ�ยวัใน

ปรัะเทุศไทุย สะทุ�อ่นจำากจำำานวัน

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติเบ้�อ่งต�น

ทีุ� รั า ย ง า น โ ดี ย ก รั ะ ทุ รั วั ง 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัและกีฬา พบว่ัามี

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติเดิีนทุาง

เขี�ามาเทุี�ยวัปรัะเทุศไทุยตั�งแต่ 

วัันทีุ� 1 - 20 พฤษภัาคม 2565 

ทีุ�มีจำำานวัน 286,366 คน (เฉลี�ย

วัันละ 14,318 คน ขีณ์ะทีุ�เด้ีอ่น

เมษายน 2565 มีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ช้าวัตา่งช้าตเิดีนิทุางเขี�ามาเฉลี�ย

วัันละ 8,784 คน ) ขีณ์ะเดีียวักัน

หลายปรัะเทุศ เช้่น สิงคโปร์ั 

อิ่นเดีีย ฟลิิปปนิส์ และเกาหลีใต� 

ก็เรั�ิมมีการัผู่้อ่นคลายมาตรัการั

การัเดิีนทุางรัะหว่ัางปรัะเทุศดี�วัย

เช่้นกัน รัวัมทัุ�งปรัะเทุศเพ้�อ่น

บ�านทุ�ีเรั�ิมมีการัเปดิีด่ีานช้ายแดีน

รัะหว่ัางปรัะเทุศ ซึึ่�งก็คาดีว่ัา

มาตรัการัเหล่านี�จำะเป็นปัจำจัำย

สนับสนุนภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัใน

รัะยะถัึดีไป

ทำาให้คาด้ว�าในระยะถัีด้ไป

ภาคการท�องเที�ยวจะค�อยๆ 

ปรับตัิวด้ี ข้ึนอย�างติ�อเน�ือง 

โด้ยจะเห็นภาพชัด้เจน ได้้ใน

ช�วงครึ� งหลังของปี  2565 

เ นื�องจากปัจจุ บันแม้จะมี

สัญญาณของการฟ้ืนตัิว แติ�ยัง

คงมีปัจจัยเสี�ยงและแรงกด้ดั้น

ในเรื�องติ�างๆ อ่าทุ ิควัามขัีดีแย�ง

รัะหวั่างรััสเซึ่ียและย้เครันทีุ� 

ส่งผู้ลให�จำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั 

ช้าวัรััสเซีึ่ยลดีลง โดียสถึานการัณ์์

ควัามขัีดีแย�งดัีงกล่าวั ยังส่งผู่้าน

ไปยังภัาวัะเงินเฟ้อ่จำากแรังกดีดัีน

ดี�านพลังงานและสินค�าอุ่ปโภัค

บริัโภัคต่างๆ ทัุ�วัโลกทุ�ีส่งผู้ลต่อ่

การัตัดีสินใจำทุ่อ่งเ ทีุ� ยวัขีอ่ง 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวั ขีณ์ะทีุ�การัดีำาเนิน

นโยบายโควัิดี-19 เป็นศ้นย์ขีอ่ง
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2. แนวโน้มสถีานการณ์การท�องเที�ยวของผ้่เยี�ยมเยือนชาวไทย 

และผ้่โด้ยสารขาเข้าที�เด้ินทางผ�านสนามบินของกรมท�า

อากาศยาน

สำาหรัับแนวัโน�มการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งภัายในปรัะเทุศขีอ่งไทุย จำะไดี�รัับ

ปัจำจัำยสนับสนุน 3 ปัจำจัำย ไดี�แก่ 

1) ควัามค้บหน�าขีอ่งการัฉีดีวััคซีึ่น ซึึ่�งจำะช่้วัยในการัลดีอั่ตรัา 

การัเสียช้ีวิัตจำากแพรั่รัะบาดีขีอ่งโรัคโควัิค-19 และช้่วัยสรั�าง 

ควัามเช้้�อ่มั�นให�กับนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั 2) มาตรัการัผู้่อ่นคลายในสถึานทีุ�

ทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�มีการัอ่นุญาตให�มีการัเปิดีกิจำกรัรัมเป็นปกติ รัวัมถึึงรััฐบาล

จำีน และการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโควิัดี-19 ทีุ�คาดีว่ัาจำะดีำาเนินต่อ่ไป  

ทุำาให�มีการัปรัับลดีคาดีการัณ์์จำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัในช่้วังไตรัมาส 3 

และ 4 ลงจำากครัั�งก่อ่น 

ทัุ�งนี� ในปี 2565 ผู้้�เขีียนคาดีวั่าจำะมีนักท�องเที�ยวชาวติ�างชาติิ 

เด้ินทางเข้ามาเที�ยวไทย ท้ังส้ิน 6.1 ล้านคน ขยายตัิวร้อยละ 

1,315 ติ�อปี ขณะที�รายรับจากนักท�องเที�ยวติ�างชาติิลงมาอย่�ที� 

3.7 แสนล้านบาท ขยายตัิวร้อยละ 883 ติ�อปี และคาด้ว�าค�าใช้จ�าย

เฉล�ียติ�อคนติ�อทริป อย่�ที� 61,047 บาท ลดีลงจำากปี 2564 

เน้�อ่งจำากนักทุ่อ่งเทุ�ียวัทีุ�เดิีนทุางมาเทีุ�ยวัในป ี2564 เป็นนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั

จำากตลาดีทุ�ีมีศักยภัาพการัใช้�จ่ำายค่อ่นขี�างส้ง ขีณ์ะทีุ�ในปี 2565  

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติมีค่าใช้�จ่ำายในการัดีำาเนินการัต่างๆ  

ทุ�ีเก�ียวัขี�อ่งกับการัคัดีกรัอ่งผู้้�ติดีเช้้�อ่โควัิดี-19 ทีุ�ลดีลง

ภัาพทุี� 9 : คาดีการัณ์์จำำานวันนักทุ่อ่งเทุี�ยวัต่างปรัะเทุศ ปี 2565 (ล�านคน) 
ทุี�มา : กรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุี�ยวัและกีฬา คาดีการัณ์์โดียผู้้�เขีียนบทุควัาม

ไดี�มีสนับสนุนการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัจำาก

โครังการัเรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกันเฟส 4 ใน

ช่้วังเด้ีอ่นกุมภัาพันธุ ์– พฤษภัาคม 

2565 ซึึ่�งคาดีว่ัาเศรัษฐกิจำไทุย 

จำะมีแนวัโน�มการัทุ่อ่งเทีุ�ยวักลับมา

คึกคักอี่กครัั�ง และ 3) สถึานการัณ์์

ควัามขัีดีแย�งรัะหว่ัางรััสเซีึ่ย-

ย้เครัน ทีุ�ทุำาให�รัาคาพลังงานใน 

ให�รัะดัีบรัาคาสินค�าภัายใน

ปรัะเทุศ (อั่ตรัาเงินเฟ้อ่) รัวัมถึึง
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ต�นทุุนการัผู้ลิตและต�นทุุนการัขีนส่งปรัับตัวัเพิ�มขี�ึน ซึึ่�งจำะเป็นปัจำจัำย

กดีดัีนการัฟ้�นตัวัขีอ่งการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัในรัะยะต่อ่ไป 

ทัุ�งนี� ผู้้�เขีียนคาดีว่ัาในปี 2565 จำะมีจำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นช้าวัไทุย

ปรัะมาณ์ 185.6 ล�านคน และจำำานวันผู้้�โดียสารัขีาเขี�าทีุ�เดิีนทุางผู่้าน

กรัมทุ่าอ่ากาศยานจำำานวัน 5.6 ล�านคน โดียส่วันหนึ�งพิจำารัณ์า 

ปัจำจัำยสนับสนุน ไดี�แก ่การัฟ้�นตัวัขีอ่งสถึานการัณ์์โควิัดี-19 วัันหยุดี

ยาวัหร้ัอ่เทุศกาลต่างๆ ในแต่ละเด้ีอ่นขีอ่งปี 2565 และมาตรัการั

การัสนบัสนุนการัทุอ่่งเทีุ�ยวัขีอ่งภัาครััฐ นอ่กจำากนั�น ยังพิจำารัณ์าถึึง

ปัจำจัำยเสี�ยงตา่งๆ ไดี�แก่ สถึานการัณ์์ควัามขัีดีแย�งรัะหว่ัางรััสเซีึ่ยและ

ย้เครันทีุ�ส่งผู้ลต่อ่รัาคาพลังงานทีุ�ปรัับตัวัส้งขึี�น ซึ่�ึงส่งผู้ลกรัะทุบ 

ต่อ่รัาคาสินค�าและต�นทุุนการัผู้ลิต 

ภัาพทุี� 10 : ปรัะมาณ์การัจำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นและจำำานวันผู้้�โดียสารักรัมทุ่าอ่ากาศยาน
ทุี�มา: กรัมทุ่าอ่ากาศยาน ปรัะมาณ์การัโดียผู้้�เขีียน
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1. จากการที�การท�องเที�ยวของไทยประสบปัญหาไม�สมดุ้ลใน

ด้้านโครงสร้าง โด้ยเฉพาะโครงสร้างรายได้้จากการท�องเที�ยว

ที�มีการกระจุกตัิวอย่� 22 เมืองหลัก ดั้งน้ัน จึงต้ิองเร�งผลักดั้น

รายได้้จากการท�องเที�ยวให้มีกระจายตัิวส่�เมอืงรองเพิ�มมากข้ึน 

รัวัมถึึงกรัะตุ�นให�เกิดีการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัภัายในปรัะเทุศ เพ้�อ่ให�เป็น 

ตัวัขัีบเคล้�อ่นเศรัษฐกิจำหร้ัอ่พยุงเศรัษฐกิจำในช่้วังทีุ�นักทุ่อ่งเทีุ�ยวั 

ช้าวัต่างช้าติไม่สามารัถึเดีินทุางเขี�ามาเทีุ�ยวัในปรัะเทุศไทุยไดี�

2. ขยายฐานติลาด้กลุ�มนักท�องเที�ยวให้ครอบคลุมในทุกกลุ�ม

ของนักท�องเที�ยวที�มีความต้ิองการเฉพาะ โด้ยมุ�งเชื�อมโยง 

การท�องเที�ยวไปยังอุติสาหกรรมบริการที�มีคุณภาพส่ง ไดี�แก่ 

• การท�องเที�ยวเชิงธรรมชาติิ ซึ่�ึงถ้ึอ่เป็นจุำดีแข็ีงขีอ่งการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ในปรัะเทุศไทุยทีุ�มีควัามอุ่ดีมสมบ้รัณ์์ทุางธุรัรัมช้าติ ทัุ�งทุะเล 

ช้ายหาดี ภ้ัเขีา ทีุ�สวัยงามงามและสามารัถึดีึงด้ีดีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัและ 

ผู้้�เย�ียมเย้อ่นไดี�จำำานวันมากในแต่ละปี  

• การท�องเที�ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) 

ทีุ�นำาบริัการัดี�านสุขีภัาพมาผู้สมผู้สานกบัการัทุอ่่งเทุี�ยวั เช้น่ การันวัดี

สมุนไพรั การัฝึกโยคะ การับรัิการัสุวัคนธุบำาบัดี วัารัีบำาบัดี  

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัเชิ้งบำาบัดีรัักษาสุขีภัาพ การัรัักษาโรัคต่างๆ บริัการั

ทัุนตกรัรัม การัผู่้าตัดีเสริัมควัามงาม เป็นต�น

• การท�องเที�ยวเชิงกีฬา เจำาะกลุ่มนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�ช้อ่บ 

การัอ่อ่กกำาลังกาย เช่้น ปีนหน�าผู้า พรั�อ่มทัุ�งเปิดีมิติใหม่ดี�วัย 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัเพ้�อ่เล่นกีฬา เช่้น การัวิั�งมารัาธุอ่น การัแข่ีงขัีน 

ไตรักีฬา ตลอ่ดีจำนการัเขี�าช้มการัแขี่งขัีนกีฬาปรัะเภัทุต่างๆ 

• การท�องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการัทุ่อ่งเทุ�ียวัในพ�้นทุ�ีมี 

ควัามสำาคัญทุางปรัะวััติศาสตร์ัและวััฒนธุรัรัม โดียนักทุ่อ่งเทุ�ียวั 

จำะไดี�เรัียนร้ั� มีปรัะสบการัณ์์รั่วัมและปรัะทัุบใจำในคุณ์ค่าขีอ่ง

วััฒนธุรัรัม นำาไปส่้ควัามรั�้สึกผู้้กพันรัะหว่ัางนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัและคน 

แนวนโยบ�ยที่จะช่วยขับเคลื่อน
ภ�คก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน 

ในพ้�นทีุ�การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัเชิ้งนิเวัศ 

เ ป็นการัทุ่อ่ง เทุี� ยวั ในแหล่ ง 

ทุ่อ่งเทีุ�ยวัทุางธุรัรัมช้าติ เปิดี

โอ่กาสให�ผู้้�มาเย้อ่นไดี� สัมผัู้ส  

เรีัยนร้ั� ช้้�นช้ม และเขี�าใจำผู้ลกรัะทุบ

ขีอ่งมนุษย์ทีุ�มีต่อ่รัะบบนิเวัศ

• การท�องเที�ยวเชิงจิติวิญญาณ 

เป็นการัเดิีนทุางทุ่อ่งเทีุ�ยวัตาม

ศาสนสถึาน เพ�้อ่ตอ่บสนอ่งดี�าน

จิำตวิัญญาณ์และควัามศรััทุธุา 

รัวัมทัุ�งเปิดีโอ่กาสให�นักทุ่อ่ง

เทีุ�ยวัไดี� สัมผัู้สกับพิธีุกรัรัมทีุ�

เ กี� ย วั ขี� อ่ ง กับศาสนา  เ ช่้ น  

พานักทุ่อ่งเทุ�ียวัไปสักการัะ 

สิ�งศักดิี�สิทุธิุ� เขี�ารั่วัมปรัะเพณ์ี

วััฒนธุรัรัมทุางศาสนา เ ช่้น 

เทุศกาลกินเจำ งานบุญบั�งไฟ

พญานาค งานแห่เทุียนพรัรัษา

ต่อ่ยอ่ดีควัามเขี�มแข็ีงไปพรั�อ่มๆ 

กับการัรัักษาธุรัรัมช้าติทีุ�ฟ้�นตัวั 

ดีีขึี�น โดียสนับสนุนการัมีส่วันร่ัวัม

ขีอ่งนักทุ่อ่งเทุี�ยวั ตลอ่ดีจำน 

ผู้้�ทีุ� เกี�ยวัขี�อ่งในอุ่ตสาหกรัรัม 

ทุ่ อ่ ง เ ทุ�ี ย วั ใ น ก า รั ส่ ง เ ส ริั ม 

การัทุ่อ่งเทุ�ียวัทุ�ีรัับผู้ิดีช้อ่บต่อ่

สังคมและสิ�งแวัดีล�อ่มลดีขีอ่ง

เสียให�มากทีุ�สุดี (Zero Waste) 

เ พ�้ อ่ ใ ห� เ กิ ดี ควัาม ยั� ง ย้น ต่อ่

ทุ รััพ ย า ก รั ธุ รั รั ม ช้ า ติ แ ล ะ

อุ่ตสาหกรัรัมทุ่อ่งเทีุ�ยวัให�ภัาค

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุย
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3. เน้นขยายและแสวงหากลุ�มนักท�องเที�ยวคุณภาพในพ้ืนที�มีศักยภาพใหม�ๆ เช่้น มอ่งโกเลีย 

เกาหลีใต� ขีณ์ะทีุ�พ้�นทีุ�ในตลาดีเดีิม New Partner สรั�างพันธุมิตรัในอุ่ตสาหกรัรัมทุ่อ่งเทีุ�ยวัใหม่ๆ  

เพ�ิมเติม New Infrastructure ใช้�เส�นทุางการัคมนาคมใหม่ๆ  ให�เกดิีการักรัะจำายนกัทุ่อ่งเทุี�ยวั โดียเฉพาะ

เส�นทุางรัถึไฟควัามเร็ัวัส้งเช้้�อ่มต่อ่คุนหมิง สาธุารัณ์รััฐปรัะช้าช้นจีำน – สปป.ลาวั ทีุ�สามารัถึเช้้�อ่มโยง

การัเดิีนทุางมายังจัำงหวััดีหนอ่งคายไดี� และ New Way ค้อ่ กลุ่มนักทุ่อ่งเทุ�ียวัรุ่ันใหม่ (Millennials)  

ทุ�ีใส่ใจำสิ�งแวัดีล�อ่ม

4. ส�งเสริมให้เกิด้ Greatest Change ด้้วย Soft Power of Thailand ติามแนวทาง 5F : 4M ค้อ่ 

Food Film Fashion Festival Fight Music Museum Master และ Meta เพ�้อ่เพิ�มสัดีส่วันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั

คุณ์ภัาพ และสรั�างปรัะสบการัณ์์ทุ�ีแตกต่าง นำาอุ่ตสาหกรัรัมทุ่อ่งเทีุ�ยวัให�เปลี�ยนแปลงบนพ้�นฐานขีอ่ง

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวัอ่ย่างรัับผิู้ดีช้อ่บและดิีจิำทัุล เพ�้อ่สรั�างม้ลค่าเพิ�ม และส่งเสริัมการัทุ่อ่งเทุี�ยวัโดียใช้�หลัก 

Inclusive Tourism เจำาะกลุ่มเป้าหมายคุณ์ภัาพและนักทุ่อ่งเทุ�ียวัทุ�ีมีกำาลังซึ่�้อ่ส้ง เต็มใจำจำ่ายเพ้�อ่ 

ตอ่บสนอ่งคุณ์ค่าขีอ่งปรัะสบการัณ์์ แสดีงอ่อ่กซึึ่�งควัามรัับผิู้ดีช้อ่บต่อ่สังคมและสิ�งแวัดีล�อ่ม

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ�งอำานวยความสะด้วกในแหล�งท�องเที�ยวให้มีความพร้อมท�ีรองรับ

นักท�องเที�ยว เช่้น การัเช้�้อ่มโยงดี�านคมนาคมในแหล่งทุ่อ่งเทุ�ียวัต่างๆ และยกรัะดัีบให�ไดี�มาตรัฐาน 

การัอ่อ่กแบบโครังสรั�างพ้�นฐานให�รัอ่งรัับนักทุอ่่งเทุ�ียวัไดี�ทุุกกลุ่ม ทัุ�งกลุ่มผู้้�มศัีกยภัาพในการัใช้�จำา่ยส้ง 

รัวัมถึึงกลุ่มนักทุ่อ่งเทีุ�ยวักลุ่มส้งวััย รัวัมทัุ�งการัจำัดีรัะเบียบสิ�งอ่ำานวัยควัามสะดีวักภัายในพ�้นทุ�ี เช่้น  

ทุ�ีจำอ่ดีรัถึ ห�อ่งนำ�าต่างๆ  เป็นต�น  

วัารัสารัการัเงินการัคลัง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 110 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2565 71



จำากสถึานการัณ์์การัแพรัร่ัะบาดีขีอ่งโรัคโควัดิี-19 ภัายในปรัะเทุศมแีนวัโน�มปรัับตวััดีีขึี�นอ่ยา่งตอ่่เน้�อ่ง 

สง่ผู้ลให�ภัาครััฐไดี�มกีารัผู้อ่่นคลายมาตรัการัควับคมุ รัวัมถึึงทุยอ่ยเปดิีปรัะเทุศให�นกัทุอ่่งเทีุ�ยวัเดีนิทุาง

เขี�าปรัะเทุศ ทุำาให�มีจำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัเดิีนเขี�าปรัะเทุศไทุยเพิ�มขึี�น โดียเฉพาะในช่้วังทีุ�เปิดีให� 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติเดิีนทุางเขี�าปรัะเทุศในร้ัปแบบ Test & Go ผู่้านการัลงทุะเบียน Thailand Pass 

ในช่้วังเด้ีอ่นกุมภัาพันธ์ุ 2565 เป็นต�นมา ทุำาให�มีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัต่างช้าติทีุ�เดิีนทุางเขี�าปรัะเทุศไทุย 

เฉล�ียกว่ัา 2 แสนคนต่อ่เด้ีอ่น สอ่ดีคล�อ่งกับการัทุ่อ่งเทุี�ยวัภัายในปรัะเทุศส่งสัญญาณ์ฟ้�นตัวัเช้่นกัน  

ซึึ่�งส่วันหนึ�งไดี�รัับปัจำจัำยบวักจำากมาตรัการัภัาครััฐทีุ�ช่้วัยกรัะตุ�นการัใช้�จ่ำายและการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัภัายใน

ปรัะเทุศ อ่าทิุ โครังการัคนละครึั�ง โครังการัเรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกัน เป็นต�น ทุำาให�คาดีวั่าภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั 

มีแนวัโน�มฟ้�นตัวัต่อ่เน้�อ่ง ขีณ์ะทีุ�แนวันโยบายการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�ควัรัดีำาเนินการัในรัะยะต่อ่ไป ไดี�แก่  

1) ผู้ลักดัีนการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัให�มีกรัะจำายตัวัส่้เม้อ่งรัอ่งเพ�ิมมากขี�ึน 2) ขียายฐานตลาดีกลุ่มนักทุ่อ่งเทุ�ียวัให�

ครัอ่บคลุมในทุุกกลุ่มขีอ่งนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�มีควัามต�อ่งการัเฉพาะ โดียการัเช้้�อ่มโยงการัทุ่อ่งเทุี�ยวัไปยัง

อุ่ตสาหกรัรัมบริัการัทีุ�มีคุณ์ภัาพส้ง 3) ส่งเสริัมให�เกิดี Greatest Change ดี�วัย Soft Power of Thailand 

ตามแนวัทุาง 5F : 4M ค้อ่ Food Film Fashion Festival Fight Music Museum Master และ Meta และ 

4) พัฒนาสิ�งอ่ำานวัยควัามสะดีวักพ้�นฐานในแหล่งทุ่อ่งเทุ�ียวัเม้อ่งรัอ่งให�มีควัามพรั�อ่มทุ�ีรัอ่งรัับ 

นักทุ่อ่งเทีุ�ยวั ซึ่�ึงคาดีวั่าจำะช้่วัยขัีบเคล้�อ่นการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยให�เติบโตอ่ย่างต่อ่เน�้อ่งและยั�งย้น  

และเป็นแรังขัีบเคล้�อ่นสำาคัญต่อ่การัเจำรัิญเติบโตทุางเศรัษฐกิจำไทุยต่อ่ไป

ภ�พรวมก�รท่องเที่ยว

ภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยมีควัามสำาคัญในการัขัีบเคล้�อ่นเศรัษฐกิจำอ่ย่างมาก สะทุ�อ่นจำากรัายไดี�จำาก

จำากทุ่อ่งเทีุ�ยวัในปี 2562 อ่ย่้ทีุ� 3.0 ล�านล�านบาทุ หรั้อ่คิดีเป็นสัดีส่วันรั�อ่ยละ 17.8 ขีอ่ง GDP นอ่กจำาก

นี� ยังช่้วัยให�เกิดีการัจำ�างงานภัายในปรัะเทุศดี�วัย โดียในป ี2562 พบว่ัามีจำำานวันแรังงานในทีุ�เก�ียวัขี�อ่ง

กับภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัมีจำำานวัน 4.4 ล�านคน ซึึ่�งคิดีเป็นสัดีส่วันรั�อ่ยละ 11.6 ขีอ่งการัจำ�างงานทัุ�งหมดี

ในปี 2563-2564 ปรัะเทุศไทุยไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจำากการัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งไวัรััสโคโรันา -2019 ทุำาให� 

สง่ผู้ลให�เศรัษฐกิจำไทุยช้ะลอ่ลงอ่ย่างช้ดัีเจำน อ่ย่างไรัก็ดีี ในช่้วัง 5 เด้ีอ่นแรักขีอ่งป ี2565 การัทุอ่่งเทุี�ยวั

ขีอ่งไทุยมีแนวัโน�มปรัับตัวัดีีขึี�น สะทุ�อ่นจำากตัวัเลขีเบ�้อ่งต�นทุ�ีรัายงานโดียกรัะทุรัวังการัทุ่อ่งเทุ�ียวัและ

กีฬาว่ัามีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติเดิีนทุางเขี�ามาในปรัะเทุศไทุยแล�วัจำำานวัน 1.1 ล�านคน (วัันทุี� 1 มกรัาคม 

– 20 พฤษภัาคม 2565) แม�จำะอ่ย่้ในรัะดีับตำ�ากว่ัาช่้วังก่อ่นการัแพรั่รัะบาดีขีอ่งเช้�้อ่ไวัรััสโควัิดี-19  

แต่ถ้ึอ่ว่ัาเป็นตัวัเลขีทีุ�ส้งกว่ัาทัุ�งปี 2564 ทีุ�มีนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติเพียง 4.3 แสนคน สอ่ดีคล�อ่งกับ

จำำานวันผู้้�เยี�ยมเย้อ่นไทุยในช้่วัง 4 เด้ีอ่นแรักปี 2565 อ่ย้่ทีุ� 62.7 ล�านคน ขียายตัวัจำากช้่วังเดีียวักัน 

บทสรุป
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ปีก่อ่นทีุ�รั�อ่ยละ 87.60 ทัุ�งนี� คาดีวั่าในปี 2565 จำะมีจำำานวันนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัช้าวัต่างช้าติเดิีนทุางเขี�ามาใน

ปรัะเทุศไทุย อ่ย่้ทีุ� 6.1 ล�านคน 

สำาหรัับปัจำจัำยสนับสนุนขีอ่งการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุย ไดี�แก่ 1) ปรัะเทุศไทุยมีศักยภัาพทุางดี�าน 

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวั (ทีุ�ตั�งทีุ�เป็นจุำดียุทุธุศาสตรั ์และศ้นย์กลางการัขีนสง่ภัายในภ้ัมภิัาค ควัามพรั�อ่มทุางดี�าน

แหล่งทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�มีควัามหลากหลาย สามารัถึตอ่บสนอ่งควัามต�อ่งการัขีอ่งนักทุ่อ่งเทุ�ียวัในทุุกกลุ่ม 

ควัามพรั�อ่มในดี�านขีีดีควัามสามารัถึทุางดี�านการัแข่ีงขัีนในดี�านการัทุ่อ่งเทุ�ียวั) และ 2) นโยบาย 

ภัาครััฐ เช่้น เรัาเทีุ�ยวัดี�วัยกัน ทัุวัรัเ์ทีุ�ยวัไทุย เป็นต�น ขีณ์ะทีุ�ปัจำจัำยกดีดัีนขีอ่งการัทุอ่่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุย ไดี�แก่ 

1) ควัามเสี�ยงต่อ่ควัามไม่แน่นอ่นทีุ�อ่าจำเกิดีขึี�นในอ่นาคต 2) การัดีำาเนินนโยบายการัเดิีนทุางต่างปรัะเทุศ

ขีอ่งปรัะเทุศต�นทุาง เพ�้อ่ควับคุมการัรัะบาดีขีอ่งโรัคติดีเช้�้อ่โควัิดี-19 3) ควัามขัีดีแย�งรัะหวั่างรััสเซึ่ีย

และย้เครัน รัวัมถึึงมาตรัการัควัำ�าบาตรัรััสเซึ่ยีโดียหลายปรัะเทุศ 4) ผู้ลกรัะทุบจำากการัแพรัร่ัะบาดีขีอ่ง

โรัคโควิัดี-19 5) ปัญหาเร้ั�อ่งทุรััพยากรัและสิ�งแวัดีล�อ่ม และ 6) ภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัขีอ่งไทุยยงัมีปัญหา

ในส่วันขีอ่งโครังสรั�างทีุ�ไม่สมดุีล

ขี�อ่เสนอ่แนวันโยบายทีุ�จำะช่้วัยขัีบเคล้�อ่นภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัอ่ย่างยั�งย้น ไดี�แก่ 1) ผู้ลักดัีนการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั

ให�มีกรัะจำายตัวัส่้เม้อ่งรัอ่งเพิ�มมากขึี�น 2) ขียายฐานตลาดีกลุ่มนักทุ่อ่งเทุ�ียวัให�ครัอ่บคลุมในทุุกกลุ่ม

ขีอ่งนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัทีุ�มีควัามต�อ่งการัเฉพาะ โดียมุ่งเช้้�อ่มโยงการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัไปยังอุ่ตสาหกรัรัมบริัการัทีุ�มี

คุณ์ภัาพส้ง 3) ส่งเสริัมให�เกิดี Greatest Change ดี�วัย Soft Power of Thailand ตามแนวัทุาง 5F : 4M 

ค้อ่ Food Film Fashion Festival Fight Music Museum Master และ Meta และ 4) พัฒนา 

ส�ิงอ่ำานวัยควัามสะดีวักพ้�นฐานในแหล่งทุ่อ่งเทีุ�ยวัเม้อ่งรัอ่งให�มีควัามพรั�อ่มทีุ�รัอ่งรัับนักทุ่อ่งเทีุ�ยวั 
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บทความโดย
ศราวุธ  พรมพันห่าว
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การจัด้การปัญหาขยะม่ลฝอย

ผ�านภาษีหลุมฝังกลบ 

(Landfill Tax)
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การจัด้การปัญหาขยะม่ลฝอย

ผ�านภาษีหลุมฝังกลบ 

(Landfill Tax)

ภัาษีหลุมฝังกลบเป็นหนึ�งในเคร้ั�อ่งม้อ่ทุางเศรัษฐศาสตร์ัสำาหรัับ 

ใช้�ในการับริัหารัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ยทีุ�นิยมอ่ย่างแพร่ัหลายโดีย

เฉพาะในปรัะเทุศแถึบยโุรัป ซึ่�ึงจัำดีเก็บภัาษจีำากขียะม้ลฝอ่ยหรัอ้่ขีอ่ง

เสียทุ�ีถ้ึกกำาจัำดีดี�วัยวัธีิุฝังกลบ โดียมวัีัตถุึปรัะสงคเ์พ�้อ่ลดีปรัมิาณ์ขียะ

ม้ลฝอ่ย และส่งเสริัมทุางเล้อ่กในการันำาขียะม้ลฝอ่ยกลับไปใช้�

ปรัะโยช้น์ เช่้น การัรีัไซึ่เคิล เป็นต�น แทุนการักำาจัำดีขียะม้ลฝอ่ยดี�วัย

วิัธุีฝังกลบ

ในปัจำจุำบัน การักำาจัำดีขียะม้ลฝอ่ยดี�วัยวิัธีุฝังกลบส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่ 

สิ�งแวัดีล�อ่มหลายปรัะการั เช่้น การัฝังกลบก่อ่ให�เกิดีการัเปลี�ยนแปลง

ทุางสภัาพภ้ัมิอ่ากาศขีอ่งโลก (Climate Change) โดียจำากขี�อ่ม้ล

บทุควัามวัารัสารัทุางดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มขีอ่ง Nature Climate Change 

ซึึ่�งเขีียนโดีย Jon T.Powell ในปี 2558 ชี้�ให�เห็นว่ัา ขียะม้ลฝอ่ยใน

หลุมฝังกลบนั�นสามารัถึปล่อ่ยแก๊สมีเทุน (Methane) อ่อ่กมาจำาก

กรัะบวันการัย่อ่ยสลายขีอ่งสารัอิ่นทุรีัย์ ซึ่�ึงแก๊สดัีงกล่าวัเป็นหนึ�ง 

ในแก๊สเร้ัอ่นกรัะจำกทีุ�นำาไปส่้ภัาวัะโลกรั�อ่น อี่กทัุ�งการัฝังกลบทีุ�ไม่

ถ้ึกหลักสุขีาภิับาลก่อ่ให�เกิดีควัามเส้�อ่มโทุรัมขีอ่งหน�าดิีนหรั้อ่ 

สารัปนเป้�อ่นจำากขียะม้ลฝอ่ยอ่าจำรัั�วัซึึ่�งลงส้่แม่นำ�าลำาธุารัซึึ่�งก่อ่ให�

เกิดีปัญหาทุางดี�านสุขีภัาวัะขีอ่งชุ้มช้นในละแวักนั�นไดี�

นอ่กจำากนี� การันำาขียะม้ลฝอ่ย 

ไปกำาจัำดีดี�วัยวิัธีุฝังกลบก่อ่ให�เกิดี

การัสิ�นเปล้อ่งดี�านทุรััพยากรัดิีน

และทีุ�ดิีน เน�้อ่งจำากขียะม้ลฝอ่ย

หลายปรัะเภัทุ เช้่น ถุึงพลาสติก 

โฟม เป็นต�น มีอ่ายุการัย่อ่ย

สลายนานกว่ัา 100 ป ี ส่งผู้ลให�

หลุมฝังกลบทีุ�รัอ่งรัับขียะม้ลฝอ่ย

เหล่านี�ต�อ่งใช้�พ้�นทีุ�จำำานวันมาก

ภัาพทุี� 1 : ปรัิมาณ์ขียะม้ลฝอ่ยทุั�วัโลก
ทุี�ถึ้กกำาจำัดีดี�วัยวัิธุีต่างๆ 
ทุี�มา : World Bank, 2555
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จำากขี�อ่ม้ลดี�านการัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ยโดียธุนาคารัโลก ในป ี2555 

พบว่ัา การัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ยดี�วัยวิัธีุการัฝังกลบเป็นทุ�ีนิยม 

มากทีุ�สุดีทัุ�วัโลก โดียรัอ่งรัับปริัมาณ์ขียะม้ลฝอ่ยมาถึึง 340 ล�านตัวั

ต่อ่ปี (ภัาพทีุ� 1) ดี�วัยเหตุนี� นานาปรัะเทุศจึำงไดี�มีมาตรัการัจัำดีเก็บ

ภัาษีหลุมฝังกลบขึี�น โดียในบทุควัามนี�จำะขีอ่ยกตวััอ่ย่างการัจำดัีเก็บ

ภัาษีหลุมฝังกลบในต่างปรัะเทุศ ไดี�แก่ สหรัาช้อ่าณ์าจำักรั สเปน  

(คาตาโลเนยี) และ ไอ่รัแ์ลนดี ซึ่�ึงปรัะเทุศเหลา่น�ีปรัะสบควัามสำาเรัจ็ำ

ในดี�านการัลดีการักำาจัำดีขียะม้ลฝอ่ยดี�วัยวัิธีุฝังกลบ รัวัมทัุ�ง

สถึานการัณ์์ขียะม้ลฝอ่ยในปรัะเทุศไทุยมานำาเสนอ่ ดัีงนี�

1. ภาษีหลุมฝังกลบในติ�างประเทศ

จำากกรัณี์ศึกษาการัจัำดีเก็บภัาษีหลุมฝังกลบในต่างปรัะเทุศ พบว่ัา 

ภัาษีดัีงกล่าวัมีวััตถุึปรัะสงค์การันำารัายไดี�ไปใช้�ปรัะโยช้น์แตกต่าง

กัน เช่้น สหรัาช้อ่าณ์าจัำกรั รัายไดี�จำากภัาษีหลุมฝังกลบจำะถ้ึกนำาไป

เป็นรัายไดี�งบปรัะมาณ์แผู่้นดิีน ทัุ�งนี� ภัาษีหลุมฝังกลบเป็นภัาษี 

ทีุ�จัำดีเก็บเพิ�มจำากค่าธุรัรัมเนียมการับริัหารัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ย  

ดัีงนั�น เพ้�อ่เป็นการับรัรัเทุาภัารัะภัาษีให�แก่ผู้้�ปรัะกอ่บการั รััฐบาล

จำึงมีมาตรัการัให�ผู้้�ปรัะกอ่บการัสามารัถึขีอ่ค้นเครัดีิตภัาษีหลุมฝัง

กลบไดี� (Landfill tax credit scheme) 

ในขีณ์ะทีุ�บางปรัะเทุศกำาหนดีให�ภัาษีหลุมฝังกลบเป็นภัาษีเพ�้อ่

วััตถุึปรัะสงค์เฉพาะ (Earmarked tax) กล่าวัค้อ่ รัายไดี�จำากภัาษีจำะถ้ึก

ตารัางทุี� 1 : โครังสรั�างการัจัำดีเก็บภัาษี
หลุมฝังกลบแต่ละปรัะเทุศ
ทุี�มา : Good Practice Catalonia: Waste 
Disposal Tax, Regions for recycling,
Landfill tax: GOV.UK, Country Landfill Tax 
and Ban Overview: CEWEP/
Landfill Tax in the United Kingdom: 
Eunomia 

นำาไปเขี�ากอ่งทุุนสิ�งแวัดีล�อ่ม 

เ ช่้ น  ส เปน (คาตา โล เ นีย )  

นำารัายไดี�ภัาษีหลุมฝังกลบ

มากกว่ัารั�อ่ยละ 50 ไปเป็น 

ค่าใช้�จ่ำายในการับำาบัดีขีอ่งเสีย

ชี้วัภัาพและส่วันทีุ� เหล้อ่ถ้ึก 

ค้นให�แกรั่ัฐบาลทุ�อ่งถิึ�น เป็นต�น
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2. สถีานการณ์ขยะม่ลฝอยในประเทศไทย

จำากรัายงานสถึานการัณ์์ขียะม้ลฝอ่ยขีอ่งกรัมควับคมุมลพษิในช้ว่ัง

ตลอ่ดี 10 ปีทีุ�ผู่้านมา พบว่ัา ปริัมาณ์ขียะม้ลฝอ่ยมีแนวัโน�มเพิ�มส้งขึี�น 

โดียสัดีส่วันปริัมาณ์ขียะม้ลฝอ่ยปรัะมาณ์กว่ัารั�อ่ยละ 50 ขีอ่งปริัมาณ์

ขียะม้ลฝอ่ยทัุ�งหมดี ถ้ึกนำาไปกำาจัำดีไม่ถ้ึกต�อ่ง ในขีณ์ะทีุ�การันำาขียะ

ม้ลฝอ่ยกลับไปใช้�ปรัะโยช้น์ยังคงมีสัดีส่วันทีุ�ค่อ่นขี�างน�อ่ย ซึึ่�งสาเหตุ

หนึ�งเกิดีจำากการัขีาดีการัคัดีแยกขียะม้ลฝอ่ยขีอ่งครััวัเร้ัอ่น ส่งผู้ลให�

ขียะเหล่านี�ปนเป้�อ่นจำนไม่สามารัถึนำากลับมาใช้�ปรัะโยช้น์หร้ัอ่ 

มีต�นทุุนส้งในการันำากลับมาใช้�ปรัะโยช้น์ไดี� ทัุ�งนี� เม้�อ่พิจำารัณ์าวิัธีุ

การัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ยในปรัะเทุศ (แผู้นภ้ัมิทีุ� 1) พบว่ัา วิัธีุการัฝังกลบ

นั�นเป็นวัิธีุทีุ�นิยมทุ�ีสุดี โดียในปี 2559 มีปรัิมาณ์ขียะม้ลฝอ่ยทุี�ถ้ึก

กำาจัำดีดี�วัยวิัธีุดัีงกล่าวัมาถึึง 7.82 ล�านตัน หรั้อ่คิดีเป็นรั�อ่ยละ 80 

ขีอ่งปริัมาณ์ขียะม้ลฝอ่ยทีุ�ถ้ึกนำาไปกำาจัำดีดี�วัยวิัธีุต่างๆ 

จำากขี�อ่ม้ลดัีงกล่าวัขี�างต�นสรุัปไดี�วั่า ปรัะเทุศไทุยใช้�วิัธีุการัฝังกลบ

เป็นวัิธีุหลักในการัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ย ดัีงนั�น ภัาษีหลุมฝังกลบ 

อ่าจำเป็นทุางเล้อ่กในการัจำัดีการัขียะม้ลฝอ่ยในปรัะเทุศไทุยไดี� 

อ่ย่างไรัก็ตาม เม้�อ่พิจำารัณ์าโครังสรั�างการับริัหารัจัำดีการัขียะ

ม้ลฝอ่ยขีอ่งปรัะเทุศ พบว่ัา ยังมีขี�อ่จำำากัดีในการัจัำดีเก็บภัาษีหลุม 

ฝังกลบบางปรัะการั เช่้น 1) ภัาษีหลุมฝังกลบซึ่ำ�าซึ่�อ่นกับค่าธุรัรัมเนียม

การับริัหารัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ย ซึ่�ึงจัำดีเก็บจำากครััวัเรั้อ่นโดียอ่งค์กรั

ปกครัอ่งส่วันทุ�อ่งถิึ�นเน้�อ่งจำากจัำดีเก็บจำากฐานภัาษีเดีียวักัน และ  

2) แม�วั่ารััฐบาลจำะมีการัเรัียกเก็บค่าธุรัรัมเนียมการับริัหารัจัำดีการั

ขียะม้ลฝอ่ยจำากครััวัเร้ัอ่น อ่ย่างไรัก็ดีี กรัะบวันการัคัดีแยะขียะ

ม้ลฝอ่ยยังขีาดีปรัะสิทุธุภิัาพ ส่งผู้ลให�ปริัมาณ์การักำาจัำดีขียะม้ลฝอ่ย

แผู้นภั้มิทุี� 1 : รั้ปแบบการัจำัดีการัขียะม้ลฝอ่ยดี�วัยวัิธุีต่างๆ 
ทุี�มา : กรัมควับคุมมลพิษ

ดี�วัยวิัธีุฝังกลบยังคงมีแนวัโน�ม

เ พิ�ม ส้ง ขึี�น  ซึ่�ึ งสะทุ�อ่นไดี�วั่ า 

การับรัิหารัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ย

ขีอ่งภัาครััฐยังคงมีขี�อ่จำำากัดี

ดี�วัยเหตุนี� ผู้้�เขีียนจึำงขีอ่เสนอ่

แ น วั ทุ า ง ก า รั ป รัั บ เ ป ลี� ย น

กรัะบวันการับรัิหารัจำัดีการัขียะ

ม้ลฝอ่ยทัุ�งรัะบบ ดัีงนี�

1 .  เปลี�ยนแปลงการับรัิหารั

จัำดีการัขียะม้ลฝอ่ยจำากภัาครััฐ 
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ส้่ภัาคเอ่กช้น (Privatization) 

โดียให�ภัาคเอ่กช้นเป็นผู้้�ดีำาเนิน

กิจำการัหลุมฝังกลบ รัวัมถึึง

กรัะบวันการัขีนส่งขียะม้ลฝอ่ย

ไปยังพ้�นทีุ�ฝังกลบ ซึ่�ึงจำะทุำาให�

การัให�บริัการัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ย

มีปรัะสิทุธุิ ภัาพมาก ยิ� ง ขึี� น 

เ น้� อ่ งจำากภัาคเอ่กช้นจำะ มี

การันำารัะบบหร้ัอ่เทุคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้�เพ้�อ่ให�การัจัำดีการั

คัดีแยกขียะม้ลฝอ่ยสามารัถึนำา

ก ลับมาใช้�ปรัะ โยช้ น์ ไดี� อ่ี ก 

ตลอ่ดีจำนพัฒนาและปรัับปรุัง

รัะบบหลุมฝังกลบให�ถ้ึกหลัก

สุขีาภิับาลมากขี�ึน

2. ให�ดีำาเนินการัจัำดีเก็บภัาษี

หลุมฝังกลบจำากภัาคเอ่กช้น

แทุนรัะบบเดิีมทีุ�อ่งค์กรัปกครัอ่ง

ส่วันทุ�อ่งถิึ�นจัำดีเก็บค่าธุรัรัมเนียม

การับริัหารัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ย

จำากครััวัเร้ัอ่น ซึ่�ึงจำะก่อ่ให�เกิดี

กลไกการัผู้ลักภัารัะภัาษีจำาก

ภัาคเอ่กช้นไปยังภัาคครััวัเร้ัอ่น 

โดียภัาคเอ่กช้นจำะผู้ลักภัารัะ

ภัาษไีปให�แกผู้่้�บรัโิภัคในสดัีส่วัน

ทีุ� ม า ก ก ว่ั า ก า รั จัำ ดี เ ก็ บ ค่ า

ธุรัรัมเนียมการับรัิหารัจัำดีการั

ขียะม้ลฝอ่ยจำากรัครััวัเร้ัอ่น 

ในปัจำจุำบัน ทัุ�งนี� ภัารัะภัาษีทีุ� 

ส้งขึี�นจำะสรั�างควัามตรัะหนัก 

ให�แก่ครััวัเร้ัอ่นในการัคัดีแยก

ขี ยะ ม้ลฝอ่ย อั่นจำ ะนำา ไ ป ส่้ 

การัลดีปริัมาณ์การักำาจัำดีขียะม้ลฝอ่ยดี�วัยวิัธีุฝังกลบไดี�

กล่าวัโดียสรัปุ การักำาจัำดีขียะม้ลฝอ่ยดี�วัยการัฝงักลบส่งผู้ลเสียต่อ่

สิ�งแวัดีล�อ่มและชุ้มช้นในหลายดี�าน ดัีงนั�น นานาปรัะเทุศจึำงเล้อ่ก

ใช้�มาตรัการัจำดัีเกบ็ภัาษหีลุมฝังกลบในการับรัรัเทุาปญัหาดัีงกลา่วั

ขี�างต�น สำาหรัับปรัะเทุศไทุยแม�วั่าจำะมีขี�อ่จำำากัดีในการัจำัดีเก็บภัาษี

หลุมฝังกลบบางปรัะการั แต่หากปรัับปรัุงการับรัิหารัจำัดีการัขียะ

ม้ลฝอ่ยทัุ�งรัะบบให�ดีีขึี�น การัจัำดีเก็บภัาษีดัีงกล่าวัอ่าจำเหมาะสมทุี�

จำะเป็นนวััตกรัรัมเพ�้อ่การัจัำดีการัขียะม้ลฝอ่ยในอ่นาคตไดี�
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การัเปลี�ยนแปลงสภัาพภ้ัมิอ่ากาศ (Climate Change) เป็นหนึ�ง 

ในปัญหาทุางดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มทีุ�ส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่ปรัะเทุศต่างๆ  

โดียจำากขี�อ่ม้ลขีอ่งธุนาคารัโลก เร้ั�อ่ง World Bank Report  

Shockwaves ในปี 2019 เปิดีเผู้ยว่ัา ภัายในปี 2030 จำะมีจำำานวัน

ปรัะช้าช้ากรัทัุ�วัโลกทีุ�กลายเป็นคนจำนเพิ�มขึี�นปรัะมาณ์ 100 ล�านคน 

อั่นเน้�อ่งมาจำากผู้ลกรัะทุบจำากภััยพิบัติทุางธุรัรัมช้าติทีุ�เกิดีจำาก 

การัเปลี�ยนแปลงสภัาพภ้ัมิอ่ากาศ ทัุ�งน�ี นานาปรัะเทุศไดี�ให� 

ควัามสำาคัญกับการัเปลี�ยนแปลงสภัาพภ้ัมิอ่ากาศโดียไดี�สรั�าง 

ควัามร่ัวัมม้อ่รัะหว่ัางปรัะเทุศ อ่าทิุ การัจัำดีทุำาควัามตกลงปารีัส 

(Paris Agreement) เพ้�อ่ให�ปรัะเทุศสมาชิ้กทีุ�เขี�าร่ัวัมควัามตกลง

ปารัีสดีำาเนินการัลดีการัปล่อ่ยก๊าซึ่เร้ัอ่นกรัะจำกโดียกำาหนดี 

เป้าหมายให�ลดีอุ่ณ์หภ้ัมิขีอ่งโลกตำ�ากว่ัา 2 ดีกีรีัเซึ่ลเซีึ่ยส ซึึ่�งปรัะเทุศ

เหล่านี�จำำาเป็นต�อ่งมีแหล่งเงินทุุนทีุ�เพียงพอ่ในการัดีำาเนินการั  

อ่ย่างไรัก็ดีี แม�ว่ัาปัจำจุำบันอ่งค์กรัรัะหว่ัางปรัะเทุศ อ่าทิุ ธุนาคารัโลก 

ทีุ� มีบทุบาทุสนับสนุนการัแก�ไขีปัญหาสิ�งแวัดีล�อ่ม ซึึ่�งจำะให� 

การัสนับสนุนดี�านการัเงินแก่กลุ่มปรัะเทุศสมาชิ้กเป็นจำำานวันเงิน

มากถึึง 60 พันล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐต่อ่ปี (Coony, 2019) แต่ก็ยังคง

ไม่เพียงพอ่ต่อ่ควัามต�อ่งการัอี่กทัุ�งการัให�เงินสนับสนุนลักษณ์ะนี� 

เป็นเพียงการัสนับสนุนรัะยะสั�นเทุ่านั�น ดัีงนั�น เพ�้อ่ให�เกิดีแหล่ง 

เงินทุุนทีุ�เพียงพอ่อ่ย่างยั�งย้นขึี�น นานาปรัะเทุศจึำงไดี�นำาเคร้ั�อ่งม้อ่

ทุางการัเงินมาใช้�ทีุ�เรีัยกวั่า พันธุบัตรัสีเขีียวั (Green Bond) โดียใน

บทุควัามนี�ไดี�ศกึษางานวัจัิำยทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งกับ Green Bond เพ้�อ่นำาเสนอ่

ควัามเป็นมา โครังสรั�างตลาดี ปัจำจัำยสนับสนุนให�เกิดีการัพัฒนา 

ขีอ่งตลาดี ควัามทุ�าทุายขีอ่งตลาดี ตลอ่ดีจำนขี�อ่เสนอ่แนะเช้ิง

นโยบายในการัผู้ลักดัีนตลาดี ดัีงนี�
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Green Bond เป็นเคร้ั�อ่งม้อ่ทุางการัเงินทีุ�รัะดีมทุุนจำากผู้้�ทีุ�มีแหล่งเงินทุุนหร้ัอ่ทีุ�เรัียกวั่า นักลงทุุน  

ไปยังผู้้�ทีุ�ต�อ่งการัใช้�เงินทุุนหร้ัอ่ทีุ�เรีัยกวั่า ผู้้�อ่อ่ก Green Bond หรั้อ่ผู้้�ก�้ ซึึ่�งจำะต�อ่งมีการัทุำาขี�อ่ตกลง 

ในการัจ่ำายค้นเงินขึี�นอ่ย่้กับปรัะเภัทุขีอ่งพันธุบัตรันั�นๆ โดีย Green Bond จำะแตกตา่งจำากพันธุบัตรัทัุ�วัไป

ค้อ่ มีวััตถุึปรัะสงค์เพ้�อ่การัรัะดีมทุุนสำาหรัับนำาไปใช้�ในโครังการัดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มโดียเฉพาะ  

โดีย Green Bond มีลักษณ์ะสำาคัญ ดัีงนี�

1. ประเภทของ Green Bond โดียจำากงานวิัจัำยขีอ่ง Banerjee (2019) สามารัถึแบ่งอ่อ่กไดี� 7 ปรัะเภัทุ 

ไดี�แก่ 

(1) พันธุบัตรัทีุ�อ่อ่กโดียนิติบุคคล (Corporate Bonds) 

(2) พันธุบัตรัทีุ�จ่ำายค้นดี�วัยกรัะแสเงินสดีทีุ�เกิดีจำากโครังการั (Project Bonds) 

(3) พันธุบัตรัทีุ�ผู้้กกับโครังการัเพียงโครังการัเดีียวัหรั้อ่หลายโครังการั (Asset Based Securities) 

(4) พันธุบัตรัทีุ�อ่อ่กโดียสถึาบันการัเงิน (Financial sector bonds)

(5) พันธุบัตรัทีุ�อ่อ่กโดียรััฐบาลกลาง (Sovereign bonds)  

(6) พันธุบัตรัทีุ�อ่อ่กโดียรััฐบาลทุ�อ่งถิึ�น (Municipal Bonds) และ 

(7) พันธุบัตรัทีุ�อ่อ่กโดียอ่งค์กรัรัะหว่ัางปรัะเทุศ อ่าทิุ ธุนาคารัโลก (Supranational, Sub-Sovereign, 

Agency Bonds)

คว�มเป็นม�ของ Green Bond
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Green Bond เริั�มถ้ึกนำามาใช้� 

ครัั�งแรักโดีย European Investment 

Bank ตั�งแต่ปี 2017 ภัายใต�ช้้�อ่ 

Climate-Awareness Bond โดีย

มีม้ลค่ากว่ัา 1 ล�านเหรีัยญดีอ่ลลาร์ั

สหรััฐ และต่อ่มา นานาปรัะเทุศ

ไดี�นำา Green Bond มาใช้�รัะดีมทุุน

อ่ย่างแพรั่หลายทัุ�ง อ่งค์กรั

รัะหว่ัางปรัะเทุศ สถึาบันการัเงนิ 

บริัษัทุเอ่กช้น โดียในปี 2017 

ม้ลค่าขีอ่ง Green Bond ทัุ�วัโลก

รัวัมกันกว่ัา 895 พันล�านเหรีัยญ

ดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ (ภัาพทีุ� 2) อี่กทัุ�ง

ยั ง มี ห น่ วัย ง าน ทีุ� สำา คัญ ค้อ่  

International Capital Market 

ภัาพทุี� 1 : ปรัะเภัทุขีอ่งโครังการัทุี�เกิดีจำาก
การัรัะดีมทุุนขีอ่ง Green Bond
ทุี�มา : Laskowka, A. (2018). Conditions for 
the development of the Green Bond mar-
ket development. Finanse,11(1), 53-67.

ภัาพทุี� 2 : ม้ลค่าขีอ่ง Green Bond ในตลาดีโลกช้่วัยปี 2012 - 2017
ทุี�มา : Laskowka, A. (2018). Conditions for the development of the Green Bond market 
development. Finanse,11(1), 53-67.

2. การใช้เงินจากการระด้มทุนเพื�อสิ�งแวด้ล้อมด้้วย Green Bond 

โดียจำากงานวัิจัำยขีอ่ง Laskowska (2018) สามารัถึแบ่งอ่อ่กไดี�  

6 ปรัะเภัทุ ไดี�แก่ (1) สาขีาพลังงาน (2) สาขีาการัขีนส่ง (3) สาขีา

นำ�า (4) สาขีาขีอ่งเสียและมลพิษ (5) สาขีาอ่าคารัและอุ่ตสาหกรัรัม 

และ (6) สาขีาเกษตรัและป�าไม� (ภัาพทีุ� 1) 

Association ทีุ�ผู้ลักดัีนการักำาหนดีกรัอ่บ Green Bond เพ้�อ่เป็น 

หลักเกณ์ฑ์์ในการัอ่อ่กพันธุบัตรัให�เป็นมาตรัฐานและสรั�าง 

ควัามน่าเช้้�อ่ถ้ึอ่ให�กับนักลงทุุน
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อ่ย่างไรัก็ดีี การัเติบโตขีอ่ง

ตลาดี Green Bond ยังคงตำ�ามาก

เม้�อ่เทุียบกับตลาดีพันธุบัตรั

ทัุ�วัไป โดีย Green Bond มีม้ลค่า

คิดีเป็นเพียงแค่รั�อ่ยละ 1 ขีอ่ง

ม้ลค่าตลาดีพันธุบัตรัทัุ�วัไป  

ในขีณ์ะทีุ� New Climate Economy 

ไดี�ปรัะมาณ์การัไวั�ว่ัา โครังการั

เ พ้� อ่ สิ� ง แ วั ดีล� อ่ม ทีุ� เ กิ ดี ขึี� น 

ทัุ�วัโลกจำะมีการัใช้�แหล่งเงิน 

มากถึึง 90 พันพันล�านดีอ่ลลาร์ั

สหรััฐ ภัายในปี 2030 ดัีงนั�น 

การัพัฒนาตลาดี Green Bond 

จำึงมีควัามสำาคัญเป็นอ่ย่างมาก

ต่อ่การัจัำดีทุำาโครังการัดี�าน 

ส�ิงแวัดีล�อ่ม 

ทัุ�งนี� จำากขี�อ่ม้ล Climate Bonds Initiative เรั้�อ่ง Green Bonds  

Global state of the market 2019 ไดี�ชี้�ให�เห็นวั่า ในปี 2019  

ผู้้�อ่อ่ก Green Bond โดียส่วันใหญ่เป็นนิติบุคคลทีุ�ไม่ใช้่สถึาบัน 

การัเงิน อี่กทัุ�งงานวิัจัำยขีอ่ง Mihalovits & Tapaszti (2018) พบวั่า 

โครังการั Green Bond โดียส่วันใหญ่กว่ัารั�อ่ยละ 47 ขีอ่งโครังการั

ทีุ�เกดิีขึี�นทัุ�งหมดีจำะลงทุุนในดี�านสาขีาพลงังาน อ่าทุ ิพลังงานสะอ่าดี 

พลังงานหมุนเวีัยน พลังงาน Solar พลังงานลม เป็นต�น เน้�อ่งจำาก

สาขีาพลังงานมีบทุบาทุสำาคัญในการัก่อ่ให�เกิดีการัปล่อ่ยก๊าซึ่ 

เร้ัอ่นกรัะจำกกวั่ารั�อ่ยละ 60 ขีอ่งการัปล่อ่ยก๊าซึ่เรั้อ่นกรัะจำก

ในส่วันนี�ผู้้�เขีียนจำะขีอ่แบ่งการัศึกษาโครังสรั�างตลาดีขีอ่ง Green 

Bond อ่อ่กเป็น 3 รัะดัีบ ไดี�แก่ 

(1 )  โครังสรั�างตลาดีโลก (2)  โครังสรั�างตลาดีอ่าเซีึ่ยน  

และ (3) โครังสรั�างตลาดีปรัะเทุศไทุย โดียมีรัายละเอี่ยดี ดัีงน�ี

1. โครงสร้างติลาด้โลก

เม้�อ่พิจำารัณ์าโครังสรั�างตลาดีโลกขีอ่ง Green Bond พบวั่า สัดีส่วัน

ขีอ่งการัอ่อ่ก Green Bond โดียส่วันใหญ่มาจำากกลุ่มปรัะเทุศ 

ทีุ�พัฒนาแล�วั โดียในป ี 2017 มีปรัะเทุศทีุ�มีการัอ่อ่ก Green Bond 

มากทีุ�สุดีในโลก 3 อั่นดัีบแรักไดี�แก่ จีำน ฝรัั�งเศส และสหรััฐอ่เมริักา 

ตามลำาดัีบ (ภัาพทุ�ี 3) ซึ่�ึงสะทุ�อ่นให�เหน็ว่ัาแหลง่เงนิทุุนโดียสว่ันใหญ่

จำะอ่ย่้ในกลุ่มปรัะเทุศทีุ�พัฒนาแล�วัเป็นหลัก 

โครงสร้�งตล�ดของ 
Green Bond

ภัาพทุี� 3 : ปรัะเทุศทุี�มีม้ลค่าการัอ่อ่ก 
Green Bond ในปี 2017
ทุี�มา : Banerjee, A. (2019). Financing 
the climate change through green 
(climate sustainable) bonds: Advances 
in Science and Engineering Technology 
international conferences (ASET).
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ภัาพทุี� 4 : ม้ลค่าการัอ่อ่ก Green Bond ขีอ่ง ASEAN ช้่วังปี 2016 - 2020 
ทุี�มา : Climate Bonds initiative

ภัาพทุี� 5 : ม้ลค่าและจำำานวัน Green Bond ขีอ่งแต่ละปรัะเทุศสมาช้ิก ASEAN ในปี 2020
ทุี�มา : Climate Bonds initiative

2.  โครงสร้างติลาด้ ASEAN

จำากขี�อ่ม้ลขีอ่ง Climate Bonds 

Initiative เร้ั�อ่ง ASEAN Sustainable 

Finance State of the Market 

2020 พบว่ัา ตลาดี Green Bond 

ใน ASEAN เติบโตอ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง

ในช่้วังปี 2016 – 2020 จำากในปี 

2016 ม้ลค่าการัอ่อ่ก Green Bond 

ตำ�ากว่ัา 1 พันล�านเหรีัยญดีอ่ลลาร์ั

สหรััฐ เพิ�มขึี�นในปี 2020 ปรัะมาณ์ 

9 พันล�านเหรีัยญดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ 

หร้ัอ่มีอั่ตรัาการัเติบโตปรัะมาณ์

รั�อ่ยละ 801  ในช่้วังรัะยะเวัลา

เพียง 5 ปี (ภัาพทีุ� 4) นอ่กจำากนี� 

เม้�อ่พิจำารัณ์าม้ลค่าการัอ่อ่ก 

Green Bond และจำำานวัน Green 

Bond ขีอ่งแต่ละปรัะเทุศสมาช้ิก 

ASEAN พบว่ัา ปรัะเทุศอิ่นโดีนีเซีึ่ย

มีม้ลค่าการัอ่อ่ก Green Bond 

สะสมตั�งแต่ปี 2016 - 2020  

มากทีุ�สุดีใน ASEAN รัอ่งลงมา

เป็นปรัะเทุศฟิลิปปินส์ ปรัะเทุศ

สิ งคโป ร์ั  และปรัะเทุศไทุย 

ตามลำาดัีบ อ่ย่างไรัก็ดีี ปรัะเทุศ

มาเลเซีึ่ยและปรัะเทุศฟิลิปปินส์

มีจำำานวัน Green Bond มากทีุ�สุดี 

รัอ่งลงมาปรัะเทุศสิงคโป ร์ั 

ปรัะ เทุศไทุย และปรัะเทุศ

อิ่นโดีนีเซีึ่ยตามลำาดัีบ (ภัาพทีุ� 5) 

ทัุ�งนี� ในปี 2020 ผู้้�อ่อ่ก Green Bond 

1 คำานวัน Growth rate ดี�วัยวัธิุ ีAverage 
annual growth rate

ใน ASEAN โดียส่วันใหญ่เป็นนิติบุคคลทีุ�ไม่ใช่้สถึาบันการัเงิน  

และการัใช้�เงินจำากการัรัะดีม Green Bond ใน ASEAN โดียส่วันใหญ่

ถ้ึกใช้�ไปกบัการัดีำาเนนิโครังการัดี�านสาขีาพลงังานและการักอ่่สรั�าง

อ่าคารัทีุ�เป็นมิตรักับสิ�งแวัดีล�อ่ม (Green Building)
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2.3  โครงสร้างติลาด้ประเทศไทย

ในส่วันขีอ่งโครังสรั�างตลาดี Green Bond ในปรัะเทุศไทุยนั�น  

จำากขี�อ่ม้ลขีอ่ง Climate Bonds Initiative เรั�้อ่ง ASEAN Sustainable 

Finance State of the Market 2020 พบว่ัา การัอ่อ่ก Green Bond

ขีอ่งปรัะเทุศไทุยตั�งแต่ปี 2018 - 2020 มีม้ลค่าส้งถึึง 1.7 พันล�าน

เหรัียญดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ ซึ่�ึงผู้้�อ่อ่ก Bond โดียส่วันใหญ่จำะเป็นธุุรักิจำ

ดี�านขีนส่ง ธุนาคารั และพลังงาน เป็นหลัก อ่าทุิ บรัิษัทุ บีทีุเอ่ส 

กรุัป๊ โฮลดิี�งส์ จำำากัดี (มหาช้น) บรัษัิทุการัปโิตรัเลยีมแหง่ปรัะเทุศไทุย 

(ปตทุ.) จำำากัดี (มหาช้น) และการัใช้�เงินจำากการัรัะดีม Green Bond 

โดียส่วันใหญ่ถ้ึกใช้�ไปกับการัดีำาเนินโครังการัสาขีาพลงังานเป็นหลัก 

อ่าทิุ โครังการัพลังงานลม โครังการัดี�านคมนาคมส่งเสริัมการัปล่อ่ย

คาร์ับอ่นตำ�า

จำากขี�อ่ม้ลโครังสรั�างตลาดีขีอ่ง Green Bond ดัีงกล่าวัขี�างต�น 

จำะเห็นไดี�วั่า การัอ่อ่ก Bond ไม่ไดี�ถ้ึกจำำากัดีแต่เพียง Green Bond 

เทุ่านั�น โดียนานาปรัะเทุศไดี�เริั�มหันมาพัฒนา Bond เพ�้อ่รัะดีมทุุน

ในดี�านอ้่�นๆ มากขึี�น ไดี�แก ่Social Bond เป็นการัรัะดีมทุุนเพ�้อ่พัฒนา

สังคม และ Sustainable Bond เป็นการัรัะดีมทุุนเพ้�อ่ส่งเสริัม 

ควัามยั�งย้นทัุ�งดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มและดี�านสังคม
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จำากการัศึกษางานวิัจัำยทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งพบว่ัา การัพัฒนาตลาดี Green Bond มีปัจำจัำยสนับสนุนทุ�ีสำาคัญ 

อ่ย้่ 3 ปรัะการั ไดี�แก่ (1) นโยบายขีอ่งอ่งค์กรัรัะหว่ัางปรัะเทุศ และ (2) ขี�อ่ตกลงรัะหว่ัางปรัะเทุศใน 

การัแก�ไขีปัญหาสิ�งแวัดีล�อ่มร่ัวัมกัน (3) ควัามตรัะหนักในปัญหาทุางดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม โดียมีรัายละเอี่ยดี 

ดัีงนี�

1. นโยบายขององค์กรระหว�างปะเทศ อ่าทิุ ธุนาคารัโลก Green Investment Bank มีบทุบาทุสำาคัญ

ในการัสนับสนุนตลาดี Green Bond โดียให�การัสนับสนุนการักำาหนดีหลักเกณ์ฑ์์ มาตรัฐานขีอ่ง 

Green Bond เพ้�อ่ลดีควัามเสี�ยง สรั�างควัามควัามเช้้�อ่มั�นให�กับนักลงทุุน ตลอ่ดีจำนนักลงทุุนสามารัถึ 

เขี�าถึึง Green Bond ไดี�ง่าย ซึ่�ึงนโยบายขีอ่งอ่งค์กรัรัะหวั่างปรัะเทุศเหล่าน�ีจำะช้่วัยให� Green Bond 

มีควัามน่าดึีงด้ีดีในการัลงทุุนมากขึี�น

2.  ข้อติกลงระหว�างประเทศในการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวด้ล้อมร�วมกัน มีบทุบาทุสำาคัญในการัพฒันา

ตลาดี Green Bond โดียมีควัามร่ัวัมม้อ่รัะหว่ัางปรัะเทุศทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งกับการัแก�ไขีปัญหาการัแปลี�ยนแปลง

สภัาพภ้ัมิอ่ากาศทีุ�สำาคัญ 2 เร้ั�อ่ง ไดี�แก่ (1) Paris Agreement ภัายใต�กรัอ่บขีอ่ง United Nations  

Framework Convention on Climate Change ซึึ่�งมีวััตถุึปรัะสงค์เพ�้อ่ให�ปรัะเทุศสมาชิ้กลดีการัปล่อ่ย

ก๊าซึ่เร้ัอ่นกรัะจำกดัีงทีุ�กล่าวัต�างต�น และ (2) เป้าหมายการัพัฒนาทีุ�ยั�งย้น (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ดี�าน SDGs7 ซึึ่�งเกี�ยวักับการัเขี�าส่้พลังงานยุคใหม่ โดียกลยุทุธ์ุดัีงกล่าวัมีส่วันสนับสนุน

การัดีำาเนินการัการัมีส่วันร่ัวัมทีุ�ปรัะเทุศกำาหนดี (Nationally Determined Contribution: NDC) ซึึ่�งเป็น

แผู้นขีอ่งแต่ละปรัะเทุศทีุ�จำะลดีปริัมาณ์ก๊าซึ่เรั้อ่นกรัะจำกตามแต่นโยบายขีอ่งปรัะเทุศตนเอ่ง  

ทัุ�งนี� United Nations Commission on Trade and Development ไดี�ปรัะมาณ์การัว่ัาการับรัรัลุเป้าหมาย 

SDGs7 ต�อ่งอ่าศัยเงินกว่ัา 7 ล�านล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ ดัีงนั�น ขี�อ่ตกลงรัะหว่ัางปรัะเทุศจึำงมีบทุบาทุ

สำาคัญในการัพัฒนาตลาดี Green Bond

3.  ความติระหนักในปัญหาทางด้้านสิ�งแวด้ล้อม โดียการัเสรัิมสรั�างควัามตรัะหนักร้ั�ในปัญหาทุาง

ดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มให�แก่นักลงทุุนจำะมีส่วันช้่วัยให�หันมาลงทุุนใน Green Bond มากขีึ�น

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน�
ของตล�ด Green Bond
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แม�วัา่ Green Bond จำะมปัีจำจัำยสนับสนุนดัีงกลา่วัขี�างต�นทุี�ทุำาให�ตลาดี

สามารัถึเติบโตไดี� อ่ย่างไรัก็ดีี จำากการัศึกษางานวิัจัำยทีุ�เกี�ยวัขี�อ่ง 

ยังพบอุ่ปสรัรัคและควัามทุ�าทุายขีอ่งตลาดี Green Bond ทีุ�สำาคัญ  

4 ดี�าน ไดี�แก่ (1) การัขีาดีผู้้�เชี้�ยวัช้าญทุางดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มใน 

การัติดีตามการัดีำาเนินโครังการัเพ้�อ่สิ�งแวัดีล�อ่ม (2) ต�นทุุนการัทุำา

ธุุรักรัรัม Green Bond ส้ง เช่้น ผู้้�อ่อ่ก Green Bond จำะต�อ่งมีค่าใช้�จ่ำาย

เพ้�อ่รัับรัอ่งโครังการัเพ้�อ่สิ�งแวัดีล�อ่มทีุ� เกิดีขึี�นจำริัง เป็นต�น  

(3) การันิยามโครังการัดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มทีุ� ยังคุมเครั้อ่ และ  

(4) การัขีาดีกรัอ่บหลักเกณ์ฑ์์ขีอ่ง Green Bond ทีุ�ไดี�มาตรัฐาน  

โดียงานวิัจัำยขีอ่ง Banga (2019) ไดี�ชี้�ให�เห็นว่ัา Green Bond ทุ�ีรัับรัอ่ง

มาตรัฐานโดียผู้้�อ่อ่กเอ่งมีม้ลค่ากวั่า 674 ล�านดีอ่ลลาร์ัสหรััฐ  

ในขีณ์ะทีุ� Green Bond ทีุ�ไดี�รัับการัรัับรัอ่งมาตรัฐานโดียหน่วัยงาน

รัับรัอ่งโดียตรังมีม้ลค่าเพียง 221 ล�านดีอ่ลลารั์สหรััฐ 

อุ่ปสรัรัคและควัามทุ�าทุายเหล่านี�ส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่ควัามรั่วัมม้อ่ 

(Compliance) แก่ผู้้�ทีุ�เกี�ยวัขี�อ่ง 2 ฝั�ง ไดี�แก่ ฝั�งนักลงทุุนทีุ�ขีาดี 

ควัามเช้้�อ่มั�นใน Green Bond ทัุ�งดี�านผู้ลตอ่บแทุน ควัามเสี�ยง และ

ควัามโปร่ังใส และฝั�งผู้้�อ่อ่ก Green Bond โดียเฉพาะผู้้�อ่อ่ก Green 

Bond รัายเล็กทีุ�มีขี�อ่จำำากัดีดี�านต�นทุุนอั่นส่งผู้ลให�ไม่สามารัถึเขี�าถึึง

การัรัับรัอ่งมาตรัฐาน Green Bond โดียหน่วัยงานรัับรัอ่งโดียตรังไดี�

คว�มท้�ท�ยของตล�ด 
Green Bond
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จำากควัามทุ�าทุายขี�างต�น ผู้้�เขีียน

ไดี�หยิบยกขี�อ่เสนอ่จำากงานวัิจัำย

ทีุ� เ กี� ยวัขี�อ่งบางปรัะการัทีุ� มี 

ควัามสำาคัญตอ่่การัพัฒนาตลาดี 

Green Bond ดัีงต่อ่ไปนี�

1. ธุนาคารักลางควัรัมีบทุบาทุ

สำาคัญในการัเป็นผู้้�ด้ีแลตลาดี 

Green Bond โดียธุนาคารักลาง

สามารัถึกำาหนดีเกณ์ฑ์์มาตรัฐาน

ขีอ่ง Green Bond ให�แก่สถึาบัน

การัเงนิทีุ�ปรัะสงคจ์ำะอ่อ่ก Green 

Bond ซึึ่�งจำะช่้วัยสรั�างควัามเช้้�อ่มั�น

ให�กับนักลงทุุนไดี� เน้�อ่งจำาก

สถึาบันการัเงินเหล่านี�อ่ย่้ภัายใต�

การักำากับด้ีแลขีอ่งธุนาคารั

กลางซึึ่�งทุำาให�ธุนาคารักลางมี

อ่ำานาจำในการัตรัวัจำสอ่บ ติดีตาม 

ปรัะเมินผู้ลการัรัะดีมทุุนเพ้�อ่ 

นำามาใช้�ดีำาเนินโครังการัเพ้�อ่ 

ส�ิงแวัดีล�อ่มไดี� อี่กทัุ�ง ธุนาคารั

กลางยังมีการักำาหนดีให�สถึาบัน

การัเงินดีำารังสินทุรััพย์สภัาพ

คล่อ่ง (Reserve Requirement) 

เพ้�อ่ป้อ่งกันควัามเสี�ยงการัผู้ดิีนดัี

ช้ำารัะหนี� และธุนาคารักลางยัง

สามารัถึแบกรัับต�นทุุนบางส่วัน

ขีอ่งผู้้�อ่อ่ก Green Bond ไดี� เช้่น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
ในก�รผลักดันตล�ด Green Bond

ธุนาคารักลางสิงคโปร์ัค้นค่าใช้�จ่ำาย 

(refund) เต็มจำำานวันทีุ�เป็นต�นทุุน

การัอ่อ่ก Green Bond สำาหรัับ

พันธุบัตรัทุ�ีไดี�มาตรัฐานตามทุี�

กำาหนดีและมีม้ลค่าไม่เกิน 1 แสน

ดีอ่ลลาร์ัสิงคโปร์ั เป็นต�น

2. ควัรัมีหน่วัยงานผู้้�มีหน�าทีุ�

รัับรัอ่งมาตรัฐาน Green Bond 

โดียตรังให�มากขึี�น เพ้�อ่ให�เกิดี

การัแข่ีงขัีนในการัรัับรัอ่งมาตรัฐาน

อั่นจำะนำาไปส้ต่�นทุุนการัเขี�าถึึงตำ�า

แก่ผู้้�อ่อ่ก Green Bond รัายเล็ก 

โดียหน่วัยงานทีุ�รัับรัอ่งจำะต�อ่ง 

มีควัาม เ ชี้� ย วัช้าญทุางดี� าน 

สิ�งแวัดีล�อ่มเพ้�อ่ปรัะเมินควัามเสี�ยง

ขีอ่งโครังการัดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มไดี�

อ่ย่างเหมาะสม ทัุ�งนี� หน่วัยงาน

รัับรัอ่งไม่จำำาเป็นต�อ่งเป็นการัจัำดีตั�ง

ขึี�นใหม่ แต่สามารัถึเป็นหน่วัยงาน

ทีุ�ทุำาหน�าทีุ�ตรัวัจำสอ่บเครัดิีต อ่าทิุ 

หน่วัยงานจัำดีอั่นดัีบควัามน่าเช้้�อ่ถ้ึอ่ 

(Credit rating agency) 

3.  ควัรัมีการักำาหนดีนิยามขีอ่ง

โครังการัดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม (Green 

Project) ให�ชั้ดีเจำน ว่ัาโครังการัใน

ลักษณ์ะใดีถึ้อ่เป็นโครังการัเพ�้อ่

สิ� ง แ วั ดี ล� อ่ ม อ่ ย่ า ง แ ทุ� จำ ริั ง  

ซึึ่�งการักำาหนดีนิยามดัีงกล่าวั

เป็นหน�าทุ�ีขีอ่งผู้้�อ่อ่ก Green 

Bond ทีุ�จำะต�อ่งมีการัรัะบุให�ชั้ดีเจำน

ถึึงโครังการัทีุ�จำะเกิดีขี�ึนเพ้�อ่ 

สิ� ง แ วัดีล� อ่ม  ซึ่�ึ ง จำะช้่ วัย ให� 

การัรัะดีมทุุน Green Bond ไม่ถ้ึกใช้�

ผิู้ดีวััตถุึปรัะสงค์และยังช่้วัยดึีงด้ีดี

นักลงทุุนทุี�ให�ควัามสำาคัญดี�าน

สิ�งแวัดีล�อ่มหันมาลงทุุนมากขึี�น

4. กลุ่มปรัะเทุศกำาลังพัฒนาควัรัมี

การัร่ัวัมม้อ่กันในการัผู้ลักดัีนตลาดี 

Green Bond เพ้�อ่ให�สามารัถึเขี�าถึึง

แหล่งเงินทุุนจำากกลุ่มปรัะเทุศ

พัฒนาแล�วัไดี�มากขึี�น 

ทัุ�งนี� ตัวัอ่ย่างกลุ่มปรัะเทุศทีุ� 

มีการัสรั�างควัามรั่วัมม้อ่ใน 

การัผู้ลักดัีนตลาดี Green Bond 

ทีุ�สำาคัญค้อ่ ASEAN โดีย ASEAN 

Capital Markets Forum (ACMF) 

เป็นหน่วัยงานกำากับด้ีแลตลาดีทุุน

อ่าเซีึ่ยนซึึ่�งสมาช้ิกปรัะกอ่บดี�วัย

ผู้้�แทุนหน่วัยงานทุ�ีกำากับด้ีแล

ตลาดีทุุนขีอ่งแต่ละปรัะเทุศและ

ผู้้�ทีุ�เกี�ยวัขี�อ่ง ไดี�กำาหนดีมาตรัฐาน

การัอ่อ่ก Green Bond ให�แก่ 
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ผู้้�ปรัะสงค์จำะอ่อ่กเป็น ASEAN Green Bond ซึึ่�งมาตรัฐานปรัะกอ่บดี�วัย 5 ส่วัน ไดี�แก่ 

(1)  ผู้้�อ่อ่ก ASEAN Green Bond จำะต�อ่งเปน็สมาช้กิ ASEAN หรัอ้่เปน็ผู้้�ทุ�ีจำะรัะดีมทุุนเพ�้อ่ดีำาเนินโครังการั

ในกลุ่มปรัะเทุศ ASEAN

(2) โครังการั ASEAN Green Bond จำะต�อ่งส่งเสรัิมดี�านพลังงาน ควัามหลากหลายทุางช้ีวัภัาพ  

การัลดีมลพิษ ลดีภัาวัะโลกรั�อ่น การัใช้�ทุรััพยากรัอ่ย่างมีปรัะสิทุธิุภัาพ แต่ไม�รวมถึีงโครงการผลิติ

พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิึ่ล

(3) ผู้้�อ่อ่ก ASEAN Green Bond จำะต�อ่งมีการัเปิดีเผู้ยขี�อ่ม้ลทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งกับโครังการัทีุ�จำะดีำาเนินการั 

ให�แก่ผู้้�ลงทุุน อ่าทิุ การัใช้�จำ่ายขีอ่งเงิน การัปรัะเมินควัามเสี�ยงขีอ่งโครังการั อี่กทัุ�งขี�อ่ม้ลทีุ�เกี�ยวัขี�อ่ง

เหล่านี�จำะต�อ่งเขี�าถึึงไดี�ง่าย อ่าทุิ การัเผู้ยแพรั่ขี�อ่ม้ลทุางเว็ับไซึ่ต์ 

(4) ผู้้�อ่อ่ก ASEAN Green Bond จำะต�อ่งมีการัรัายงานควัามค้บหน�าการัดีำาเนินโครังการัเป็นรัะยะๆ  

(นอ่กเหน้อ่จำากการัรัายงานปรัะจำำาปี) เพ้�อ่เสรัิมสรั�างควัามโปรั่งใสและสรั�างควัามเช้้�อ่มั�นแก่นักลงทุุน

(5) ผู้้�อ่อ่ก ASEAN Green Bond สามารัถึให�หน่วัยงานภัายนอ่กเขี�ามาปรัะเมินการัอ่อ่ก ASEAN Green 

Bond ไดี�

กล่าวัโดียสรุัป Green Bond เป็นเคร้ั�อ่งม้อ่สำาคัญในการัรัะดีมทุุนเพ�้อ่ดีำาเนินโครังการัดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม

โดียเฉพาะการัแก�ไขีปัญหาการัเปลี�ยนแปลงสภัาพภ้ัมิอ่ากาศ โดียตลาดี Green Bond มีการัเติบโต 

อ่ย่างต่อ่เน้�อ่งจำากแรังผู้ลักดัีนทุางนโยบายทีุ�เกี�ยวัขี�อ่งและควัามตรัะหนักทุางดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มขีอ่ง 

นักลงทุุน ในขีณ์ะเดีียวักัน Green Bond ยังคงมีอุ่ปสรัรัคและควัามทุ�าทุายในการัพัฒนาตลาดี ซึึ่�งการัให�

ผู้้�กำาหนดีนโยบายเขี�ามามีบทุบาทุ รัวัมถึึงการัจัำดีทุำาหลักเกณ์ฑ์์ Green Bond ให�เป็นมาตรัฐาน และ 

เปิดีโอ่กาสให�ผู้้�อ่อ่ก Green Bond รัายเล็กสามารัถึเขี�าถึึงตลาดี Green Bond ไดี�จำะมีส่วันช่้วัย 

ในการัพัฒนาตลาดี Green Bond อ่ย่างมาก
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บทความโดย
ศศิน  พริ้งพงษ์
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

Geopolitics คืออะไร 
และความเสี�ยงที�เกิด้ขึ้นจาก Geopolitics 

จะส�งผลกระทบติ�อระบบเศรษฐกิจ

และภาคธุรกิจอย�างไร

บทความนี้เป็นความเห็นเชิงวิชาการ ไม่อาจสะท้อนความคิดเห็นของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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Geopolitics คืออะไร 
และความเสี�ยงที�เกิด้ขึ้นจาก Geopolitics 

จะส�งผลกระทบติ�อระบบเศรษฐกิจ

และภาคธุรกิจอย�างไร

บทนำ�

Geopolitics และ Geopolitical Risk 
คืออะไร

สถึานะการัณ์์ควัามตึงเครัียดีทุางดี�านการัเม้อ่งและการัสงครัาม

รัะหว่ัางรััสเซีึ่ยและย้เครันไดี�ส่งผู้ลกรัะทุบไปทัุ�วัโลก ไม่ว่ัาจำะเป็นทัุ�ง

ในดี�านขีอ่งภัาวัะการัเงินโลก ภัาคเศรัษฐกิจำจำรัิง ควัามสัมพันธุ์

รัะหว่ัางปรัะเทุศ หร้ัอ่แม�กรัะทัุ�งควัามเป็นอ่ย้่ขีอ่งผู้้�คน ซึึ่�งก็ไม่ไดี�

จำำากัดีเพียงแค่ปรัะช้าช้นขีอ่งค่้ปรัะเทุศทีุ�มีกรัณี์พิพาทุกันเทุ่านั�น  

และดี�วัยควัามทีุ�ในยุคปัจำจุำบัน โลกนั�นมีควัามเป็น Globalization  

มากขึี�นเม้�อ่เทีุยบกับศตวัรัรัษก่อ่นหน�า ควัามเช้้�อ่มโยงขีอ่ง 

ควัามสมัพันธ์ุดัีงกล่าวัย่อ่มหมายควัามวัา่ควัามตงึเครัยีดีจำากมุมนึง

ขีอ่งโลกก็อ่าจำจำะส่งผู้ลกรัะทุบไปไดี�ทัุ�วัโลกไดี�อ่ยา่งทีุ�หลีกเลี�ยงไม่ไดี� 

ดัีงนั�น บทุควัามนี�จำะกล่าวัถึึงควัามสำาคัญขีอ่ง Geopolit ics  

ควัามเสี�ยงทีุ�อ่าจำเกิดีขึี�นจำาก Geopolitics และผู้ลกรัะทุบทุี�อ่าจำ 

เกิดีขี�ึนต่อ่รัะบบเศรัษฐกิจำและภัาคธุุรักิจำไดี�

Geopolitics หรือ ภ่มิรัฐศาสติร์ ถ้ึกจำำากัดีนิยามโดีย Overland, 2019 

ว่ัา “รััฐศาสตร์ัการัเม้อ่งว่ัาดี�วัยควัามสัมพันธ์ุรัะหว่ัางปรัะเทุศ 

ทุ�ีเก�ียวัขี�อ่งกันรัะหว่ัางอ่ำานาจำทุางการัเม้อ่ง ทุรััพยากรัทุางเศรัษฐกิจำ 

และดิีนแดีนเช้งิภ้ัมิศาสตรั ์ไม่ว่ัาจำะเปน็เขีตแดีนปรัะเทุศ เส�นแบง่เขีต

ทุางน่านนำ�า ทีุ�อ่าจำมีปรัะวััติศาสตร์ัการัเม้อ่งมาอ่ย่างยาวันาน”  

Geopolitics นั�นเป็นคำาทีุ�มีการัพ้ดีถึึงมาอ่ย่างยาวันาน โดียหาก 

มอ่งย�อ่นกลับไปตั�งแต่สมัยช้่วังต�นศตวัรัรัษทีุ� 20 จำะเห็นไดี�วั่า 

การัวัิเครัาะห์ควัามสัมพันธ์ุรัะหว่ัางปรัะเทุศนั�นมักจำะเกี�ยวัขี�อ่งกับ 

Geopolitics มาตลอ่ดี ไม่ว่ัาจำะตั�งแต่ควัามขัีดีแย�งในสมัยยุคกรัีก

โบรัาณ์ มาจำนถึึงสงครัามโลกครัั�งทีุ�หนึ�ง ครัั�งทีุ�สอ่ง ยุคสงครัามเยน็ 

หรั้อ่แม�กรัะทัุ�งในควัามตึงเครีัยดีทุางการัเม้อ่งรัะหว่ัางปรัะเทุศ 

ในยุคปัจำจุำบันเอ่ง คำาถึามทีุ�คนมักให�ควัามสนใจำก็ค้อ่แล�วั 

ควัามผัู้นผู้วัน ควัามไม่แน่นอ่น ควัามตึงเครัียดีจำาก Geopolitical 

ทุี�มา : The Conversation.com

ทุี�มา : USA Today

Risk หรือ ความเสี�ยงทาง

ภ่มิรัฐศาสติร์ นั�น ส่งผู้ลกรัะทุบ

อ่ย่างไรับ�าง แต่ก่อ่นทุ�ีเรัาจำะไป

ค� นหาคำาตอ่บ นั� น  ก่ อ่น อ้่� น  

เรัามาทุำาควัามร้ั�จัำกกับ Geopolitical 

Risk ก่อ่นว่ัามันค้อ่อ่ะไรั 

Caldara and Iacovilleo (2019) 

ไดี�จำำากัดีนิยามขีอ่ง Geopolitical 

Risk ว่ัา “ควัามเสี�ยงทีุ�เกี�ยวัขี�อ่ง

กับภัาวัะสงครัาม การัก่อ่การัรั�าย 

และควัามตึงเครีัยดีรัะหว่ัาง

ปรัะเทุศทีุ�อ่าจำส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่
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สันติภัาพและควัามสงบสุขีรัะหว่ัางปรัะเทุศทีุ�เคยมีมา” ซึึ่�งหากพิจำารัณ์าจำากผู้ลการัศึกษาขีอ่ง Caldara 

and Iacoviello (2019) ผู้้�ทีุ�จัำดีทุำาดัีช้นชีี้�วััดีรัะดัีบควัามเสี�ยงทุางภ้ัมิรััฐศาสตร์ั1 ซึึ่�งก็ไดี�จำำาแนกร้ัปแบบอ่อ่ก

เป็นดัีช้นีทีุ�วััดีผู้ลควัามเสี�ยงจำากคำาข่้ี (Threat) หรั้อ่จำากมาตรัการัทีุ�ไดี�กรัะทุำา (Act) ทัุ�งนี� ผู้ลการัศึกษา

พบว่ัาควัามเสี�ยงทีุ�เกิดีขี�ึนจำากคำาข่้ีในหลายๆ ครัั�ง ก็ส่งผู้ลกรัะทุบว่ัาการัมาตรัการัทีุ�ไดี�ดีำาเนินการั 

กรัะทุำาจำริังๆ ซึ่ะอี่ก การัทีุ�คำาข่้ีส่งผู้ลกรัะทุบค่อ่นขี�างมาก ก็มาจำากการัทีุ�ไม่มีใครัสามารัถึทุำานายไดี�ว่ัา

ปัญหาควัามขีัดีแย�งดีังกล่าวัจำะคลี�คลายไปในร้ัปแบบใดี� ในขีณ์ะทุี�มาตรัการัและการักรัะทุำาทีุ�ไดี�ทุำา 

ไปแล�วั ถึึงแม�วั่าอ่าจำจำะส่งผู้ลกรัะทุบในแง่ลบอ่ย่างแทุ�จำรัิง แต่ก็เป็นการัลดีควัามไม่แน่นอ่นลง  

นอ่กจำากนี� หากพิจำารัณ์าจำากขี�อ่ม้ล Geopolitical Risk ขีอ่ง Caldara and Iacovilleo (2019) ในช้่วัง

ปรัะมาณ์ 40 ปีทีุ�ผู่้านมาจำะพบวั่าควัามตึงเครัียดีเช้ิง Geopolitics นั�นมีควัามถีึ�ทุ�ีเพิ�มบ่อ่ยครัั�งขึี�น  

นับตั�งแต่มีเหตุการัณ์์การัก่อ่การัรั�ายเม้�อ่วัันทีุ� 11 กันยายน 2544 เป็นต�นมา โดียเฉพาะเม้�อ่เทุียบกับ

ช่้วังกอ่่นหน�าเหตกุารัณ์์ ซึ่�ึงก็สะทุ�อ่นไดี�วัา่ควัามตงึเครัยีดีรัะหวัา่งโลกตะวัันตกและโลกตะวัันอ่อ่กกลาง

ทุี�ปรัับเพิ�มขีึ�นในรัะยะยาวัไดี�ส่งผู้ลให� Geopolitics ขีอ่งโลกโดียรัวัมนั�นมีควัามเปรัาะบางมาตั�งแต่นั�น

1 ดีัช้นีวััดีรัะดีับควัามเสี�ยงขีอ่งภั้มิศาสตรั์การัเม้อ่งโลก มาจำากงานวัิจำัยขีอ่ง Dario Caldara และ Matteo Iacoviello, 2019
(นักเศรัษฐศาสตรั์แห่ง U.S. Federal Reserve) โดีย Caldara and Iacoviello ทุำาการัวััดีรัะดีับควัามเสี�ยงเหล่านี�จำากการั
ค�นหาคำาทุี�เกี�ยวัขี�อ่ง (keywords) ทุี�สามารัถึคลอ่บคลุมเหตุการัณ์์ดี�านภั้มิศาสตรั์การัเม้อ่งโดียเฉพาะ และนับจำำานวัน
ควัามถึี�ขีอ่งบทุควัามจำากหนังส้อ่พิมพ์สำาคัญๆ จำำานวันกวั่า 10 ฉบับ เพ้�อ่มาคำานวัณ์เป็นดีัช้นีช้ี�วััดี (News-based index)

ทัุ�งนี� เหลา่ผู้้�บริัหารัขีอ่งบริัษัทุชั้�นนำาขีอ่งโลกล�วันค่อ่นขี�างมคีวัามเห็น

ตรังกันวั่า Geopolitical Risk นั�นเป็นหนึ�งในควัามเสี�ยงหลักทุ�ีอ่าจำ 

สง่ผู้ลในแง่ลบต่อ่ภัาคธุุรักจิำและรัะบบเศรัษฐกิจำไดี� โดียผู้้�บริัหารัขีอ่ง

บรัิษัทุ PriceWaterhouseCoopers มอ่งวั่า Geopolitical Risk นั�น 

เป็นควัามเสี�ยงลำาดัีบต�นๆขีอ่งการัทุำาธุุรักิจำโดียรัวัมหลังจำากเกิดี
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ทุี�มา : Caldara and Iacoviello (2019) 
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ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ผู้ ล ก า รั ศึ ก ษ า เ ชิ้ ง วิั ช้ า ก า รั  

ค่อ่นขี�างมีควัามเห็นพ�อ่งกันวั่า 

Geopolitical Risk นั�นส่งผู้ลกรัะทุบ

ในแง่ลบต่อ่ภัาวัะเศรัษฐกิจำการัเงิน

ในภัาพรัวัมอ่ย่างมีนัยสำาคัญ  

โดียเฉพาะกับกลุ่มปรัะเทุศเกิดีใหม่ 

(Emerging market economies) 

และกลุ่มปรัะเทุศทีุ�กำาลังพัฒนา 

(Deve lop ing  economies ) 

มากกว่ัากลุ่มปรัะเทุศทีุ�พัฒนา

แล�วั (Bilson, Brailsford, &  

Hooper, 2002; Erb, Harvey, & 

Viskanta, 1996) โดียเฉพาะภัาค

การัเงิน หร้ัอ่ตลาดีหุ�นเอ่ง ทีุ�มักไดี�

รัับผู้ลกรัะทุบจำากควัามไม่แน่นอ่น

ดัี ง ก ล่ า วั เ ป็ น ลำา ดัี บ แ รั ก ๆ  

(Dimic, Orlov, & Piljak, 2015) 

เน้�อ่งจำากนักลงทุุนจำะนำาเ งิน

ลงทุุนอ่อ่กจำากสินทุรััพย์และ

ตลาดีหลักทุรััพย์ขีอ่งปรัะเทุศทีุ�

เผู้ช้ิญควัามเสี�ยงไปส่้สินทุรััพย์

หร้ัอ่ตลาดีหลักทุรััพย์ขีอ่งปรัะเทุศ

ทีุ�มีควัามเสี�ยงน�อ่ยกว่ัา (Flight to 

safety)

นอ่กจำากนี� Geopolitical Risk  

ก็ส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่ภัาคเศรัษฐกิจำ

จำรัิงดี�วัยเช้่นกัน โดีย Bloom 

(2009) พบวั่ากลุ่มปรัะเทุศทีุ�

เผู้ชิ้ญกับภัาวัะควัามเสี�ยงดี�าน 

Geopolitics จำะมีภัาวัะการับริัโภัค 

การัจำับจ่ำายใช้�สอ่ย รัวัมถึึง

ผู้ลิตภััณ์ฑ์์มวัลรัวัมโดียเฉลี�ยทุ�ี

ลดีลงเม้�อ่เทุียบกับช้่วังทีุ�ภัาวัะ

ควัามเสี�ยงดัีงกล่าวัตำ�า โดีย 

ผู้ลการัศกึษาขีอ่ง Arenas (2018) 

พบวั่า Geopolitical Risk นั�น 

มีควัามแปรัผัู้นตรังขี�ามกันกับ

ดัีช้นีผู้้�จำดัีการัฝ�ายจำดัีซ้ึ่�อ่ขีอ่งโลก 

(Composite Global Purchasing 

Manager Index) อ่ย่างชั้ดีเจำน 

นอ่กจำากน�ี  ผู้ลกรัะทุบ ต่อ่ 

การัขียายตัวัทุางเศรัษฐกิจำจำาก 

Shock ขีอ่ง Geopolitical Risk  

มักจำะเกิดีขึี�นในช่้วังไตรัมาสทีุ� 

2-4 และผู้ลกรัะทุบดัีงกล่าวัก็มี

ควัามรุันแรังมากกว่ัากับปรัะเทุศ

เ กิดี ให ม่ เ ม้� อ่ เ ทีุ ยบ กับก ลุ่ม

ปรัะเทุศทีุ�พัฒนาแล�วั ทัุ�งนี� ในช่้วัง

รัะหว่ัางปี ค.ศ. 2000 – 2007 

(ซึึ่�งเป็นช่้วังทุ�ีเกิดีควัามตงึเครัยีดี

ห ลังจำาก เห ตุการัณ์์  9 / 1 1 )  

Geopolitical Risk ก็เป็นปัจำจัำย 

ทุ�ี อ่ ธิุบายการัขียาย ตัวัทุาง

เ ศ รั ษ ฐ กิ จำ ไ ดี� ดีี ก วั่ า ปั จำ จัำ ย 

ควัามผัู้นผู้วันทุางการัเงินและ

ภัาวัะเศรัษฐกิจำมหภัาคเสียอี่ก 

ในขีณ์ะเดีียวักัน ควัามเสี�ยงขีอ่ง 

Geopol i t ics ทีุ� ส้งขึี�นก็ส่งผู้ล

ให�การัลงทุุนขีอ่งภัาคเอ่กช้นโดีย

รัวัมปรัับตัวัลดีลง (Jens, 2007: 

Julio & Yook 2012) ซึ่�ึงในภัาวัะ

ปัจำจุำบัน การัลงทุุนในพลังงาน

ทุดีแทุนก็เป็นอ่ีกปัจำจัำยสำาคัญทุ�ี

ทัุ� วั โ ล ก ใ ห� ค วั า ม สำา คั ญ ใ น 

การัตัดีสินใจำเพ�้อ่การัลงทุุน  

ในการัน�ี  ผู้ลการัศึกษาขีอ่ง  

Flouros, Pistikou & Vasilios 

(2022) พบว่ัาควัามเส�ียงจำาก

ปัจำจัำยภ้ัมิศาสตรั์การัเม้อ่งหร้ัอ่

ภ้ัมิรััฐศาสตร์ันั�นส่งผู้ลในแง่ลบ
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ต่อ่สัดีส่วันการัผู้ลิตพลังงานต่อ่

จำากแหล่งพลังงานทุดีแทุนขีอ่ง

ปรัะเทุศทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ ทัุ�งใน

รัะยะสั�นและรัะยะยาวั นอ่กจำากนี� 

ภัาคการัเงินขีอ่งปรัะเทุศทีุ�ไดี�รัับ

ผู้ลกรัะทุบก็มักและมีการัปล่อ่ย

สินเช้้�อ่ให�ก้� ย้มในรัะบบลดีลง 

(Zhou, Huang & Lau, 2020) โดีย

จำากผู้ลการัศึกษาขีอ่ง Demir & 

Dan i sman (2021 )  พบว่ัา  

G e o p o l i t i c a l  R i s k  นั� น  

ส่ วันผู้ลกรัะทุบในแง่ลบต่อ่ 

การัป ล่อ่ย สิน เ ช้้� อ่ธุนาคารั  

โ ดี ย เ ฉ พ า ะ สิ น เ ช้้� อ่ เ พ้� อ่ 

การัอุ่ปโภัคบริัโภัค (Consumer 

loans) และสินเช้้�อ่เพ้�อ่การัซึ่�้อ่ 

ทีุ�อ่ย้่อ่าศัย (Mortgate loans)  

ทุ�ีขียายตัวัในอ่ัตรัาทีุ�ช้ะลอ่ลง

อ่ ย่ า ง มี นั ย สำา คั ญ ใ น ช่้ วั ง ทีุ�

ปรัะเทุศมีภัาวัะควัามเสี�ยงทุาง

ภ้ั มิ รัั ฐ ศ า ส ต ร์ั เ พิ� ม ส้ ง ขึี� น  

ในขีณ์ะทีุ� สิน เ ช้้� อ่ภัาค ธุุรั กิจำ

อ่งค์กรั (Corporate loans) นั�น

กลับไม่ไดี� รัับผู้ลกรัะทุบจำาก 

Geopolitical risk มากนัก

ผลกระทบต่อภ�คธุรกิจ
ในขีณ์ะเดีียวักัน กลุ่มบริัษัทุหรั้อ่ภัาคธุุรักิจำทุ�ีตั�งอ่ย่้ในปรัะเทุศ 

ทีุ�มีควัามเสี�ยงดัีงกล่าวั หรัอ้่แม�กรัะทัุ�งมีควัามเกี�ยวัพันกับธุุรักิจำหร้ัอ่

บริัษัทุในปรัะเทุศทุี� มีควัามเสี�ยงก็มักจำะไดี�รัับผู้ลกรัะทุบจำาก 

ควัามตึงเครีัยดี ไม่ว่ัาจำะมาจำากมาตรัการัขีอ่งรััฐบาลตนเอ่งหร้ัอ่

รััฐบาลปรัะเทุศทีุ�มีกรัณี์พิพาทุดี�วัยเช่้นกัน และในช่้วังภัาวัะควัามเสี�ยง

ทีุ�เพิ�มขึี�น ก็มักส่งผู้ลให�การัค�าขีายรัะหว่ัางปรัะเทุศมีต�นทุุนเพิ�มมากขึี�น 

ก่อ่ให�เกิดีการัสะดีุดีขีอ่งห่วังโซึ่่อุ่ปทุาน และส่งผู้ลเช้ิงลบต่อ่ 

การัตัดีสินใจำลงทุุน การัค�าขีายขีอ่งบรัิษัทุโดียรัวัม (Gupta, Gozgor, 

Kaya, & Demir, 2019) นอ่กจำากนี� บรัิษัทุทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบก็มักจำะ

ช้ะลอ่การัลงทุุนลง ตามหลักทุฤษฎี Real Option Theory เพ้�อ่ด้ี

สถึานะการัณ์์และจำะกลับมาลงทุุนต่อ่เม้�อ่ผู่้านพ�นช้่วังทุ�ีควัามเสี�ยง

ส้งไปแล�วั (Bernanke, 1973) นอ่กจำากนี� ควัามไม่แน่นอ่นทุางการัเงิน

ในอ่นาคตมักส่งผู้ลให�บรัิษัทุเก็บเงินลดีเพ�้อ่คงสภัาพคล่อ่งไวั�ให�

มากกวั่าปกติ (Berkman, Jacobsen, & Lee, 2011; Dai & Zhang, 

2019) อ่นึ�ง บรัิษัทุทุ�ีไดี�รัับผู้ลจำากควัามเสี�ยงทุางดี�าน Geopolitics  

ก็มักจำะปรัับลดีโครังสรั�างหนี�ลง และลดีภัารัะหนี�สินในรัะบบลง  

เม้�อ่เทีุยบกับกลุ่มบริัษัทุทุ�ีมีควัามเสี�ยงทุางดี�าน Geopolitics ตำ�า 

(Kotcharin & Maneenop, 2019) ซึึ่�งปัจำจัำยทีุ�กล่าวัมาล�วันส่งผู้ล 
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 บทสรุป
Geopolitical Risk นั�นเป็นปัจำจัำยควัามเสี�ยงทีุ�เกิดีขึี�นมาในโลกยุค

ปัจำจุำบัน ซึ่�ึงแม�วั่าจำะมีควัามเป็นโลกทุี�  Globalized มากขีึ�น  

แต่ก็มีควัามเปรัาะบางดี�วัย ควัามตึงเครีัยดีจำากมุมนึงขีอ่งโลก 

ก็อ่าจำจำะส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่รัะบบเศรัษฐกิจำและภัาคธุุรักิจำขีอ่งอี่ก 

ซีึ่กโลกไดี� หากวั่าปรัะเทุศหรั้อ่บริัษัทุนั�นมีควัามเกี�ยวัพันกับ 

ควัามขัีดีแย�งดัีงกล่าวั ไม่ว่ัาจำะเป็นทุางตรังหรั้อ่ทุางอ่�อ่ม ดัีงนั�น  

ผู้้�อ่อ่กแบบนโยบายภัาครััฐและผู้้�บรัหิารัภัาคเอ่กช้น จึำงควัรัเขี�าใจำถึึง

ควัามเสี�ยงทีุ� Geopolitics อ่าจำก่อ่ให�เกิดีขึี�นไดี� และควัรัมีการัศึกษา

ถึึงมาตรัการัรัอ่งรัับควัามเสี�ยงดัีงกล่าวั โดียเฉพาะในกรัณ์ีทีุ� 

ควัามตึงเครัียดีดัีงกล่าวันั�นมีควัามย้ดีเย้�อ่หรั้อ่เป็นวังกวั�าง  

ไม่ว่ัาจำะเป็นการัสรั�างควัามเช้้�อ่มั�นให�แก่นักลงทุุนและปรัะช้าช้น 

ดี�วัยการัมีนโยบายดี�านควัามสัมพันธ์ุรัะหว่ัางปรัะเทุศทีุ�ชั้ดีเจำน 

มาตรัการักรัะตุ�นการับรัิโภัค หรั้อ่ การัสนับสนุนการัให�สินเช้้�อ่ 

ภัาคทีุ�ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ อ่าทุิ ภัาคอุ่ปโภัคบริัโภัค และสินเช้้�อ่เพ้�อ่ 

การัซึ่�้อ่ทีุ�อ่ย่้อ่าศัย เป็นต�น

ในแง่ลบต่อ่ม้ลค่าขีอ่งบริัษัทุทีุ�ไดี�

รัับผู้ลกรัะทุบอ่ย่างหลีกเลี�ยง

มิไดี� (Pringpong & Maneenop, 

2022) โดียเฉพาะบรัิษัทุทีุ�อ่ย่้ใน

กลุ่มปรัะเทุศเกิดีใหม่ ในขีณ์ะ

เดีียวักัน  ผู้ลการัศึกษาขีอ่ง 

F o s s u n g ,  V a s i l e i o s  &  

Shah i d u z z aman  ( 202 1 )  

ทีุ�เปรีัยบเทีุยบผู้ลตอ่บแทุนจำาก

การัถ้ึอ่หลักทุรััพย์ขีอ่งบรัิษัทุ 

ในแต่ละภัาคอุ่ตสาหกรัรัมขีอ่ง

สหรััฐฯ ก็พบว่ัาในรัะยะสั�น  

ผู้ลตอ่บแทุนขีอ่งบรัิษัทุทีุ�อ่ย่้ใน

ภัาคเทุคโนโลยีสารัสนเทุศ  

(Information Technology) ไดี�รัับ

ผู้ลกรัะทุบในแง่ลบมากกวั่า 

ภัาคอ้่�นๆ อ่าทิุ ภัาคการับริัการั

ส้�อ่สารั (Communication Services) 

และภัาคสินค�าเพ้�อ่การัดีำารังชี้วิัต 

(Consumer Staples) โดียเฉลี�ย  

แต่เม้�อ่เปรีัยบเทีุยบผู้ลตอ่บแทุน

ในรัะยะยาวัแล�วั กลับพบว่ัา 

ผู้ลตอ่บแทุนจำากบริัษัทุในภัาค

เทุคโนโลยีสารัสนเทุศ และภัาค

การับ ริัการั ส้� อ่สารัก ลับ ให� 

ผู้ลตอ่บแทุนเป็นบวัก ในขีณ์ะทีุ�

ผู้ลตอ่บแทุนจำากบริัษัทุในภัาค

สินค�าเพ้�อ่การัดีำารังชี้วัิตไดี�รัับ

ผู้ลกรัะทุบในแง่ลบมากกวั่า
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บทความโดย
นายศิรพล  ฤทธิประศาสน์ 
นายพุทธิสมบัติ  ปานกุล
นางสาวกันตา ศุขสาตร
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

จากวิกฤติศรีลังกาส่�
บทบาททางเศรษฐกิจของไทย

บทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ไม่ได้สะท้อนความเห็นของหน่วยงาน
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จากวิกฤติศรีลังกาส่�
บทบาททางเศรษฐกิจของไทย

ปัญหาเศรัษฐกิจำศรัีลังกาส้บเน้�อ่งมาจำากสงครัามกลางเม้อ่งในปรัะเทุศทีุ�ต่อ่เน�้อ่งยาวันานถึึง 26 ปี 1

(พ.ศ. 2526 – 2552) ทุำาให�ปรัะเทุศศรัีลังกาไม่มีการัพัฒาอุ่ตสาหกรัรัม และพึ�งพาสินค�าส่งอ่อ่ก 

พ้�นฐานเป็นหลัก เช่้น ช้า เคร้ั�อ่งนุ่งห่ม รัวัมถึึงการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั อี่กทัุ�งรััฐบาลศรัีลังกาไดี�มีการัก้�เงินจำาก

ต่างปรัะเทุศมาเพ้�อ่ลงทุุนในโครังสรั�างพ้�นฐานเป็นจำำานวันมาก ทุำาให�ปรัะเทุศศรีัลังกามีควัามเปรัาะบาง

ต่อ่ภัาคเงินตรัาต่างปรัะเทุศเป็นอ่ย่างมาก ต่อ่มา เม้�อ่มีการัแพร่ัรัะบาดีโควิัดี-19 เกิดีขี�ึน รััฐบาล 

ศรัีลังกามีควัามจำำาเป็นต�อ่งใช้�เงินในการัเยียวัยา และกรัะตุ�นเศรัษฐกิจำ รัวัมถึึงจัำดีซึ่�้อ่อุ่ปกรัณ์์ทุาง 

การัแพทุย์ต่างๆ ซึึ่�งส่งผู้ลให�หนี�ขีอ่งรััฐบาลศรีัลังกาเพิ�มส้งขึี�นไปอี่ก โดียในปี 2021 หนี�ต่างปรัะเทุศขีอ่ง

ศรีัลังกาส้งถึึงรั�อ่ยละ 60 ขีอ่งจีำดีีพี และเริั�มขีาดีดุีลบัญชี้เดิีนสะพัดี ปรัะมาณ์ไตรัมาสละ 1 พันล�านดีอ่ลลาร์ั 

ซึึ่�งส่งผู้ลกรัะทุบต่อ่เงินสำารัอ่งรัะหว่ัางปรัะเทุศ นอ่กจำากนี�เอ่ง การัแพร่ัรัะบาดีขีอ่งโควิัดี-19 ยังทุำาให�

ปรัะเทุศศรัีลังกาขีาดีรัายไดี�จำากภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัไปดี�วัย ซึ่�ึงส่งผู้ลให�ศรัีลังกาขีาดีแคลนเงินตรัา 

ต่างปรัะเทุศเพ้�อ่มาใช้�ช้ำารัะหนี�ต่างปรัะเทุศ โดียศรีัลังกาพึ�งพาการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัคิดีเป็นรั�อ่ยละ 10.4 ขีอ่ง

จำีดีีพี (ขี�อ่ม้ลเม้�อ่ปี 2562 ซึ่�ึงเป็นช่้วังก่อ่นทีุ�โควิัดี-19 แพร่ัรัะบาดี)      

ในปัจำจุำบัน ศรีัลังกากำาลังเผู้ชิ้ญวิักฤตเศรัษฐกิจำครัั�งเลวัรั�ายทีุ�สุดีในรัอ่บหลายสิบปี ปรัะช้าช้นจำำานวัน

ปรัะมาณ์ 22 ล�านคนกำาลังเผู้ชิ้ญกับภัาวัะขีาดีแคลนอ่าหารัอ่ย่างรุันแรัง รัวัมถึึงการัขีาดีแคลนเช้้�อ่เพลิง 

ยารัักษาโรัค และสิ�งขีอ่งทีุ�จำำาเป็นอ่ย่างหนั2ก ศรัีลังกากำาลังปรัะสบกับอั่ตรัาเงินเฟ้อ่เพิ�มส้งขึี�นเป็น

ปรัะวััติการัณ์์ โดียล่าสุดีอั่ตรัาเงินเฟ้อ่ศรีัลังกาเด้ีอ่น เม.ย. 65 อ่ย้่ทุ�ีรั�อ่ยละ 29.8 เม้�อ่เทุียบกับ 

ช่้วังเดีียวักันปีก่อ่น และรััฐบาลต�อ่งใช้�วิัธีุตัดีไฟวัันละกว่ัาสิบชั้�วัโมงเน้�อ่งจำากปรัะสบปัญหาการัขีาดีแคลน

เช้้�อ่เพลิงเพ้�อ่ผู้ลิตไฟฟ้า และเพ้�อ่ลดีรัายจ่ำายขีอ่งภัาครััฐ อี่กทัุ�ง ยังมีการัชุ้มนุมปรัะทุ�วังรััฐบาลศรัลัีงกา

ทัุ�วัปรัะเทุศ เน�้อ่งจำากปรัะช้าช้นไม่พอ่ใจำการับริัหารัปรัะเทุศโดียรััฐบาลขีอ่งตรัะก้ลรัาช้ปักษา รัวัมถึึง

มีการัเผู้าทุำาลายบ�านพักขีอ่งเหล่านักการัเม้อ่งฝ�ายบรัิหารัหลายแห่ง 

นอ่กจำากนี� ทุางธุนาคารักลางศรัีลังกาไดี�กล่าวัว่ัา ขีณ์ะนี�ยังคงเป็นไปไม่ไดี�ทีุ�จำะช้ำารัะหนี�ต่างปรัะเทุศ 

เน้�อ่งจำากมีควัามจำำาเป็นทีุ�ต�อ่งเก็บเงินสดีสำารัอ่งรัะหว่ัางปรัะเทุศไวั�เพ�้อ่ใช้�ซึ่�้อ่สินค�านำาเขี�าทุ�ีสำาคัญ อ่าทุิ 

1 บัณ์ฑ์ิต นิจำถึาวัรั. (13 กันยายน 2564). ศรีัลังกา จำากโควัิดีส้่วัิกฤติการัเงิน. กรุังเทุพธุุรักิจำ. https://www.bangkok 
biznews.com/business/1004331
2 Timeline of Sri Lanka’s worst economic crisis since independence. (2022, April 13). Al Jazeera. https://www. 
aljazeera.com/news/2022/4/13/timeline-of-sri-lankas-worst-economic-crisis-since-independence

บทนำ�

สถ�นก�รณ์ทัว่ไปของวิกฤตเศรษฐกิจศรีลังก�
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เช้้�อ่เพลิง โดียสำานักข่ีาวัรัอ่ยเตอ่ร์ั

รัายงานว่ัา3  ปริัมาณ์เงินสดีสำารัอ่ง

ขีอ่งศรีัลังกาลดีลงอ่ย่างรัวัดีเร็ัวั

มากกว่ัา 2 ใน 3 ในช่้วังสอ่งปี 

ทีุ�ผู่้านมา ส้บเน้�อ่งจำากการัรัะบาดี

ขีอ่งโควัดิี-19 ทีุ�ส่งผู้ลกรัะทุบตอ่่

ภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัซึ่�ึงเป็นแหล่ง

รั า ย ไ ดี� ห ลั ก ขี อ่ ง ป รั ะ เ ทุ ศ 

ปรัะกอ่บกับการัก่อ่หนี� ขีอ่ง

รััฐบาล อี่กทัุ�ง ทุางสำานักข่ีาวั AP 

ไดี�รัายงานว่ัา4  ศรีัลังกามีหนี� 

ต่างปรัะเทุศทีุ�จำะต�อ่งจำ่ายค้น

ปรัะมาณ์ 25,000 ล�านดีอ่ลลาร์ั

ภัายในรัะยะเวัลา 5 ปีขี�างหน�า 

และเฉพาะในปี 2565 ก็ถึึงกำาหนดี

จำะต�อ่งช้ำารัะค้นปรัะมาณ์ 7,000 

ล�านดีอ่ลลาร์ั  

3 Jayasinghe, U., & Rosario, J. 
D. (2022, April 12). Sri Lanka  
unilaterally suspends external debt 
payments, says it needs money for 
essentials. Reuters. https://www.
reuters.com/world/asia-pacif ic/
sri-lanka-temporarily-suspend- 
foreign-debt-payments-c-bank-
governor-2022-04-12/
4 Francis, K., & Mallawarachi, B. 
(2022, April 19). Sri Lankan pres-
ident admits mistakes led to eco-
nomic crisis. AP NEWS. https://
apnews.com/article/business-biden- 
cabinet-sri-lanka-mahinda-rajapak-
sa-c85718a88d4ff03d2a72f969e-
b595afa

ทุางดี�านม้ลค่าการัค�ารัวัมรัะหว่ัางไทุยกับศรีัลังกา ในปี 2564  

มีม้ลค่าปรัะมาณ์ 428.9 ล�านดีอ่ลลารั์สหรััฐ (13,517 ล�านบาทุ)  

โดียแบ่งเป็นการัส่งอ่อ่กม้ลค่า 360.8 ล�านดีอ่ลาร์ัสหรััฐ (11,346 

ล�านบาทุ) ดี�านการันำาเขี�ามีม้ลค่ารัวัม 68.1 ล�านดีอ่ลลารั์สหรััฐ 

(2,171 ล�านบาทุ) ทัุ�งน�ี จำากม้ลค่าการัส่งอ่อ่กทุ�ีม้ลค่ามากกว่ัานำาเขี�า

อ่ย่างต่อ่เน�้อ่งส่งผู้ลให�ไทุยถ้ึอ่เป็นปรัะเทุศผู้้�ส่งอ่อ่กโดียสุทุธุิกับ

ปรัะเทุศศรัีลังกามาโดียตลอ่ดี 

ดี�านการัส่งอ่อ่ก ในปี 2564 ปรัะเทุศศรีัลังกาเป็นตลาดีส่งอ่อ่ก 

ขีอ่งไทุยอ่ันดัีบทีุ� 47 โดียการัส่งอ่อ่กขีอ่งไทุยไปยังตลาดีศรัีลังกา 

มีสัดีส่วันเพียงรั�อ่ยละ 0.13 ขีอ่งม้ลค่าการัส่งอ่อ่กรัวัม ทัุ�งนี� สินค�า

ส่งอ่อ่ก 5 อั่นดัีบแรัก ไดี�แก่ ยางพารัา เครั�้อ่งจัำกรักลและ 

ส่วันปรัะกอ่บ ผู้�าผู้้น เม็ดีพลาสติก และอั่ญมณี์และเครั�้อ่งปรัะดัีบ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ตารัางทุี� 1 : สินค�าส่งอ่อ่ก 10 อ่ันดีับแรักขีอ่งปรัะเทุศไทุยไปส้่ปรัะเทุศศรัีลังกา
ทุี�มา : กรัะทุรัวังพาณ์ิช้ย์
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ดี�านการันำาเขี�า ในปี 2564 ศรัีลังกาเป็นแหล่งนำาเขี�าขีอ่งไทุยอั่นดัีบทีุ� 84 โดียไทุยนำาเขี�าจำากศรัีลังกา

คิดีเป็นสัดีส่วันเพียงรั�อ่ยละ 0.03 ขีอ่งม้ลค่าการันำาเขี�ารัวัม ทัุ�งนี� มีสินค�านำาเขี�า 5 อั่นดัีบแรัก ไดี�แก่ 

เครั�้อ่งเพช้รัพลอ่ยและอ่ญัมณ์ฯี เคร้ั�อ่งจัำกรัไฟฟา้และสว่ันปรัะกอ่บ เส�้อ่ผู้�าสำาเรัจ็ำร้ัป พช้้และผู้ลติภััณ์ฑ์์

จำากพ้ช้ และผู้�าผู้้น

จำากตารัางทีุ� 1 และ 2 พบวัา่ปรัะเทุศไทุยมคีวัามสมัพันธ์ุทุางดี�านการัค�ากบัปรัะเทุศศรัลัีงกาทุ�ีน�อ่ยมาก 

และปรัะเทุศศรีัลังกาถ้ึอ่ว่ัาไม่ใช่้ปรัะเทุศค่้ค�าหลักขีอ่งปรัะเทุศไทุย จึำงทุำาให�ผู้ลกรัะทุบทุางดี�าน 

การัส่งอ่อ่ก และการันำาเขี�ารัะหว่ัางปรัะเทุศไทุยและปรัะเทุศศรีัลังกามีจำำากัดีจำากวิักฤตเศรัษฐกิจำศรีัลังกานี�

ด้้านการลงทุน ศรีัลังกามียอ่ดีคงค�างเงินลงทุุนโดียตรังจำากต่างปรัะเทุศ (Foreign Direct Investment: 

FDI) ในปรัะเทุศไทุยตำ�ามาก โดียไม่พบขี�อ่ม้ล FDI ขีอ่งศรีัลังกาในปรัะเทุศไทุย รัวัมถึึง ปรัะเทุศไทุยก็มี

การัลงทุุนโดียตรังในปรัะเทุศศรีัลังกาตำ�ามากเช่้นกัน โดียไม่พบขี�อ่ม้ล FDI ขีอ่งไทุยในศรีัลังกา (อ่�างอ่ิง

ขี�อ่ม้ลจำากธุนาคารัแห่งปรัะเทุศไทุย) โดียรัวัมแล�วัปรัะเทุศไทุยมีควัามสัมพันธ์ุทุางดี�านการัลงทุุนกับ

ปรัะเทุศศรีัลังกาทีุ�น�อ่ย จึำงทุำาให�ปรัะเทุศไทุยจำะไม่ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบดี�านการัลงทุุนมากนักการัทีุ�ปรัะเทุศ

ศรัีลังกาเผู้ชิ้ญกับวิักฤตเศรัษฐกิจำ

ด้้านการท�องเที�ยว โดียในปี 2564 มีจำำานวันนักทุ่อ่งเทุี�ยวัจำากศรีัลังกาเพียงจำำานวัน 576 คน  

จำากนักทุ่อ่งเทีุ�ยวัทัุ�งหมดีปรัะมาณ์ 4.27 แสนคน จึำงทุำาให�ภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวัไทุยจำะไม่ไดี�รัับผู้ลกรัะทุบ

มากนักจำากการัทีุ�ปรัะเทุศศรีัลังกาเผู้ช้ิญกับวิักฤตเศรัษฐกิจำ  

โดียสรัุปแล�วั ปรัะเทุศไทุยถึ้อ่วั่ามีควัามเกี�ยวัขี�อ่งทุางเศรัษฐกิจำกับปรัะเทุศศรัีลังกาไม่มากนัก ดัีงนั�น 

การัส่งผู่้านผู้ลกรัะทุบทุางเศรัษฐกิจำจำากปรัะเทุศศรีัลังกาทุ�ีกำาลังเผู้ชิ้ญวิักฤตเศรัษฐกิจำมาส่้ปรัะเทุศไทุย 

จำึงส่งผู้ลกรัะทุบมาไดี�น�อ่ย

ตารัางทุี� 2 : สินค�านำาเขี�า 10 อ่ันดีับแรัก
จำากปรัะเทุศศรัีลังกามาส้่ปรัะเทุศไทุย
ทุี�มา : กรัะทุรัวังพาณ์ิช้ย์
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จำากตารัางทีุ� 3 จำะสังเกตไดี�ว่ัา เศรัษฐกิจำไทุยยังมีเสถีึยรัภัาพทีุ�ดีีกว่ัาศรีัลังกา ทัุ�งปรัะเด็ีนขีอ่งเงินทุุนสำารัอ่ง

รัะหว่ัางปรัะเทุศ ทีุ�อ่ย่้ในรัะดัีบทีุ�ส้ง ค่าเงินบาทุทุ�ีมีเสถีึยรัภัาพ สัดีส่วันหน�ีสาธุารัณ์ะยังอ่ย่้ในกรัอ่บวิันัย

การัเงินการัคลัง รัวัมทัุ�งรัะดีับควัามน่าเช้�้อ่ถึ้อ่ขีอ่งปรัะเทุศทีุ�อ่ย้่ในรัะดีับดีีกวั่ามาก สะทุ�อ่นพ�้นฐาน

เศรัษฐกิจำดี�านต่างปรัะเทุศและรัะบบการัเงินขีอ่งไทุยทีุ�ยังมีควัามเขี�มแข็ีง ซึึ่�งจำะสามารัถึรัอ่งรัับควัามผัู้นผู้วัน

ขีอ่งเศรัษฐกิจำโลกไดี� และมีโอ่กาสน�อ่ยทีุ�จำะเกิดีวิักฤตเศรัษฐกิจำดัีงเช่้นปรัะเทุศศรีัลังกาขึี�น

เปรียบเทียบเสถียรภ�พท�งด้�นเศรษฐกิจ
ระหว่�งประเทศไทยและประเทศศรีลังก�

ตารัางทุี� 3 : เปรัียบเทุียบ
เสถีึยรัภัาพทุางดี�านเศรัษฐกิจำ
รัะหวั่างปรัะเทุศไทุยและ
ปรัะเทุศศรัีลังกา
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ปัญหาเศรัษฐกิจำศรีัลังกาส้บเน้�อ่ง

มาจำากสงครัามกลางเม้อ่งทีุ� 

ต่อ่เน้�อ่งยาวันานถึึง 26 ปี รัวัมถึึง

การัทีุ�รััฐบาลศรีัลังกาไดี�มีการัก้�เงิน

จำากตา่งปรัะเทุศมาเพ้�อ่ลงทุุนใน

โครังสรั�างพ�้นฐานจำำานวันมาก  

ส่งผู้ลให�ศรีัลังกามีควัามเปรัาะบาง

ต่อ่ภัาคเงินตรัาต่างปรัะเทุศ อี่กทัุ�ง 

เม้�อ่ปรัะสบกับวิักฤตโควัิดี-19  

ทุ�ีทุำาให�ศรีัลังกาขีาดีรัายไดี�จำาก

ภัาคการัทุ่อ่งเทีุ�ยวั จึำงยิ�งทุำาให�

ปัญหาทีุ�ศรีัลังกาขีาดีแคลนเงิน

ตรัาต่างปรัะเทุศเพ้�อ่มาใช้�ช้ำารัะ

หน�ีต่างปรัะเทุศหนักขึี�นไปอี่ก 

อ่ย่างไรัก็ดีี สำาหรัับผู้ลกรัะทุบ

จำากวิักฤตเศรัษฐกิจำศรีัลังกาส่้

วิักฤตเศรัษฐกิจำไทุย คาดีว่ัามี

ผู้ลกรัะทุบไม่มากนัก เน้�อ่งจำาก

ปรัะเทุศไทุยมีควัามสัมพันธุ์ทัุ�ง

บทสรุป ทุางดี�านการัค�า การัลงทุุน และ

การัทุ่อ่งเทีุ�ยวักับศรัี ลังกาทีุ� 

ตำ�ามากเม้�อ่เทีุยบกับปรัะเทุศอ่้�นๆ 

ในแง่ขีอ่งวิักฤตเศรัษฐกิจำทีุ�ศรีัลังกา

กับเผู้ชิ้ญอ่ย่้ เม้�อ่เปรีัยบเทีุยบกับ

ปรัะเทุศไทุยถึ้อ่วั่ามีโอ่กาสน�อ่ย

ทีุ�จำะเกิดีวัิกฤตเศรัษฐกิจำดีังเช้่น

ปรัะเทุศศรีัลังกาขึี�น เน�้อ่งจำาก

เศรัษฐกิจำไทุยยังมีเสถีึยรัภัาพทีุ�ดีี

กว่ัาศรีัลังกา ทัุ�งปรัะเด็ีนขีอ่งเงิน

ทุุนสำารัอ่งรัะหว่ัางปรัะเทุศทีุ�อ่ย้่

ในรัะดัีบทีุ� ส้ง ค่าเงินบาทุทีุ� มี

เสถีึยรัภัาพ สัดีส่วันหนี�สาธุารัณ์ะ

ยังอ่ย่้ในกรัอ่บวิันัยการัเงินการัคลัง 

ควัามน่าเช้้�อ่ถ้ึอ่ขีอ่งปรัะเทุศทุ�ี 

ยังอ่ย่้ในเกณ์ฑ์์ทุี�ดีีอ่ย่้ สะทุ�อ่น 

พ้�นฐานเศรัษฐกิจำดี�านต่างปรัะเทุศ

และรัะบบการัเงินขีอ่งไทุยทีุ�ยังมี

ควัามเขี�มแขี็ง ซึึ่�งจำะสามารัถึ 

รั อ่ ง รัั บ ค วั า ม ผัู้ น ผู้ วั น ขี อ่ ง

เศรัษฐกิจำการัเงินโลกไดี�

อ่ยา่งไรัก็ตาม ปรัะเทุศไทุยยังคง

ต�อ่งเรัง่พฒันาโครังสรั�างพ�้นฐาน 

โดียเฉพาะโครังสรั�างพ้�นฐาน

ดี�านดิีจิำทัุล ยกรัะดัีบภัาคการัผู้ลิต

ให�สามารัถึผู้ลิตสินค�าเทุคโนโลยี

ขัี�นส้งทีุ�เป็นทีุ�ต�อ่งการัขีอ่งตลาดี

โลกให�ไดี� ตลอ่ดีจำนถึึงการัส่งเสริัม 

R&D หรั้อ่การัวิัจัำยและพัฒนา 

เพ้�อ่ให�ปรัะเทุศไทุยมีอ่งคค์วัามรั�้

ในการัสรั�างเทุคโนโลยีและ

นวััตกรัรัมทีุ�เป็นขีอ่งตัวัเอ่ง อั่นจำะ

นำาไปส่้การัเพิ�มขีีดีควัามสามารัถึ

ในการัแขี่งขัีนไดี�ในอ่นาคตต่อ่ไป 

นอ่กจำากนี�ยังช้่วัยเพิ�มโอ่กาสใน

ก า รั ย ก รั ะ ดัี บ รั า ย ไ ดี� ขี อ่ ง

ปรัะเทุศไทุยเขี�าส่้ปรัะเทุศทีุ�มี

รัะดัีบรัายไดี�ส้งไดี�อ่กีดี�วัย เพ้�อ่ให�

ถึ�าหากเกิดี วิักฤตเศรัษฐกิจำ 

ครัั�งใหม่ในอ่นาคต ปรัะเทุศไทุย

จำะสามารัถึรัับม้อ่กับวิักฤตดัีงกล่าวั

ไดี�โดียไม่รัับผู้ลกรัะทุบมากนัก
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