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สวััสดีีปีีใหม่่ทุุกทุ่านครัับ ในปีี 2566 นี� วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิข้ึ้�นส่่ปีีทีุ� 35แล้ัวั 

หากนับเป็ีนช่่วังิอายุุคน ก็ถืือว่ัาอยุ่่ในวััยุแรังิงิานทีุ�เต็็ม่เปีี�ยุม่ไปีด้ีวัพลัังิ แลัะพร้ัอม่ทีุ�

จะพัฒนาตั็วัเองิอยุ่่ต็ลัอดีเวัลัา

ในปีีทีุ�ผ่่านม่า เป็ีนอีกปีีทีุ�สำาคัญขึ้องิวัารัสารัการัเงิินการัคลัังิทีุ�ได้ีปีรัับเปีลีั�ยุนร่ัปีแบบ

ม่าเผ่ยุแพร่ับทุควัาม่ผ่่านช่่องิทุางิออนไลัน์เต็็ม่ร่ัปีแบบ ผ่่านสื�อสังิคม่ต่็างิ ๆ ทัุ�งิ 

Website Facebook Twitter Blockdit แลัะ YouTube รัวัม่ถ้ืงิให้ควัาม่สำาคัญกับการั

พัฒนาเศรัษฐกิจเชิ่งิพื�นทีุ�โดียุได้ีจัดีทุำารัายุการั Local Reach เอื�อม่ล้ัก ถ้ืงิภู่มิ่ภูาค 

ทีุ�ทุางิวัารัสารัขึ้องิเรัารัว่ัม่มื่อกับกองินโยุบายุเศรัษฐกิจม่หภูาค สำานักงิานเศรัษฐกิจ

การัคลัังิ เชิ่ญก่ร่ัจากภู่มิ่ภูาคม่าถ่ืายุทุอดีเรืั�องิรัาวั แบ่งิปัีนปีรัะสบการัณ์์ รัวัม่ถ้ืงิ

ถือดีบทุเรีัยุนการัพัฒนาเชิ่งิพื�นทีุ�ในรัะดัีบภู่มิ่ภูาคเป็ีนปีรัะจำาทุุกเดืีอน ผ่ม่ในฐานะ

ตั็วัแทุนวัารัสารัการัเงิินการัคลัังิขึ้อขึ้อบคุณ์ผ้่่สนับสนุนใจดีีทุุกทุ่านทีุ�ได้ีให้การั

อุปีการัะคุณ์วัารัสารัการัคลัังิให้สาม่ารัถืดีำาเนินกิจกรัรัม่บรัรัลุัวััต็ถุืปีรัะสงิค์ต็าม่

วิัสัยุทัุศน์ “พื�นทีุ�ควัาม่คิดี เศรัษฐกิจการัคลัังิขึ้องิคนทัุนสมั่ยุ” 

สำาหรัับสารัะควัาม่ร้่ัดีี ๆ  ในปีีใหม่่ 2566 นี� ทีุม่วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิอยุ่่รัะหว่ัางิ

การัพัฒนารัายุการัสัม่ภูาษณ์์ใหม่่ ๆ เพื�อต่็อยุอดีแนวัคิดีการัพัฒนาเศรัษฐกิจเชิ่งิ

พื�นทีุ�แลัะนำาม่าเผ่ยุแพร่ัผ่่านช่่องิทุางิการัสื�อสารัขึ้องิเรัาครัับ สำาหรัับบนเว็ับไซต์็ 

fpojournal เรัาจะเปิีดี section ใหม่่ เพื�อนำาเกร็ัดีควัาม่ร้่ัเกี�ยุวักับการัวิัเครัาะห์

เศรัษฐกิจม่านำาเสนอในร่ัปีแบบ infographic ภูายุใต้็ชื่�อ Economic Brief ซ้�งิข้ึ้อม่่ลั

ชุ่ดีแรักทีุ�จะเอาลังิเว็ับไซต์็เร็ัวั ๆ นี� จะมี่เรืั�องิทีุ�น่าสนใจเกี�ยุวักับเศรัษฐกิจม่ากม่ายุ 

ตั็�งิแต่็ผ่ลักรัะทุบการัข้ึ้�นค่าไฟฟ้า ค่าแรังิ รัาคานำ�ามั่น ต่็อภูาคธุุรักิจ การัวิัเครัาะห์

ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจเชิ่งิพื�นทีุ� เศรัษฐกิจภูาคครััวัเรืัอนในเขึ้ต็พัฒนาพิเศษ

ภูาคต็ะวัันออก (EEC) เจาะล้ักพฤติ็กรัรัม่การับริัโภูคแลัะหนี�ขึ้องิครััวัเรืัอน การั

วิัเครัาะห์ cluster การัทุ่องิเทีุ�ยุวัไทุยุ การันำาเสนอเครืั�องิชี่�วััดีทุางิเศรัษฐกิจทีุ�น่าสนใจ 

เช่่น การัวััดีควัาม่ซับซ้อนทุางิเศรัษฐกิจ แลัะควัาม่ไม่่แน่นอนทุางิเศรัษฐกิจ การัใช้่

ปีรัะโยุช่น์จากtechnology การัวิัเครัาะห์ข้ึ้อม่่ลัเช่่น AI ในทุางิเศรัษฐกิจ ต็ลัอดีจน

ปีรัะวััติ็ศาสต็ร์ัเศรัษฐกิจ เป็ีนต้็น นอกจากนี� เรัายัุงิจะเพิ�ม่การั update รัายุงิาน

สถืานการัณ์์เศรัษฐกิจภู่มิ่ภูาคด้ีวัยุดัีช่นีควัาม่เชื่�อมั่�นอนาคต็เศรัษฐกิจภู่มิ่ภูาค 

(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ทีุ�จัดีทุำาโดียุกรัะทุรัวังิการั

คลัังิเป็ีนปีรัะจำาทุุกเดืีอนอีกด้ีวัยุ

สุดีทุ้ายุ ผ่ม่ขึ้อเชิ่ญช่วันทุุกทุ่านร่ัวัม่กันส่งิบทุควัาม่ม่าเผ่ยุแพร่ักับทุางิวัารัสารัการั

เงิินการัคลัังิขึ้องิเรัาครัับ เรัายิุนดีีรัับบทุควัาม่ บทุวิัเครัาะห์ทีุ�น่าสนใจในเชิ่งิ

เศรัษฐกิจทุุกปีรัะเภูทุ ซ้�งิทีุ�ผ่่านม่าวัารัสารัเรัาก็เปิีดีกว้ัางิรัับบทุควัาม่จากทัุ�งิ

ปีรัะช่าช่นทัุ�วัไปี ข้ึ้ารัาช่การั นักศ้กษาคณ์าจารัย์ุ แลัะองิค์กรัต่็างิ ๆ  ทีุ�ได้ีส่งิบทุควัาม่

เข้ึ้าม่า เนื�อหาก็จะมี่ควัาม่หลัากหลัายุไม่่ว่ัาจะเป็ีนการัวิัเครัาะห์ควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�า

ขึ้องิไทุยุ การัพัฒนาอุต็สาหกรัรัม่ ปีรัะสบการัณ์์เศรัษฐกิจในต่็างิปีรัะเทุศ การัทุ่องิ

เทีุ�ยุวั การัรัะดีม่ทุุนสีเขีึ้ยุวั การัวิัเครัาะห์ภูาษี การัวิัเครัาะห์ผ้่่ติ็ดีเชื่�อโควิัดี การั

ปีรัะเมิ่นเศรัษฐกิจ แลัะการัวิัเครัาะห์นโยุบายุรััฐบาลัต่็างิ ๆ  เป็ีนต้็น ซ้�งิล้ัวันแล้ัวัแต่็

เป็ีนปีรัะเด็ีนเศรัษฐกิจทีุ�น่าสนใจ แต่็หากทุ่านมี่มุ่ม่ม่องิทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับเศรัษฐกิจอื�น

ใดีทีุ�คิดีว่ัาน่าสนใจ วัารัสารัขึ้องิเรัาก็พร้ัอม่รัับพิจารัณ์าเสม่อครัับ 
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ดัชนีปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 
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SEFI): การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย 
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อนึ่ง บทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ไม่ได้สะท้อนความเห็นของหน่วยงาน
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ในช่่วังิทีุ�ผ่่านม่า ปีรัะเทุศไทุยุ 
ไ ด้ี เผ่ ชิ่ญกับควัาม่ ทุ้าทุายุ 
ทัุ�งิภูายุในแลัะนอกปีรัะเทุศทีุ�ม่ี
การัเปีลีั�ยุนแปีลังิอยุ่างิรัวัดีเร็ัวั
แลัะมี่ควัาม่ซับซ้อนส่งิ โดียุเฉพาะ
การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิโรัคติ็ดีเชื่�อ
ไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) 
ทัุ�วัโลัก การัต็ิดีอยุ่่ในกับดัีก 
รัายุไดี้ปีานกลัางิ การัเขึ้้าส่่
สังิคม่ผ้่่ส่งิอายุุทีุ�ทุำาให้เกิดีการั
เปีลีั�ยุนแปีลังิทุางิด้ีานโครังิสร้ัางิ
ปีรัะช่ากรั แลัะควัาม่ยุากจน
เรั�ือรัังิแลัะควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�าทีุ� 
ก่อให้เกิดีการัเติ็บโต็ทีุ�ไม่ส่ม่ดุีลั 
ซ้�งิก่อให้เกิดีควัาม่ไม่่แน่นอน
ต่็อทัุ�งิภูาวัะเศรัษฐกิจ สังิคม่ 
แลัะควัาม่มั่�นคงิขึ้องิปีรัะช่าช่น
เป็ีนอยุ่างิม่าก กรัะทุรัวังิการัคลัังิ
จ้งิจำาเป็ีนต้็องิให้ควัาม่สำาคัญ
กับการัจัดีทุำานโยุบายุการัคลัังิ
ทุ�ีต็อบโจทุย์ุเศรัษฐกิจได้ีอยุ่างิมี่
ปีรัะสิทุธุิภูาพแลัะเหม่าะสม่
ภูายุใต้็ควัาม่ทุ้าทุายุต่็างิ ๆ  เพื�อ
ให้เกดิีการัฟ้�นตั็วัขึ้องิเศรัษฐกจิ
อยุ่างิต็รังิจุดีแลัะทัุ�วัถ้ืงิ โดียุ
อาศัยุปีรัะโยุช่นจ์ากการัพฒันา
ฐานข้ึ้อม่่ลัขึ้นาดีใหญ่ (Big Data) 
แลัะการัวัิเครัาะห์ข้ึ้อม่่ลั (Data 
Analytics) ขึ้องิปีรัะช่าช่นทุุกกลุ่ัม่
ในการัออกแบบม่าต็รัการัทุางิ
เศรัษฐกิจแบบเฉพาะเจาะจงิ
ต็าม่ควัาม่เหม่าะสม่กับปัีญหา

บทนำ�
เมื่องิแลัะเขึ้ต็เทุศบาลั

จากการัแก้ไขึ้ปัีญหาควัาม่
เหลืั�อม่ลัำ�าแลัะควัาม่ยุากจน 
ทุ�ียัุงิไม่่ม่ีปีรัะสิทุธิุภูาพเพียุงิพอ 
ส่วันหน้�งิเป็ีนผ่ลัม่าจากการัทีุ�
ภูาครััฐยัุงิขึ้าดีเครั�ืองิมื่อใน 
การัวิัเครัาะห์เศรัษฐกิจเชิ่งิพ�ืนทีุ�
ทุ�ีม่คีวัาม่ลัก้ลังิถืง้ิรัะดัีบหม่่่บ้าน 
แลัะขึ้าดีข้ึ้อม่่ลัทีุ�สาม่ารัถืสะทุ้อน
ปัีญหาถื้ งิ รั ะ ดัีบ ตั็ วั บุ คคลั  
(Personal Data) แลัะครััวัเรืัอน 
(House Data) ขึ้องิคนในพื�นทีุ� 
ซ้�งิจะสาม่ารัถืช่่วัยุในการัออกแบบ
นโยุบายุทีุ�แก้ไขึ้ปัีญหาได้ีอยุ่างิ
ต็รังิจุดีขึ้องิแต่็ลัะพื�นทีุ�ม่ากยิุ�งิข้ึ้�น 
ทัุ�งิน�ี ทุ�ีผ่่านม่าการัรัวับรัวัม่
ขึ้้อม่่ลัเพื�อทุำาการัวัิ เครัาะห์
เศรัษฐกจิม่หภูาคโดียุส่วันใหญ่
ขึ้องิกรัะทุรัวังิการัคลัังิจะจัดีทุำา
ในรัะดัีบปีรัะเทุศแลัะจังิหวััดี
เป็ีนหลััก โดียุยัุงิไม่่สาม่ารัถื
วิัเครัาะห์ปัีจจัยุพ�ืนฐานทุางิ
เศรัษฐกิจในมิ่ต็ิต็่างิ ๆ ในรัะดัีบ
บุคคลั ครััวัเรืัอน หม่่บ้่าน ต็ำาบลั 
แลัะอำาเภูอ ไดี้อยุ่างิชั่ดีเจน

การัศ้กษาในครัั�งินี�จ้งิต็้องิการั 
ทีุ�จะสรัา้งินวััต็กรัรัม่เพื�อช่่วัยุใน
การัจัดีทุำานโยุบายุการัคลัังิใน
ลัักษณ์ะ  Tailor-Made Policy 
ทีุ�สาม่ารัถืกำาหนดีกลุ่ัม่เป้ีาหม่ายุ
แลัะพื�นทีุ�ในมิ่ติ็ต่็างิ ๆ  ให้สาม่ารัถื
ต็อบโจทุยุ์การัพัฒนากลุั่ม่คน
เช่ิงิพื�นทีุ�ไดี้ต็รังิจุดีม่ากยิุ�งิข้ึ้�น 
โดียุทีุ�ผ่่านม่า สำานักงิานเศรัษฐกิจ

ขึ้องิพื�นทีุ�หรัือกลุั่ม่ปีรัะช่าช่น
หรืัอทีุ�เรีัยุกว่ัา “Tailor-Made 
Policy” ซ้�งิสาม่ารัถืช่่วัยุเพิ�ม่
ปีรัะสิทุธิุภูาพการัดีำาเนินนโยุบายุ
แลัะนำาส่งิควัาม่ช่่วัยุเหลืัอได้ี
อ ยุ่ า งิ ถ่ืกฝา ถ่ืก ตั็วัม่ากขึ้�้ น 
ปีรัะกอบกับทุำาให้การัจัดีสรัรั
งิบปีรัะม่าณ์ทุ�ีภูาครััฐมี่อยุ่อ่ยุา่งิ
จำากัดีเกิดีปีรัะโยุช่น์ส่งิสุดีใน
รัะยุะยุาวั 

อยุ่างิไรัก็ต็าม่ ร่ัปีธุรัรัม่ขึ้องิ 
การัจัดีทุำานโยุบายุสาธุารัณ์ะทีุ�
เหม่าะสม่กับพื�นทีุ�แลัะลัักษณ์ะ
ขึ้องิกลุ่ัม่คนทีุ�แต็กต่็างิกัน อาจยัุงิ
ไม่่เกิดีข้ึ้�นม่ากนักในช่่วังิทุ�ีผ่่าน
ม่าแลัะส่งิผ่ลัให้ปัีญหาควัาม่
ยุากจนแลัะควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�าทุางิ
เศรัษฐกิจเชิ่งิพื�นทีุ�ไม่่สาม่ารัถื
แก้ไขึ้ได้ีอยุ่างิมี่ปีรัะสิทุธิุภูาพ
เทุ่าทุ�ีควัรั สะทุ้อนจากขึ้้อม่่ลั
ขึ้องิสำานักงิานสภูาพัฒนาการั
เศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ
ล่ัาสุดีปีี 2563 ทีุ�พบว่ัา แม้่ในช่่วังิ
ต็ลัอดี 30 ปีีทุ�ีผ่่านม่า จำานวัน
คนจนแลัะควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�าทุางิ
เศรัษฐกิจในรัะดัีบปีรัะเทุศมี่
แนวัโนม้่ลัดีลังิม่าอยุา่งิต็อ่เนื�องิ 
แต่็เมื่�อพิจารัณ์ารัะดัีบเชิ่งิพื�นทุ�ี
พบว่ัา ภูาคใต็้ ภูาคต็ะวัันออก
เฉียุงิเหนือ แลัะภูาคเหนือยัุงิคงิ
มี่ปัีญหาควัาม่ยุากจนรุันแรังิ
กว่ัาพื�นทีุ�อื�น ๆ แลัะจำานวัน
คนจนส่วันใหญ่จะอยุ่่ในพื�นทุ�ี
ช่นบทุห่างิไกลัม่ากกวั่าอยุ่่ใน
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การัคลัังิได้ีเคยุพัฒนาเครืั�องิมื่อ
ในการัวิัเครัาะห์เศรัษฐกิจเชิ่งิ
พ�ืนทุ�ีในหลัายุหลัายุร่ัปีแบบ 
เพ�ื อส นับส นุนการัดีำา เ นิน
นโยุบายุการัคลัังิเชิ่งิพื�นทีุ� อาทิุ 
การัวิัเครัาะห์ปีรัะสิทุธิุภูาพ
ก า รั ผ่ ลิั ต็ ดี้ วั ยุ วิั ธีุ  D a t a  
Envelopment Analysis (DEA) 
การัจัดีทุำาควัาม่พร้ัอม่ขึ้องิ
ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจ
รัายุจังิหวััดี แลัะการัวัิเครัาะห์
ควัาม่ยุากจนแลัะควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�า
ในปีรัะเทุศไทุยุโดียุใช้่ข้ึ้อม่่ลั
ดีาวัเทีุยุม่แลัะภู่ม่ิสารัสนเทุศ 
เป็ีนต้็น ผ่ลังิานในครัั�งินี�จ้งิเป็ีน 
การัต่็อยุอดีนวััต็กรัรัม่ข้ึ้างิต้็น
ใน 2 มิ่ติ็ กล่ัาวัคือ 1) การัวิัเครัาะห์
เ ชิ่ งิ พื� น ทีุ� ในรัะ ดัีบ ทีุ� ล้ัก ข้ึ้� น 
โดียุอาศัยุข้ึ้อม่่ลัขึ้นาดีใหญ่ 
(Big Data) เพื�อให้สาม่ารัถื 
จัดีทุำาข้ึ้อม่่ลัในรัะดัีบครััวัเรืัอน 
หม่่่บ้าน ต็ำาบลั แลัะอำาเภูอได้ี 
2 )  การั วิั เครัาะห์ มี่ควัาม่
ครัอบคลุัม่ในมิ่ติ็ต่็างิๆ ทุางิ
เศรัษฐกิจทีุ�ม่ากข้ึ้�น จากการัใช้่
ฐานข้ึ้อม่่ลัทีุ�เต็็ม่ศักยุภูาพเพิ�ม่ข้ึ้�น
ไม่่วั่าจะเปี็นฐานขึ้้อม่่ลั จปีฐ 
ฐานข้ึ้อม่่ลัดีาวัเทีุยุม่ ฐานข้ึ้อม่่ลั
ภู่มิ่สารัสนเทุศ แลัะฐานข้ึ้อม่่ลั
พ�ืนฐานทุางิเศรัษฐกิจอื�นๆ

ดัีงินั�น การัศ้กษาชิ่�นนี�จ้งิเป็ีน 
การัริัเริั�ม่ครัั�งิแรักในการัรัวับรัวัม่
ข้ึ้อม่่ลัแลัะทุำาการัวิัเครัาะห์
ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจ

ขึ้องิปีรัะช่าช่นเปีน็รัายุบุคคลัทุ�ี
มี่ควัาม่แต็กต่็างิกันในแต่็ลัะ
พื�นทีุ� ซ้�งิจะสาม่ารัถืทุำาให้เห็น
จุดีแข็ึ้งิแลัะจุดีอ่อนขึ้องิแต็่ลัะ
บุคคลั ครััวัเรืัอน หม่่่บ้าน ต็ำาบลั 
อำาเภูอ จังิหวััดีในหลัากหลัายุ
มิ่ติ็ อาทุิ โครังิสรั้างิพื�นฐาน 
สุขึ้ภูาพ การัศ้กษา กำาลัังิซื�อ 
ควัาม่ทุ้าทุายุทุางิทุรััพยุากรั
ม่นุษย์ุ แลัะสิ�งิแวัดีลั้อม่ เพื�อ
เป็ีนปีรัะโยุช่น์ในการัจัดีทุำา
นโยุบายุเศรัษฐกิจทุ�ีเหม่าะสม่
กับก ลุั่ ม่คนในแต็่ลัะ พื� น ทีุ� 
ให้ต็อบโจทุยุต์็รังิจุดีแลัะทัุ�วัถืง้ิ
ยิุ�งิข้ึ้�น
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การัวิัเครัาะห์ควัาม่พร้ัอม่ขึ้องิปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจ  
จะอาศัยุการัคำานวัณ์ดัีช่นีปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจเช่ิงิพื�นทีุ� 
(Spatial Economic Fundamentals Index: SEFI) รัะดัีบรัายุบุคคลั 
โดียุใช้่โปีรัแกรัม่จัดีการัฐานข้ึ้อม่่ลัขึ้นาดีใหญ่ (Big Data) ทุ�ีชื่�อว่ัา 
“KNIME Analytics” เป็ีนเครืั�องิม่อืในการัเชื่�อม่โยุงิฐานข้ึ้อม่่ลั ด้ีวัยุ
วิัธีุการัหาค่าเฉลีั�ยุถ่ืวังินำ�าหนัก (Weighted Average) ให้ควัาม่สำาคัญ
กับตั็วัแปีรัทุ�ีมี่ขึ้อ้ม่่ลัควัาม่ลัะเอยีุดีรัะดีบับุคคลั ครััวัเรืัอน หม่่บ่า้น 
ต็ำาบลั แลัะอำาเภูอ ม่ากกวั่าขึ้้อม่่ลัรัะดีับจังิหวััดี แลัะใช่้วิัธีุ 
Z-Score Standardization เพื�อจัดีทุำา SEFI โดียุขึ้้อม่่ลัตั็วัชี่�วััดี 
ทัุ�งิ 88 รัายุการั ถ่ืกจัดีกลุ่ัม่เป็ีน 6 กลุ่ัม่ ดัีงิน�ี

 • กลุั่ม่โครังิสร้ัางิพื�นฐาน สะทุ้อนจากเครืั�องิช่�ี 12 รัายุการั 
อาทุิ ควัาม่สวั่างิขึ้องิแสงิกลัางิต็่อพื�นทีุ� ควัาม่ยุาวัถืนนต็่อพื�นทีุ� 
จำานวันจุดีสนใจต็อ่พื�นทีุ� จำานวันคนทีุ�ใช้่อินเทุอรัเ์น็ต็ต่็อปีรัะช่ากรั 
จำานวันเลัขึ้หม่ายุโทุรัศัพท์ุมื่อถืือต็่อปีรัะช่ากรั จำานวันต็ลัาดีสดี
น่าซื�อ การัมี่ทีุ�อยุ่่อาศัยุเป็ีนขึ้องิต็นเองิ เป็ีนต้็น แสดีงิถ้ืงิการัเข้ึ้าถ้ืงิ
เทุคโนโลัยีุสารัสนเทุศแลัะโครังิสร้ัางิพื�นฐานทุี�เอื�อต่็อการัทุำา
ธุุรักรัรัม่ทุางิเศรัษฐกิจ

 • กลุั่ม่สาธุารัณ์สุขึ้ สะทุ้อนจากเครืั�องิช่�ี 18 รัายุการั อาทุิ 
จำานวันเต็ียุงิในสถืานพยุาบาลัต็่อปีรัะช่ากรั จำานวันแพทุยุ์ต็่อ
ปีรัะช่ากรัในจังิหวััดี คะแนนสุขึ้ภูาพจิต็ ควัาม่พิการัขึ้องิรั่างิกายุ 
จำานวันผ้่่ป่ีวัยุเรืั�อรัังิในครััวัเรืัอน การัม่ีนำ�าสะอาดีสำาหรัับดืี�ม่แลัะ
บริัโภูคเพียุงิพอ การักินอาหารัทุ�ีถ่ืกสุขึ้ลัักษณ์ะ ปีลัอดีภัูยุ แลัะ
ได้ีม่าต็รัฐาน การัออกกำาลัังิกายุอยุ่างิสม่ำ�าเสม่อ เป็ีนต้็น แสดีงิถ้ืงิ
สภูาวัะสุขึ้ภูาพขึ้องิบุคคลั สภูาพควัาม่เป็ีนอยุ่่ด้ีานสาธุารัณ์สุขึ้
ขึ้องิครััวัเรัือน แลัะควัาม่สาม่ารัถืขึ้องิรัะบบการัสาธุารัณ์สุขึ้ใน
การัรัองิรัับแลัะให้บริัการัขึ้องิพื�นทีุ� ซ้�งิส่งิผ่ลัต็่อปีรัะสิทุธุิภูาพ
แรังิงิานในการัผ่ลิัต็ขึ้องิแต่็ลัะพื�นทีุ�

 • กลุั่ม่การัศ้กษา สะทุ้อนจากเครืั�องิช่�ี 15 รัายุการั อาทุิ 
รัะดัีบการัศ้กษา ทัุกษะการัใช้่ภูาษาอังิกฤษ จำานวันโรังิเรัียุนต็่อ
พื�นทุ�ี สัดีส่วันนักเรีัยุนยุากจน ค่าเฉลีั�ยุรัะดัีบสติ็ปัีญญา (IQ) 
คะแนน O-net (ผ่ลัรัวัม่ขึ้องิคะแนนทุดีสอบ 5 วิัช่าขึ้องิรัะดีับ

กรอบแนวคิดในก�รจัดทำ�
มั่ธุยุม่ศ้กษาปีีทุ�ี 6 โดียุเฉลั�ียุ
ขึ้องิผ้่่เข้ึ้าสอบ ทัุกษะการัเงิิน 
เป็ีนต้็น แสดีงิถ้ืงิรัะดัีบการัศ้กษา
ขึ้องิบุคคลั รัวัม่ทัุ�งิการัพัฒนา
ทุุนม่นุษยุ์ในแต็่ลัะพื�นทีุ� 

 • กลุัม่่กำาลัังิซื�อ สะทุ้อน
จากเครืั�องิช่�ี 11 รัายุการั อาทุิ 
อัต็รัาการัว่ัางิงิาน รัะดัีบรัายุได้ี 
ค่าใช้่จ่ายุ จำานวันเงิินออม่ จำานวัน
หนี�นอกรัะบบ ควัาม่หลัากหลัายุ
ขึ้องิการัปีรัะกอบอาชี่พ แสดีงิถ้ืงิ
กำาลัังิซื�อ (Purchasing Power) 
ขึ้องิปีรัะช่าช่นรัายุบุคคลัใน
แต่็ลัะพื�นทีุ� ซ้�งิเป็ีนปัีจจัยุพื�นฐาน
หน้�งิทีุ�ช่่วัยุด้ีงิด่ีดีการัค้าแลัะ
การัลังิทุุนซ้�งินำาไปีส่่ควัาม่เป็ีนเมื่องิ 
(Urbanization) แลัะผ่ลักรัะทุบ
ภูายุนอกเชิ่งิบวัก (Positive 
Spillover) ทุ�ีจะช่่วัยุพัฒนา
เศรัษฐกิจฐานรัากใหเ้ติ็บโต็ข้ึ้�น 

 • กลุัม่่ควัาม่ทุ้าทุายุทุางิ
ทุรััพยุากรัม่นุษยุ์ สะทุ้อนจาก
เครืั�องิชี่� 21 รัายุการั อาทิุ 
ควัาม่หนาแน่นขึ้องิปีรัะช่ากรั
ต็่อพื�นทุ�ี อัต็รัาการัเสียุชี่วิัต็
ด้ีวัยุอุบัต็ิเหตุ็ อัต็รัาการัฆ่่า 
ตั็วัต็ายุแลัะทุำารั้ายุต็นเองิ 
จำานวันเรืั�องิร้ัองิเรีัยุนจาก
ปีรัะช่าช่นผ่่านศ่นย์ุบริัการั
ปีรัะช่าช่น จำานวันคดีีในศาลั
ปีกครัองิ การัแจ้งิควัาม่คดีี
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ชี่วิัต็ ร่ัางิกายุ เพศแลัะคดีีปีรัะทุุษรัา้ยุต่็อทุรััพย์ุรัวัม่ในจงัิหวััดี แสดีงิถ้ืงิปัีจจัยุทีุ�บั�นทุอนควัาม่พรัอ้ม่
ขึ้องิปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจส่งิผ่ลัต่็อการัส่ญเสียุปัีจจัยุการัผ่ลิัต็ในร่ัปีแบบต่็างิ ๆ ทัุ�งิในด้ีาน
ชี่วิัต็แลัะทุรััพย์ุสิน ซ้�งิเป็ีนปีรัะโยุช่น์ต่็อออกแบบนโยุบายุรัับม่ือแลัะปี้องิกันควัาม่ส่ญเสียุต่็างิ ๆ 

 • กลุ่ัม่ส�ิงิแวัดีล้ัอม่ สะทุ้อนจากเครืั�องิชี่� 11 รัายุการั อาทิุ ควัาม่หนาแน่นขึ้องิไนโต็รัเจน 
ไดีออกไซดี ์การัจดัีการัขึ้ยุะม่่ลัฝอยุช่มุ่ช่น การัปีอ้งิกนัอุบัต็ภัิูยุแลัะภูยัุธุรัรัม่ช่าต็อิยุา่งิถ่ืกวิัธีุ ปัีญหา
ม่ลัพิษทีุ�ได้ีรัับการัร้ัองิเรีัยุน การัปีล่ัอยุก๊าซเรืัอนกรัะจก อัต็รัาการัผ่ลิัต็ติ็ดีตั็�งิไฟฟ้าจากพลัังิงิาน
ทุดีแทุน ขึ้นาดีพื�นทีุ�ป่ีา การัไม่่ถ่ืกรับกวันจากม่ลัพิษ เป็ีนต็้น แสดีงิถ้ืงิถื้งิควัาม่บกพร่ัองิขึ้องิ 
การับริัหารัจัดีการัทุรััพยุากรัซ้�งิเป็ีนปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจอันจะนำาม่าส่่ปัีญหาการัพัฒนา
เศรัษฐกิจอยุ่างิยัุ�งิยืุน

การัศ้กษาครัั�งินี� จะใช้่ข้ึ้อม่่ลัรัะดัีบบุคคลั ครััวัเรืัอน หม่่่บ้าน ต็ำาบลั อำาเภูอ แลัะจังิหวััดี รัวัม่เกือบ 
100 รัายุการั ซ้�งิปีรัะกอบดี้วัยุข้ึ้อม่่ลัควัาม่จำาเป็ีนพื�นฐาน (จปีฐ.) ขึ้้อม่่ลัภูาพถื่ายุทุางิดีาวัเทีุยุม่ 
ข้ึ้อม่่ลัปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจต่็างิ ๆ แลัะข้ึ้อม่่ลัผ้่่ได้ีรัับสิทุธิุแลัะผ่่้ปีรัะกอบการัในโครังิการั 
ภูาครััฐขึ้องิกรัะทุรัวังิการัคลัังิ อาทุิ โครังิการัลังิทุะเบียุนเพื�อสวััสดีิการัแห่งิรััฐปีี 2560 แลัะ 2561 
โครังิการัเรัาไม่่ทุ�ิงิกัน โครังิการัคนลัะคร้ั�งิรัะยุะทุ�ี 1 2 แลัะ 3 แลัะโครังิการัเรัาช่นะ เพื�อสะทุ้อน
รัะดัีบการัพัฒนาแลัะปัีญหาขัึ้�นพื�นฐานในมิ่ต็ิต็่างิ ๆ ทัุ�งิเชิ่งิบุคคลัแลัะพื�นทุี� ทัุ�งิน�ี คณ์ะผ่่้จัดีทุำา 
ได้ีสรุัปีรัายุลัะเอียุดีเกี�ยุวักับข้ึ้อม่่ลัทีุ�ใช้่ในการัศ้กษา ดัีงิน�ี 

ภูาพทุี� 1: แนวัคิดีในการัจัดีทุำาดีัช่นีปีัจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจเช่ิงิพื�นทุี� (Spatial Economic Fundamentals Index: SEFI)
ทุี�ม่า : จัดีทุำาโดียุผ่่้เขึ้ียุน

ข้อมูลที่ใช้ในก�รประมวลผล
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 • ขึ้้อม่่ลัควัาม่จำาเป็ีนพื�นฐาน (จปีฐ.) จัดีเก็บโดียุกรัม่ 
การัพัฒนาชุ่ม่ช่น กรัะทุรัวังิม่หาดีไทุยุ โดียุในการัศ้กษาน�ี จะใช่้
ข้ึ้อม่่ลัขึ้องิปีี 2564 ซ้�งิครัอบคลุัม่ปีรัะม่าณ์ 12.8 ล้ัานครััวัเรัือน  
ม่ีปีรัะช่ากรัม่ากถ้ืงิ 36.0 ล้ัานคนใน 76 จังิหวััดี (คิดีเป็ีนสัดีส่วัน
ร้ัอยุลัะ 54.4 ขึ้องิจำานวันปีรัะช่ากรัทัุ�งิปีรัะเทุศ) โดียุเลืัอกใช้่ขึ้อ้ม่่ลั
รัะดัีบบุคคลัแลัะครััวัเรืัอนจากแบบสอบถืาม่ จปีฐ. ในปีรัะเดี็น  
1) ควัาม่มั่�นคงิในทีุ�อยุ่่อาศัยุแลัะบ้านมี่สภูาพคงิทุนถืาวัรั  
2) การัม่ีนำ�าสะอาดีสำาหรัับดืี�ม่แลัะบรัิโภูคเพียุงิพอต็ลัอดีปีี  
3) เดี็กแรักเกิดีม่ีนำ�าหนัก 2,500 กรััม่ข้ึ้�นไปี 4) การักินอาหารั 
ถ่ืกสุขึ้ลัักษณ์ะ ปีลัอดีภัูยุ แลัะได้ีม่าต็รัฐาน 5) การัใช่ยุ้าเพื�อบำาบัดี 
บรัรัเทุาอาการัเจ็บป่ีวัยุเบื�องิต้็นอยุ่างิเหม่าะสม่ 6) การัไดี้รัับ 
การัต็รัวัจสุขึ้ภูาพปีรัะจำาปีี 7) การัออกกำาลัังิกายุ 8) จำานวัน 
ผ้่่ส่งิอายุุ ผ่่้พิการั ผ่่้ป่ีวัยุเรืั�อรัังิ แลัะผ่่้ทุี�ช่่วัยุเหลัือต็นเองิไม่่ไดี้ 
ในครััวัเรืัอน 9) รัะดัีบการัศ้กษาแลัะทัุกษะภูาษาอังิกฤษ 10) รัะดัีบ
รัายุได้ี ค่าใช้่จ่ายุ หนี�นอกรัะบบ แลัะเงิินออม่ 11) ควัาม่หลัากหลัายุ
ขึ้องิอาชี่พ แลัะ 12) การัรัับมื่อแลัะป้ีองิกันภัูยุธุรัรัม่ช่าติ็  
ซ้�งิรัวัม่ทัุ�งิส�ิน 31 ตั็วัชี่�วััดี 

 • ขึ้้อม่่ลัดีาวัเทีุยุม่จากแหล่ังิต่็างิ ๆ ไม่่ว่ัาจะเป็ีนองิค์การั
นาซาแลัะ Google Earth Engine ต็ลัอดีจนการัด้ีงิขึ้้อม่่ลั 
ภู่ม่ิสารัสนเทุศจาก OpenStreetMap แลั้วันำาม่าปีรัะม่วัลัผ่ลัดี้วัยุ
โปีรัแกรัม่คอม่พิวัเต็อรั์เฉพาะทุางิ อาทุิ Quantum GIS แลัะ  
GeoDa เพื�อนำาม่าจัดีทุำาเครืั�องิชี่�วััดีโครังิสรั้างิพื�นฐานแลัะม่ลัพิษ
ขึ้องิแต่็ลัะต็ำาบลั โดียุในการัศ้กษานี� จะใช่้ขึ้้อม่่ลัขึ้องิปีี 2565 
ปีรัะกอบด้ีวัยุ ควัาม่สว่ัางิขึ้องิแสงิกลัางิคืน จำานวันจุดีสนใจ  
(เช่่น จำานวันทีุ�พัก ร้ัานอาหารั สถืานทีุ�ทุ่องิเทีุ�ยุวั แลัะร้ัานสะดีวักซื�อ
ต่็างิ ๆ เป็ีนต้็น) ควัาม่ยุาวัขึ้องิถืนน แลัะควัาม่หนาแน่นขึ้องิก๊าซ
ไนโต็รัเจนไดีออกไซดี์ในแต่็ลัะพื�นทีุ� รัวัม่ทัุ�งิส�ิน 4 ตั็วัช่�ีวััดี 

 • ขึ้้อม่่ลัปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจต็่างิ ๆ ซ้�งิเป็ีนข้ึ้อม่่ลั 
ทัุ�งิรัะดีบัต็ำาบลัแลัะจงัิหวััดีทีุ�รัวับรัวัม่ม่าจากหนว่ัยุงิานภูาครััฐแลัะ
เอกช่นต่็างิ ๆ โดียุเป็ีนข้ึ้อม่่ลัในช่่วังิปีี 2560-2564 เช่่น การัเข้ึ้าถ้ืงิ
อินเทุอร์ัเน็ต็ จำานวันต็ลัาดีสดีน่าซื�อ จำานวันรั้านอาหารัแลัะ
แผ่งิลัอยุทีุ�ได้ี CFGT คะแนนสุขึ้ภูาพจิต็ อัต็รัาบุคลัากรัทุางิการัแพทุย์ุ 
คะแนนเฉลัี�ยุการัทุดีสอบ O-Net จำานวันโรังิเรีัยุนต็่อขึ้นาดีพื�น 
ทุ�ี สัดีส่วันนักเรัียุนยุากจน ทัุกษะการัเงิิน อัต็รัาการัวั่างิงิาน  
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ภูาพทุี� 2 : ฐานขึ้้อม่่ลัทุี�ใช่้ในการัปีรัะม่วัลัผ่ลั
ทุี�ม่า : รัวับรัวัม่โดียุผ่่้เขึ้ียุน

ควัาม่หนาแน่นขึ้องิปีรัะช่ากรั จำานวันคดีีในศาลัปีกครัองิ การัจัดีการัขึ้ยุะม่่ลัฝอยุชุ่ม่ช่น อัต็รัา 
การัผ่ลิัต็ต็ิดีตั็�งิไฟฟ้าจากพลัังิงิานทุดีแทุน แลัะการัปีล่ัอยุก๊าซเรืัอนกรัะจก เป็ีนต้็น ซ�้งิรัวัม่ทัุ�งิสิ�น 
53 ตั็วัชี่�วััดี

 • ขึ้้อม่่ลัโครังิการัภูาครััฐขึ้องิกรัะทุรัวังิการัคลัังิ ซ้�งิเป็ีนฐานขึ้้อม่่ลัขึ้องิปีรัะช่าช่นแลัะ 
ผ้่่ปีรัะกอบการัทุี�เข้ึ้าร่ัวัม่โครังิการัช่่วัยุเหลืัอเยีุยุวัยุาแลัะกรัะตุ็น้เศรัษฐกิจในช่ว่ังิการัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิ
โรัคต็ิดีเชื่�อไวัรััสโคโรันา (COVID-19) ในส่วันขึ้องิกรัะทุรัวังิการัคลัังิ รัวัม่กวั่า 47.0 ล้ัานคน  
(คิดีเป็ีนสัดีสว่ันร้ัอยุลัะ 71.0 ขึ้องิปีรัะช่ากรัทัุ�งิปีรัะเทุศ) โดียุสาม่ารัถืแบ่งิปีรัะช่าช่นออกเป็ีน 5 กลุัม่่ 
ได้ีแก่ 1) กลุั่ม่ผ้่่ถืือบัต็รัสวััสดิีการัแห่งิรััฐจำานวัน 13.3 ล้ัานคน (ข้ึ้อม่่ลั ณ์ วัันทุ�ี 1 กรักฎาคม่ 2565) 
2) กลุัม่่แรังิงิานปีรัะกอบอาชี่พอิสรัะทีุ�เข้ึ้าร่ัวัม่ม่าต็รัการัช่ว่ัยุเหลืัอเงิินเยีุยุวัยุา 5,000 บาทุ ต่็อเนื�องิ 
3 เดืีอน (โครังิการัเรัาไม่่ทิุ�งิกัน) จำานวัน 15.3 ล้ัานคน 3) กลุั่ม่ผ้่่ใช้่งิานแอพพลิัเคชั่�น “เป๋ีาตั็งิ”  
ในโครังิการัคนลัะคร้ั�งิรัะยุะทีุ� 1 2 แลัะ 3 จำานวัน 26.3 ล้ัานคน 4) กลุั่ม่ผ้่่ปีรัะกอบการัรัายุยุ่อยุ 
ทุ�ีใช้่งิานแอพพลิัเคชั่�น “ถุืงิเงิิน” ในโครังิการัคนลัะครั�้งิรัะยุะทุ�ี 1 2 แลัะ 3 จำานวัน 1.3 ล้ัานคน แลัะ 
5) กลุ่ัม่ผ่่ต้้็องิการัควัาม่ช่่วัยุเหลืัอเป็ีนพิเศษทีุ�ใช้่จ่ายุผ่่านบัต็รัปีรัะช่าช่นในโครังิการัเรัาช่นะ จำานวัน 
2.5 ล้ัานคน ทัุ�งินี� คณ์ะผ้่่จัดีทุำาจะนำาข้ึ้อม่่ลัส่วันน�ี ไปีบ่รัณ์าการัรั่วัม่กับขึ้้อม่่ลัต็่างิ ๆ เพื�อวิัเครัาะห์
ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจในแต่็ลัะกลุ่ัม่คนทุ�ีม่ีลัักษณ์ะแต็กต็่างิกัน
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ภูายุหลัังิการัดีำาเนินกรัะบวันการัเช่�ือม่โยุงิฐานข้ึ้อม่่ลัแลัะคำานวัณ์ SEFI เสร็ัจส�ิน คณ์ะผ้่่ศ้กษาไดี้ใช้่
โปีรัแกรัม่ Tableau ซ้�งิเป็ีนโปีรัแกรัม่ทีุ�ไดี้รัับควัาม่นิยุม่ม่ากในการัสร้ัางิ Dashboard ในเชิ่งิธุุรักิจ 
เพ�ือแสดีงิผ่ลัการับ่รัณ์าการัฐานข้ึ้อม่่ลั (Data Visualization) ในลัักษณ์ะรัายุงิาน Interactive  
Dashboard บนรัะบบ FPO Infohub ขึ้องิ สศค. ซ้�งิได้ีจัดีทุำาขึ้�้นโดียุมี่วััต็ถุืปีรัะสงิคเ์พื�อวิัเครัาะห์ปัีจจัยุ
พ�ืนฐานทุางิเศรัษฐกิจรัายุต็ำาบลั อำาเภูอ แลัะจังิหวััดีทัุ�งิ 88 ตั็วัช่�ีวััดี ครัอบคลุัม่ 6 ด้ีานต่็างิ ๆ  
โดียุคณ์ะผ้่่ศ้กษาไดี้จัดีทุำา Dashboard ทุ�ีแสดีงิขึ้้อม่่ลัดัีช่นี SEFI รัายุพื�นทุ�ี เป็ีนแผ่นทุ�ีแลัะแผ่นผั่งิ
ต้็นไม่้ (Tree Map) ซ้�งิสาม่ารัถืลังิรัายุลัะเอียุดียุ่อยุไดี้ถื้งิรัะดีับต็ำาบลั รัวัม่ถื้งิจัดีทุำาแถืบการัเรัียุงิ
ลัำาดัีบ (Ranking) เพ�ือจัดีอันดัีบ SEFI ในแต่็ลัะดี้าน แลัะสาม่ารัถืเรัียุกด่ีกรัาฟขึ้้อม่่ลัได้ีทัุ�งิหม่ดี 88 
ตั็วัช่�ีวััดี ทัุ�งินี� ผ่่้ใช้่งิาน (Users) สาม่ารัถืปีรัับเลัือกตั็วักรัองิ (Filters) ไดี้หลัากหลัายุร่ัปีแบบ ได้ีแก่  
1) ตั็วักรัองิพื�นทุ�ี (เมื่องิหลััก/รัองิ ภู่มิ่ภูาค จังิหวััดี อำาเภูอ แลัะต็ำาบลั) 2) ตั็วักรัองิลัักษณ์ะบุคคลั 
(เพศ อาช่ีพ รัายุไดี้ การัศ้กษา แลัะกลุ่ัม่อายุุ) แลัะ 3) ตั็วักรัองิกลุั่ม่คน (กลุั่ม่ผ้่่ถืือบัต็รัสวััสดิีการั
แห่งิรััฐ แรังิงิานปีรัะกอบอาช่ีพอิสรัะ ผ่่้ใช้่งิานแอปีพลัิเคช่ันเปี๋าตั็งิ ผ่่้ปีรัะกอบการัทีุ�ใช้่งิาน 
แอปีพลิัเคชั่นถุืงิเงิิน แลัะผ้่่ต้็องิการัควัาม่ช่่วัยุเหลืัอพิเศษ)

ก�รจัดทำ�ระบบแสดงผลข้อมูล 
(Data Visualization)
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ภูาพทุี� 3 : Dashboard แสดีงิขึ้้อม่่ลั SEFI ในม่ิต็ิต็่างิ ๆ 
ทุี�ม่า : จัดีทุำาแลัะปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุผ่่้เขึ้ียุน
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ภูาพทุี� 4 : การัเปีรัียุบเทุียุบสัม่ปีรัะสิทุธุิ์สหสัม่พันธุ์ (Correlation 
Coefficient) รัะหวั่างิ SEFI แลัะต็ัวัแปีรัทุางิเศรัษฐกิจ
ทุี�ม่า : ปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุผ่่้เขึ้ียุน

ภูาพทุี� 5 : ควัาม่สมั่พนัธ์ุรัะหวั่างิ SEFI แลัะผ่ลิัต็ภูาพแรังิงิาน 
ทุี�ม่า : จัดีทุำาแลัะปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุผ่่้เขึ้ียุน

ปัจจัยพ้ืนฐ�นท�งเศรษฐกิจ
มีคว�มสำ�คัญอย่�งไร?
จากการัทุดีสอบควัาม่สัม่พันธ์ุรัะหว่ัางิดัีช่นีทัุ�งิ 2 ตั็วักับขึ้้อม่่ลัทุ�ีบ่งิช่�ีผ่ลัสัม่ฤทุธ์ิุทุางิเศรัษฐกิจ อาทิุ 
รัายุได้ีต่็อหัวัขึ้องิปีรัะช่ากรั (GDP per Capita) สัดีส่วันผ้่่ถืือบัต็รัสวััสดิีการัแห่งิรััฐขึ้องิกรัะทุรัวังิ 
การัคลัังิต่็อปีรัะช่ากรั ค่าครัองิชี่พ พบว่ัา 1) ค่าสัม่ปีรัะสิทุธ์ิุสหสัม่พันธ์ุ (Correlation Coefficient) 
รัะหว่ัางิ SEFI แลัะ GDP per Capita รัายุจังิหวััดี อยุ่่ทุ�ี 0.534 2) Correlation Coefficient รัะหว่ัางิ 
SEFI แลัะค่าครัองิชี่พรัายุจังิหวััดี อยุ่่ทีุ� 0.680 แลัะ (3) Correlation Coefficient รัะหว่ัางิ SEFI แลัะ
สัดีส่วันผ่่้ถืือบัต็รัสวััสดิีการัแห่งิรััฐรัายุจังิหวััดี อยุ่่ทุ�ี 0.621 แสดีงิดัีงิภูาพทุ�ี 4  

นอกจากนี� หากตั็�งิสม่ม่ติ็ฐานว่ัาการัทีุ�ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจ
ในพ�ืนทีุ�มี่ควัาม่พรัอ้ม่ส่งิ น่าจะมี่ควัาม่สมั่พันธ์ุกับควัาม่อยุ่ดี่ีกินดีี
ขึ้องิปีรัะช่าช่น ในทีุ�นี�สะทุ้อนจากรัะดัีบ Labor Productivity หรัือ
ผ่ลิัต็ภูาพการัผ่ลัิต็ขึ้องิแรังิงิานโดียุอาศัยุขึ้้อม่่ลัจากการัสำารัวัจ 
จปีฐ ขึ้องิกรัะทุรัวังิม่หาดีไทุยุ แลัว้ันำาม่าคำานวัณ์ผ่ลัติ็ภูาพแรังิงิาน
ทัุ�งิในแลัะนอกภูาคเกษต็รัแล้ัวันำาม่าแสดีงิดัีงิภูาพทุ�ี 5  
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ผ่ลัการัทุดีสอบพบว่ัารัะดีบั SEFI รัายุอำาเภูอ แลัะรัะดัีบผ่ลิัต็ภูาพ
แรังิงิานรัายุอำาเภูอทัุ�งิในภูาคการัเกษต็รัแลัะนอกภูาคการัเกษต็รั
มี่ควัาม่สัม่พันธ์ุกันอยุ่างิมี่นัยุสำาคัญทุางิสถืิต็ิ (ทุดีสอบด้ีวัยุ 
Spearman Rank Correlation) แสดีงิให้เห็นว่ัา ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิ
เศรัษฐกิจในพื�นทีุ�ทีุ�ดีีจะม่าพร้ัอม่กับควัาม่กนิดีีอยุ่่ดีีขึ้องิปีรัะช่าช่น
ในพื�นทีุ�ไม่่ว่ัาปีรัะกอบอาชี่พในหรืัอนอกเกษต็รัก็ต็าม่ ซ้�งิถืือเป็ีน
ปัีจจัยุสำาคัญในเชิ่งินโยุบายุทุี�ควัรัให้ควัาม่สำาคัญในการัพัฒนา
เศรัษฐกิจเช่ิงิพื�นทุ�ี

การัวัเิครัาะหป์ีรัะม่วัลัผ่ลัดีา้นการัชี่�วััดีควัาม่พรัอ้ม่ขึ้องิปีจัจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกจิรัายุต็ำาบลั อำาเภูอ 
แลัะจังิหวััดี ดัีงิภูาพทีุ� 6 เพื�อให้เห็นถ้ืงิควัาม่แต็กต่็างิขึ้องิควัาม่พร้ัอม่ขึ้องิปัีจจัยุพื�นฐานทุางิ
เศรัษฐกิจในแต่็ลัะพื�นทีุ�ซ้�งิจำาเป็ีนต็้องิมี่การัดีำาเนินนโยุบายุเชิ่งิพื�นทุ�ีทุ�ีแต็กต็่างิกัน เม่�ือพิจารัณ์า
แผ่นทีุ� SEFI ทัุ�งิ 878 อำาเภูอทัุ�วัปีรัะเทุศ สะทุ้อนให้ว่ัา พื�นทุ�ีต็อนกลัางิขึ้องิปีรัะเทุศม่ีปัีจจัยุพ�ืนฐาน
ทุางิเศรัษฐกิจทีุ�เข็ึ้ม่แขึ้็งิ โดียุเฉพาะพื�นทุ�ีเขึ้ต็อำาเภูอขึ้องิจังิหวััดีในเขึ้ต็ปีรัิม่ณ์ฑลัแลัะหัวัเม่ืองิ
เศรัษฐกิจสำาคัญขึ้องิปีรัะเทุศ นำาโดียุจังิหวััดีนนทุบุรัี (อำาเภูอเม่ืองิ บางิกรัวัยุ บางิใหญ่ ปีากเกร็ัดี 
แลัะบางิบัวัทุองิ) รัองิลังิม่าคือ ปีทุุม่ธุานี (อำาเภูอเม่ืองิ ลัำาล่ักกา คลัองิหลัวังิ แลัะธัุญบุรีั) ภู่เก็ต็ 
(อำาเภูอเมื่องิ กะทุ้่ แลัะถืลัางิ) สมุ่ทุรัปีรัาการั (อำาเภูอเม่ืองิแลัะบางิพลีั) แลัะช่ลับุรัี (อำาเภูอเม่ืองิ
แลัะเกาะสีชั่งิ) ต็าม่ลัำาดัีบ โดียุแนวัทุางิการัพัฒนาพื�นทุี�เหล่ัาน�ี ควัรัส่งิเสริัม่ให้ภูาคเอกช่นเข้ึ้าม่า 
ม่ีส่วันร่ัวัม่ในการัขัึ้บเคลืั�อนเศรัษฐกิจแทุนเพื�อปีรัะหยัุดีทุรััพยุากรัภูาครััฐแลัะนำาไปีทุรััพยุากรัขึ้องิ
รััฐไปีกรัะจายุให้กับพื�นทีุ�อำาเภูออื�น ๆ ทีุ�ด้ีอยุพัฒนากวั่า  ขึ้ณ์ะทุ�ีพื�นทุ�ีส่วันใหญ่ขึ้องิภูาคต็ะวัันออก
เฉียุงิเหนือ เช่่น จังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุ (อำาเภูอพลัับพลัาชั่ยุ แคนดีงิ แลัะสต็้ก) สุรัินทุรั์ (อำาเภูอพนม่ดีงิรััก 
กาบเชิ่งิ แลัะรััต็นบุรีั) บ้งิกาฬ (อำาเภูอเซกา) นครัรัาช่สีม่า (อำาเภูอขึ้าม่สะแกแสงิ เม่ืองิยุางิ แลัะ
พรัะทุองิคำา) สกลันครั (อำาเภูอโพนนาแก้วั) ชั่ยุภู่มิ่ (อำาเภูอซับใหญ่) เป็ีนต็้น แลัะบางิส่วันขึ้องิ 
ภูาคเหนือ เช่่น จังิหวััดีแม่่ฮ่่องิสอน (อำาเภูอสบเม่ยุ แม่่สะเรัียุงิ แลัะแม่่ลัาน้อยุ) น่าน (อำาเภูอ
เฉลิัม่พรัะเกยีุรัติ็) ต็าก (อำาเภูอทุ่าสองิยุางิ) แลัะภูาคใต็ ้อยุา่งิจังิหวััดีนรัาธิุวัาส (อำาเภูอเจาะไอร้ัองิ 
จะแนะ แลัะสุคิริัน) นครัศรีัธุรัรัม่รัาช่ (อำาเภูอปีากพนังิ แลัะนบพิต็ำา) กรัะบ�ี (อำาเภูอเกาะลัันต็า)  
ยัุงิมี่ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจทีุ�อ่อนแอกว่ัา ซ้�งิยัุงิต็้องิการัควัาม่ช่่วัยุเหลืัออยุ่างิเร่ังิด่ีวัน  
โดียุควัรัยุกรัะดีับปีรัะสิทุธิุภูาพทุางิการัผ่ลัิต็แลัะควัาม่พรั้อม่ขึ้องิปีัจจัยุพื�นฐานดี้านต็่างิ ๆ  
ไปีพร้ัอม่กัน แลัะรััฐบาลัอาจให้ควัาม่ช่่วัยุเหลืัอด้ีานสวััสดิีการัขึ้องิปีรัะช่าช่นในพื�นทีุ�ควับค่่ 
กันไปีด้ีวัยุ

ผลก�รศึกษ�
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อีก ทัุ� งิ  จากการัวัิ เครัาะห์  
Cluster Analysis โดียุอาศัยุวิัธีุ 
Local Indicators of Spatial  
Association (LISA) ดัีงิภูาพทีุ� 7 
เ พ�ื อ แ ส ดี งิ ค วั า ม่ สั ม่ พั น ธุ์
รัะหวั่างิอำาเภูอหน้�งิ ๆ แลัะ
อำาเภูอข้ึ้างิเคียุงิ ว่ัามี่ควัาม่สัม่พันธ์ุ
อ ยุ่างิ มี่ นัยุสำา คัญทุางิสถืิ ติ็
อยุ่างิไรั โดียุจากผ่ลัการัวิัเครัาะห์ 
LISA พบว่ัา พื�นทีุ�อำาเภูอในแถืบ
ต็อนกลัางิขึ้องิปีรัะเทุศทัุ� งิ
บรัิ เ วัณ์ปีรัิ ม่ณ์ฑลัรัอบ  ๆ 
กรุังิ เทุพม่หานครั รัวัม่ทัุ� งิ  
บางิส่วันขึ้องิภูาคกลัางิแลัะ 
ภูาคต็ะวัันออกมี่ควัาม่สัม่พันธ์ุ
แบบ High-High เหมื่อนกัน 
แสดีงิถ้ืงิควัาม่เปี็นคลััสเต็อรั์ทีุ�

ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ ระดับตำำาบล

ภูาพทุี� 6 : ผ่ลัดีัช่นีปีัจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจเช่ิงิพื�นทุี� (SEFI) รัายุต็ำาบลั อำาเภูอ แลัะจังิหวััดี
ทุี�ม่า : ปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุผ่่้เขึ้ียุน

อำาเภูอต็นเองิแลัะอำาเภูอข้ึ้างิเคียุงิ 
มี่รัะดีับคะแนน SEFI ส่งิไปี 
ด้ีวัยุกัน รัวัม่ถ้ืงิม่ีผ่ลัิต็ภูาพ
แรังิงิานในภูาคเกษต็รัแลัะภูาค
นอก เกษต็รั ส่ งิ ไปี ด้ี วัยุ กัน  
ขึ้ณ์ะทีุ�พื�นทุี�ส่วันใหญ่ขึ้องิภูาค
ต็ะวัันออกเฉียุงิเหนือ พื�นทุ�ี 
บางิส่วันขึ้องิภูาคเหนอืแลัะภูาค
ใต้็ต็อนล่ัางิ ม่ีควัาม่สัม่พันธ์ุ
แบบ Low-Low เหม่ือนกัน 
แสดีงิถ้ืงิควัาม่เปี็นคลััสเต็อรั์ทุ�ี
อำา เ ภู อ ต็ น เ อ งิ แ ลั ะ อำา เ ภู อ 
ข้ึ้างิเคียุงิม่ีรัะดีับคะแนน SEFI 
ต็ำ�า ไปี ด้ีวัยุ กัน  ม่ี ผ่ ลิัต็ภูาพ
แรังิงิานในภูาคเกษต็รัแลัะ 
นอกภูาคเกษต็รัต็ำ�าไปีด้ีวัยุกัน 
แสดีงิถ้ืงิควัาม่ชั่ดี เจนขึ้องิ 

ควัาม่สัม่พันธ์ุเช่ิงิพื�นทีุ�แบบ
คลััสเต็อรั์ ทุ�ีควัาม่พรั้อม่ขึ้องิ
ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจ
แลัะรัายุได้ีขึ้องิแรังิงิาน ไม่่ว่ัาจะ
เป็ีนภูาคเกษต็รัหรืัอภูาคนอก
เกษต็รั ม่ีควัาม่แปีรัผั่นต็าม่กัน 
ดัีงินั�น จากผ่ลัการัวัิเครัาะห์ 
ดัีงิกลัา่วั ภูาครััฐสาม่ารัถืดีำาเนิน
น โยุบายุการัค ลัั งิ ในพ�ื น ทีุ� 
ทุ�ีควัาม่พร้ัอม่ขึ้องิปัีจจัยุพื�นฐาน
ทุางิเศรัษฐกิจส่งิ ซ้�งิจะทุำาให้
เกิดีควัาม่มั่�งิคั�งิขึ้องิปีรัะช่าช่น
ในพื�นทีุ�ไม่่วั่าจะปีรัะกอบอาชี่พ
ใดีก็ต็าม่ ทัุ�งิภูาคเกษต็รัแลัะ
นอกเกษต็รั อันเป็ีนผ่ลัให้เกิดี
การัขึ้ยุายุตั็วัทุางิเศรัษฐกิจ
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SEFI
ผลิตำภาพแรงงาน

ภาคการเกษตำร

ผลิตำภาพแรงาน

นอกภาคการเกษตำร

ภูาพทุี� 7 : ควัาม่สัม่พันธุ์รัะหวั่างิ SEFI กับผ่ลัิต็ภูาพแรังิงิาน ขึ้องิทุั�งิปีรัะเทุศ ภูาคการัเกษต็รั แลัะนอกการัเกษต็รั
ทุี�ม่า : ปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุผ่่้เขึ้ียุน

ดัีช่นีปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจเชิ่งิพื�นทุ�ี (Spatial Economic Fundamentals Index, SEFI)  
เป็ีนการับ่รัณ์าการัฐานข้ึ้อม่่ลัขึ้นาดีใหญ่ด้ีานเศรัษฐกิจจากแหล่ังิขึ้้อม่่ลัทุ�ีหลัากหลัายุไม่่ว่ัาจะเป็ีน
ข้ึ้อม่่ลัควัาม่จำาเปีน็พื�นฐาน (จปีฐ) ข้ึ้อม่่ลัดีาวัเทุยีุม่แลัะภูมิ่่สารัสนเทุศ ขึ้อ้ม่่ลัม่าต็รัการัรััฐ แลัะขึ้อ้ม่่ลั
ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจขึ้องิหน่วัยุงิานภูาครััฐแลัะเอกช่นต่็างิ ๆ เพื�อนำาม่าปีรัะม่วัลัผ่ลัด้ีวัยุ
เทุคโนโลัยุ ีData Science สม่ยัุใหม่่ โดียุ SEFI จะเปีน็ปีรัะโยุช่นต่์็อการัจดัีสรัรัทุรััพยุากรัภูาครััฐเพื�อ
ไปีพฒันาในพื�นทีุ�ทีุ�ยัุงิมี่ควัาม่พรัอ้ม่ในเช่งิิปีจัจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกจิเพื�อใหเ้ศรัษฐกจิขึ้องิปีรัะเทุศ
เติ็ม่โต็อยุ่างิทัุ�วัถื้งิแลัะยัุ�งิยุืน อีกทัุ�งิภูาครััฐยัุงิสาม่ารัถืใช่้ SEFI ทุ�ีพัฒนาขึ้�้นน�ีในการัจัดีทุำานโยุบายุทีุ�
ม่ีเปี้าหม่ายุ (Targeted Policy) เพื�อให้พื�นทุ�ีทุ�ียัุงิมี่ปัีญหาในเช่ิงิปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจในดี้าน
ต่็างิๆ ไม่่ว่ัาจะเป็ีนโครังิสร้ัางิพื�นฐาน เศรัษฐกิจ ทุรััพยุากรัม่นุษยุ์ แลัะส�ิงิแวัดีล้ัอม่ ได้ีรัับการัแก้ไขึ้
ปัีญหาอยุ่างิถ่ืกฝาถ่ืกตั็วัแลัะปีรัะหยัุดีทุรััพยุากรัขึ้องิรััฐ ดัีงินั�น จ้งิสาม่ารัถืนำาไปีปีรัะยุุกต์็ใช้่ใน 
การัพัฒนาเศรัษฐกิจในด้ีานต่็างิ ๆ อาทิุ 

1) การัปีรัะเมิ่นจุดีแข็ึ้งิแลัะจุดีอ่อนเชิ่งิพื�นทุ�ีเพ�ือปีรัะโยุช่น์ในการัจัดีทุำาขึ้้อเสนอแนะในการัพัฒนา
เชิ่งิพ�ืนทีุ�ไม่ว่่ัาจะเป็ีนการัต่็อยุอดีจุดีแข็ึ้งิ แลัะการัแก้ไขึ้จุดีอ่อนขึ้องิพื�นทีุ� เพื�อสง่ิเสริัม่การัเติ็บโต็ทุางิ
เศรัษฐกิจ

2) การันำาไปีใช่้ในการัปีรัะเม่ินการัดีำาเนินม่าต็รัการัการัเงิิน/การัคลัังิ อาทุิ บัต็รัสวััสดีิการัแห่งิรััฐ 
เรัาช่นะ แลัะคนลัะคร้ั�งิ เป็ีนต้็น เพื�อปีรัะเม่ินว่ัาปีรัะช่าช่นในพื�นทุ�ีทุ�ีม่ีรัะดีับปัีจจัยุพื�นฐานทุางิ
เศรัษฐกิจทุ�ีแต็กต่็างิกันได้ีรัับปีรัะโยุช่น์จากม่าต็รัการัขึ้องิรััฐอยุ่างิเหม่าะสม่หรืัอไม่่ อยุ่างิไรั

บทสรุป
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การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตำ

บทความโดย
นรพัชร์  อัศววัลลภ
กวิน  เอี่ยมตระกูล
อภิญญา  เจนธัญญารักษ์
ชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์
สัณหณัฐ  เศรษฐศักดาศิริ
บุณฑริกา  ชลพิทักษ์วงศ์
ปภัช  สุจิตรัตนันท์
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ในช่่วังิหลัายุปีีทีุ�ผ่่านม่านี� ปีรัะเทุศไทุยุเผ่ช่ิญกับสถืานการัณ์์ควัาม่ไม่่แน่นอนหลัายุปีรัะการั  

ไม่่ว่ัาจะเป็ีนสงิครัาม่การัค้ารัะหว่ัางิสหรััฐแลัะจีน การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิโรัคติ็ดีเชื่�อไวัรััสโคโรันา 2019 

(โควิัดี-19) แลัะควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิรัะหว่ัางิยุ่เครันแลัะรััสเซียุ รัวัม่ทัุ�งิควัาม่ผั่นผ่วันขึ้องิรัาคาพลัังิงิานแลัะ

สินค้าโภูคภัูณ์ฑ์ ทุำาให้ม่าต็รัการักรัะตุ้็นเศรัษฐกิจในรัะยุะสั�นยัุงิม่ีควัาม่จำาเป็ีน อยุ่างิไรัก็ต็าม่  

ในรัะยุะต็่อไปี หลัังิจากทีุ�เศรัษฐกิจไทุยุทุยุอยุฟ้�นตั็วัอยุ่างิต็่อเนื�องิ ปีรัะเทุศไทุยุจำาเปี็นต็้องิม่ี 

การัปีรัับโครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจเพื�อต็อบโจทุย์ุควัาม่ทุ้าทุายุ 8 ปีรัะการั แลัะเพื�อพัฒนาปีรัะเทุศ 

ในรัะยุะยุาวัทุ�ีมี่ควัาม่มั่�นคงิ มั่�งิคั�งิ แลัะยัุ�งิยืุน ปีรัะกอบดี้วัยุ 

1.ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตำร์ 

สงิครัาม่รัะหวั่างิรััสเซียุแลัะยุ่เครันทีุ�เริั�ม่ต็้นเมื่�อวัันทุ�ี 24 กุม่ภูาพันธุ์ 2565 ม่าจนถื้งิปัีจจุบัน แลัะ

การัปีฏิิบัติ็การัทุางิการัทุหารัรัะหว่ัางิรััสเซียุแลัะยุ่เครันมี่แนวัโน้ม่ควัาม่ยืุดีเยุ�ือแลัะยัุงิไม่่คลีั�คลัายุ 

รัวัม่ถ้ืงิการัเจรัจายุงัิไม่่ม่แีนวัโนม้่จะเกดิีข้ึ้�นในรัะยุะอนัใกลั ้โดียุทุี�ผ่่านม่า สงิครัาม่ดีงัิกลัา่วัทีุ�เกดิีข้ึ้�น 

ส่งิผ่ลักรัะทุบต็่อเศรัษฐกิจไทุยุแลัะโลักหลัายุปีรัะเดี็น ไม่่วั่าจะเปี็นรัาคาพลัังิงิานแลัะรัาคาสินค้า

โภูคภัูณ์ฑ์ในต็ลัาดีโลักม่ีแนวัโน้ม่เพิ�ม่ข้ึ้�นอยุ่างิต็่อเนื�องิ แลัะวิักฤต็ิอาหารัโลัก (Global Food Crisis) 

เน�ืองิจากเกดิีกรัะแสช่าต็นิิยุม่ทุางิอาหารั (Food Protectionism) ในช่่วังิทีุ�เกดิีสงิครัาม่รัะหวัา่งิรััสเซยีุ

แลัะยุ่เครัน ทุำาให้หลัายุปีรัะเทุศเริั�ม่กักตุ็นสินค้าไว้ับรัิโภูคกันเองิภูายุในปีรัะเทุศ เพ�ือรัักษาสม่ดุีลั

อาหารัขึ้องิปีรัะเทุศต็นเองิ รัวัม่ถ้ืงิรัาคาอาหารัทุี�แพงิขึ้�้นนำาไปีส่่ควัาม่ไม่่มั่�นคงิดี้านอาหารั  

ซ�้งิส่งิผ่ลักรัะทุบอยุ่างิม่ากต่็อปีรัะเทุศทีุ�ม่ีรัายุได้ีน้อยุเป็ีนสำาคัญ อยุ่างิไรัก็ดีี สำาหรัับปีรัะเทุศไทุยุ 

รัายุงิาน The Food and Energy Crisis – Weathering the Storm ล่ัาสุดีขึ้องิธุนาคารัโลัก ณ์ ตุ็ลัาคม่ 2565 

ได้ีเปีดิีเผ่ยุว่ัา ไทุยุมี่ควัาม่มั่�นคงิทุางิอาหารัอยุ่่ในเกณ์ฑ์ทุ�ีดีี เมื่�อเทุียุบกับปีรัะเทุศอื�น ๆ ในภู่ม่ิภูาค 

สะทุ้อนจากดุีลัการัค้าอาหารั (Food Trade Deficit) ขึ้องิไทุยุอยุ่่ทีุ�ร้ัอยุลัะ -0.6 ขึ้องิ GDP ปีรัะกอบกับ

สัดีส่วันแคลัอรีัรัวัม่ทีุ�ม่าจากธัุญพืช่นำาเข้ึ้า (Share of total calories that are from imported cereals) 

อยุ่่ทีุ�ร้ัอยุลัะ -21.8 แต่็ไทุยุต้็องิพ้�งิพาการันำาเขึ้้าปุี๋ยุเคม่ีจากต็่างิปีรัะเทุศส่งิ โดียุม่ีสัดีส่วันปีริัม่าณ์

ปุี๋ยุเคมี่ทุ�ีนำาเขึ้้าต่็อปีริัม่าณ์ปุ๋ียุทีุ�ใช้่ทัุ�งิหม่ดี (Share of Nitrogen Fertilizer Imported) อยุ่่ทุ�ีรั้อยุลัะ 91 

ส่งิกว่ัาปีรัะเทุศอื�น ๆ ในภู่มิ่ภูาค ทุำาให้ได้ีรัับผ่ลักรัะทุบค่อนข้ึ้างิม่าก เมื่�อรัาคาปุ๋ียุในโลักปีรัับตั็วัส่งิข้ึ้�น 

ขึ้ณ์ะทุ�ีควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิในช่่องิแคบไต็้หวััน ส่งิผ่ลัให้ห่วังิโซ่อุปีทุานเกิดีภูาวัะช่ะงิักงัิน  โดียุเฉพาะ 

การัขึ้าดีแคลันเซม่ิคอนดัีกเต็อร์ั ซ้�งิหากเกิดีสงิครัาม่เกิดีขึ้�้นหรืัอเหตุ็การัณ์์ทุ�ีไม่่คาดีคิดี จะส่งิผ่ลั 

กรัะทุบต็่อไต็้หวัันอยุ่างิรัุนแรังิ เนื�องิจากศักยุภูาพทุางิการัทุหารัขึ้องิจีนเหนือกวั่าไต็้หวัันเปี็น 

อยุ่างิม่าก ทัุ�งินี� ปีี 2567 จะมี่การัเลืัอกตั็�งิปีรัะธุานาธุิบดีีสหรััฐอเม่ริักาแลัะไต็้หวััน ซ�้งิเป็ีนปัีจจัยุ

สำาคัญทุ�ีมี่ผ่ลัต่็อเหตุ็การัณ์์ ควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิในรัะยุะถัืดีไปี ซ�้งิจะมี่ควัาม่ชั่ดีเจนขึ้�้น ดัีงินั�น เพ�ือเต็รีัยุม่
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ควัาม่พรั้อม่รัับม่ือกับควัาม่เสี�ยุงิต็่างิ ๆ ทีุ�อาจเกิดีข้ึ้�นจากควัาม่ขึ้ัดีแยุ้งิรัะหวั่างิม่หาอำานาจ 

ปีรัะเทุศไทุยุจ้งิต้็องิมี่การัปีรัับโครังิสร้ัางิ ได้ีแก่

 • การัดีำาเนินควัาม่สมั่พันธ์ุทีุ�รัอบคอบแลัะรััดีกุม่กับทุุกค่่ขัึ้ดีแยุง้ิ เพื�อรัักษาผ่ลัปีรัะโยุช่น์ขึ้องิ

ปีรัะเทุศ

 • การัแสวังิหาควัาม่รัว่ัม่ม่อืในม่ติิ็ใหม่ ่ๆ  กับม่ติ็รัปีรัะเทุศ เพื�อรัักษาควัาม่มั่�นคงิทุางิเศรัษฐกจิ

ขึ้องิปีรัะเทุศ โดียุเสรัิม่สรั้างิควัาม่สัม่พันธ์ุกับมิ่ต็รัปีรัะเทุศผ่่้ผ่ลัิต็พลัังิงิานแลัะสินค้าโภูคภูัณ์ฑ์ 

ทีุ�จำาเป็ีน เช่่น การัสนับสนุนการัขึ้ยุายุการัรัับซื�อไฟฟ้าจากปีรัะเทุศลัาวั การัเจรัจาเพื�อซื�อเชื่�อเพลิังิ

แลัะปุ๋ียุเพิ�ม่เติ็ม่จากซาอุดีีอารัะเบียุแลัะรััสเซียุ รัวัม่ทัุ�งิการัหารืัอแลัะสร้ัางิควัาม่เข้ึ้าใจกับฝ่ายุ

การัเมื่องิแลัะผ้่่กำาหนดีนโยุบายุขึ้องิสหรััฐอเม่ริักาแลัะสหภูาพยุุโรัปี เพื�อปีอ้งิกันม่ใิห้ออกม่าต็รัการั

ทุ�ีกรัะทุบต็่อการันำาเข้ึ้าก๊าซธุรัรัม่ช่าติ็จากพม่่า ซ้�งิเป็ีนแหลั่งินำาเขึ้้าทีุ�สำาคัญแลัะม่ีนัยุสำาคัญอยุ่างิ

ยิุ�งิต็่อควัาม่มั่�นคงิทุางิพลัังิงิานขึ้องิไทุยุ

 • การัยุกรัะดัีบขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถืในการัแขึ้่งิขัึ้นขึ้องิไทุยุ อาทิุ การัเร่ังิเจรัจาควัาม่ต็กลังิเพ�ือ

คุ้ม่ครัองิการัลังิทุุน (BIT) เพื�อสร้ัางิหลัักปีรัะกันสำาหรัับการัลังิทุุนรัะหว่ัางิไทุยุกับต็่างิปีรัะเทุศ แลัะ

ยุกรัะดัีบควัาม่น่าเชื่�อถืือในการัลังิทุุน อีกทัุ�งิจำาเป็ีนต็้องิศ้กษาการัใช้่ปีรัะโยุช่น์จากแนวัปีฏิิบัติ็ทีุ�ดีี

จากองิค์กรัรัะหว่ัางิปีรัะเทุศแลัะควัาม่ร่ัวัม่มื่อรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ เช่น่ OECD เพื�อใหไ้ทุยุร้่ัเทุ่าทัุนกต็กิา

สากลั แลัะใช้่ปีรัะโยุช่น์จากควัาม่ร่ัวัม่มื่อกับกลุั่ม่ปีรัะเทุศทุ�ีม่ีแนวัปีฏิิบัต็ิทุ�ีสอดีคล้ัองิกัน

2. กับดักรายได้ปานกลาง 

ธุนาคารัโลักได้ีจัดีให้ปีรัะเทุศไทุยุอยุ่่ในกลุ่ัม่ปีรัะเทุศทุ�ีม่ีรัายุได้ีปีานกลัางิค่อนไปีทุางิส่งิ 

(Upper-middle Income Country) โดียุมี่รัายุได้ีเฉลั�ียุต็่อหัวัในปีี 2564 ทุ�ี 7,259.5 ดีอลัลัาร์ัสหรััฐ 

ฯ (รัายุได้ีต่็อหัวัปีี 2564 เทุ่ากับ 232,160 บาทุต็่อคน ณ์ อัต็รัาแลักเปีลั�ียุนเฉลั�ียุ 31.98 บาทุต็่อ

ดีอลัลัารั์สหรััฐ ฯ) ทัุ�งินี� ณ์ กรักฎาคม่ 2565 ธุนาคารัโลักไดี้จัดีรัะดีับปีรัะเทุศทุี�ม่ีรัายุไดี้ส่งิ  

ม่รีัายุได้ีเฉลีั�ยุต็อ่หัวัทุ�ี 13,205 ดีอลัลัาร์ัสหรััฐ ฯ ดัีงินั�น ปีรัะเทุศไทุยุจำาเป็ีนต็อ้งิสง่ิเสรัมิ่อุต็สาหกรัรัม่

แลัะบริัการัทุ�ีมี่ศักยุภูาพ ต็าม่แนวัทุางิการัส่งิเสริัม่ 12 อุต็สาหกรัรัม่ S curve 

โดียุมุ่่งิเนน้ดีา้นการัเต็รีัยุม่ควัาม่พร้ัอม่ขึ้องิปัีจจัยุแวัดีล้ัอม่ทุ�ีเอื�อต็อ่การัยุกรัะดัีบผ่ลัติ็ภูาพการัผ่ลิัต็ 

การัพัฒนาแลัะปีรัะยุุกต็์ใช่้เทุคโนโลัยุีแลัะนวััต็กรัรัม่ ภูายุใต็้ภู่มิ่ทัุศน์ขึ้องิเศรัษฐกิจโลักแบบใหม่่ทีุ�

จะปีรัับเปีลั�ียุนไปี อาทิุ 
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 • สนับสนุนอุต็สาหกรัรัม่แลัะบริัการัทุางิการัแพทุย์ุครับวังิจรั ด้ีวัยุการัขึ้ยุายุช่่องิทุางิการัต็ลัาดี

ทัุ�งิการัแพทุย์ุแผ่นปัีจจุบันแลัะการัแพทุย์ุแผ่นไทุยุ ยุกรัะดัีบคุณ์ภูาพ ม่าต็รัฐานขึ้องิสินค้าแลัะบริัการั 

ส่งิเสริัม่การัใช่เ้ทุคโนโลัยีุแลัะนวััต็กรัรัม่ทุางิการัแพทุยุ ์รัวัม่ทัุ�งิผ่ลัักดัีนใหป้ีรัะเทุศไทุยุเป็ีนศ่นย์ุกลัางิ

การัทุ่องิเทีุ�ยุวัเชิ่งิสุขึ้ภูาพ (Medical Tourism) โดียุมี่การันำาเทุคโนโลัยีุม่าใช่้ เพื�อยุกรัะดัีบ 

การัให้บริัการัสาธุารัณ์สุขึ้ขึ้องิไทุยุให้ได้ีม่าต็รัฐานสากลั

 • มุ่่งิส่่อุต็สาหกรัรัม่ยุานยุนต์็สมั่ยุใหม่ ่ด้ีวัยุการัสนับสนุนการัปีรัับตั็วัขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการัแลัะ

แรังิงิาน รัวัม่ถื้งิปัีจจัยุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิต่็างิ ๆ ทัุ�งิรัะเบียุบ กฎหม่ายุ โครังิสร้ัางิพื�นฐาน แลัะอุปีสงิค์ขึ้องิ

ผ้่่บรัโิภูคในปีรัะเทุศให้สาม่ารัถืเปีลีั�ยุนผ่่านไปีส่อุ่ต็สาหกรัรัม่ยุานยุนต็ส์มั่ยุใหม่่โดียุเฉพาะยุานยุนต์็

ไฟฟ้า 

 • เนน้การัทุอ่งิเทีุ�ยุวัเช่งิิคณุ์ภูาพ ด้ีวัยุการัเปีลีั�ยุนแปีลังิแนวัทุางิการัพฒันาภูาคการัทุอ่งิเทีุ�ยุวั

ทัุ�งิรัะบบ ใหมุ้่ง่ิเน้นทีุ�เชิ่งิคุณ์ภูาพม่ากกว่ัาปีรัมิ่าณ์ พร้ัอม่ทัุ�งิเสริัม่สรัา้งิการัมี่ส่วันร่ัวัม่ขึ้องิเมื่องิรัองิ

แลัะทุ้องิถิื�นทีุ�มี่ศักยุภูาพ รัวัม่ทัุ�งิทุบทุวันโครังิสรั้างิภูาคการัทุ่องิเทีุ�ยุวัทีุ�มุ่่งิไปียัุงิกลุั่ม่นักทุ่องิเทีุ�ยุวั

ทีุ�ม่ศัีกยุภูาพ มี่ควัาม่เต็็ม่ใจจ่ายุส่งิทัุ�งิช่าวัไทุยุแลัะต็า่งิช่าต็ ิยุกตั็วัอยุา่งิ โครังิการัเกาะหม่ากโม่เดีลั 

จังิหวััดีต็รัาดี เปี็นต็้นแบบทีุ�ดีีขึ้องิการัจัดีการัการัทุ่องิเทุี�ยุวัแบบยัุ�งิยุืนโดียุม่ีองิค์การับรัิหารั 

การัพัฒนาพื�นทีุ�เพื�อการัทุ่องิเทีุ�ยุวัอยุ่างิยัุ�งิยืุน (องิค์การัม่หาช่น) ให้การัสนับสนุน แลัะสร้ัางิต็รัาสินค้า 

(Brand) ให้เกาะหม่ากเป็ีนเป้ีาหม่ายุการัเดิีนทุางิทุ่องิเทุ�ียุวัคารั์บอนต็ำ�า (Low Carbon Destination) 

แห่งิแรักขึ้องิไทุยุ ซ้�งิมี่ม่าต็รัฐานต็่างิๆ เช่่น การัลัดีกิจกรัรัม่ทุ่องิเทุี�ยุวัทุ�ีสรั้างิม่ลัพิษ แลัะ 

การัลัดีการัใช้่พลัังิงิานต่็างิๆ เป็ีนต้็น ทุำาให้ในช่่วังิก่อนโควิัดี-19 พบว่ัาสถิืต็ินักทุ่องิเทุ�ียุวัแม้่จะ 

เพิ�ม่ข้ึ้�นเพียุงิร้ัอยุลัะ 15 เมื่�อเทีุยุบกับช่่วังิก่อนเริั�ม่โครังิการัแต็่กลัับสรั้างิรัายุไดี้เพิ�ม่ส่งิข้ึ้�นถ้ืงิ 

ร้ัอยุลัะ 50 1 นอกจากนี� ยัุงิบริัหารัการัจัดีการัทุ่องิเทีุ�ยุวัโดียุส่งิเสริัม่ให้เกิดีการัมี่ส่วันร่ัวัม่จาก 

ทุุกภูาคส่วันเพื�อให้ทุุกฝ่ายุได้ีรัับปีรัะโยุช่น์จากการัพัฒนาไปีดี้วัยุกันอยุ่างิยัุ�งิยืุน 

• ยุกรัะดีับเกษต็รัม่่ลัค่าส่งิ โดียุเรั่งิปีรัับโครังิสรั้างิการัผ่ลัิต็ทุางิการัเกษต็รัให้สอดีคลั้องิกับ

โอกาสทุางิการัต็ลัาดีแลัะการัเปีลีั�ยุนแปีลังิรัสนิยุม่ขึ้องิผ้่่บรัิโภูค ทัุ�งิทุ�ีเป็ีนต็ลัาดีเดิีม่แลัะต็ลัาดีใหม่่ 

โดียุกำาหนดียุุทุธุศาสต็ร์ัให้ปีรัะเทุศไทุยุเป็ีนศ่นยุ์กลัางิการัผ่ลัิต็อาหารัขึ้องิโลัก รัวัม่ทัุ�งิส่งิเสริัม่ 

การัเพ�ิม่ม่่ลัค่าให้แก่สินค้าเกษต็รั โดียุการัแปีรัร่ัปีทุ�ีไดี้คุณ์ภูาพแลัะม่าต็รัฐานสากลัเพื�อเชื่�อม่โยุงิส่่

อุต็สาหกรัรัม่การัเกษต็รั โดียุการัส่งิเสริัม่การัวิัจัยุแลัะพัฒนาด้ีานม่าต็รัฐานการัผ่ลิัต็สินค้าเกษต็รั

แลัะอาหารั ควัาม่ปีลัอดีภัูยุอาหารัต็าม่ม่าต็รัฐานสากลั รัวัม่ทัุ�งิให้ม่ีรัะบบป้ีองิกันแลัะควับคุม่ 

การัรัะบาดีขึ้องิโรัค ต็ลัอดีจนสนับสนุนการัแปีรัร่ัปีสินค้าเกษต็รัในชุ่ม่ช่น

1 ธุนายุุส บุญทุองิ ณ์รังิค์ฤทุธุิ์ อดีุลัยุ์ฐานานุศักดีิ์ แลัะวัรัิทุธุิ์นันทุ์ ชุ่ม่ปีรัะเสรัิฐ. (2564). เปีลัี�ยุนวัิกฤต็ทุ่องิเทุี�ยุวัไทุยุให้เปี็น
โอกาส รัอวัันทุี�ต็่างิช่าต็ิจะกลัับม่าเหม่ือนเดีิม่, ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ
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3. ขีดความสามารถในการแข่งขัน

หน่วัยุงิาน Institute for Management Development (IMD) ไดี้เผ่ยุแพรั่รัายุงิาน World  

Competitiveness Ranking ปีรัะจำาปีี 2565 ซ้�งิจัดีอันดัีบควัาม่สาม่ารัถืในการัแข่ึ้งิขัึ้นขึ้องิเขึ้ต็

เศรัษฐกิจต่็างิ ๆ 63 เขึ้ต็เศรัษฐกิจทัุ�วัโลัก โดียุปัีจจัยุหลัักทุ�ีใช่้ในการัจัดีอันดัีบรัวัม่ 4 ด้ีาน คือ  

1) สม่รัรัถืนะทุางิเศรัษฐกิจ 2) ปีรัะสิทุธิุภูาพขึ้องิภูาครััฐ 

3) ปีรัะสทิุธิุภูาพขึ้องิภูาคธุุรักิจ แลัะ 4) โครังิสรัา้งิพื�นฐาน สำาหรัับผ่ลัการัจดัีอันดัีบขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถื

ในการัแขึ้่งิขึ้ันขึ้องิปีรัะเทุศไทุยุปีี 2565 พบวั่า ปีรัะเทุศไทุยุถ่ืกจัดีอยุ่่ในอันดัีบทุ�ี 33 จากอันดัีบ 

ทุ�ี 28 ในปีีก่อนหน้าลัดีลังิ 5 อันดัีบ ซ้�งิม่ีอันดัีบทีุ�ลัดีลังิขึ้องิทุุกปีัจจัยุทีุ�ใช้่ชี่�วััดี แลัะปัีจจัยุด้ีาน

สม่รัรัถืนะทุางิเศรัษฐกิจได้ีรัับผ่ลักรัะทุบม่ากทุ�ีสุดี ดัีงินั�น เพื�อเพิ�ม่ขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถืในอนาคต็ 

ปีรัะเทุศไทุยุจำาเป็ีนต้็องิ

 • การัพัฒนาโครังิสรั้างิพื�นฐานดี้านดีิจิทัุลั โครังิสรั้างิพื�นฐานเช่ิงิรัะบบการับรัิหารัจัดีการั

รัะบบโลัจสิต็กิส ์รัวัม่ถ้ืงิการัพฒันาแลัะเพิ�ม่ปีรัะสทิุธุภิูาพการัใช่โ้ครังิสรัา้งิพื�นฐานใหส้อดีคลัอ้งิกบั

ทิุศทุางิการัการัพัฒนาปีรัะเทุศในอนาคต็ 

 • การัปีรัับปีรุังิกฎหม่ายุแลัะกฎรัะเบียุบภูาครััฐ ให้เทุ่าทัุนต่็อการัเปีลั�ียุนแปีลังิทัุ�งิจากปัีจจัยุ

ภูายุในแลัะภูายุนอกปีรัะเทุศ 

 • การัสง่ิเสริัม่การัวัจัิยุแลัะการัพฒันา การัพัฒนาองิคค์วัาม่ร่ัแ้ลัะนวััต็กรัรัม่ เพื�อสร้ัางิม่่ลัคา่

เพิ�ม่ในกิจกรัรัม่ทุางิเศรัษฐกิจแลัะการัส่งิเสรัิม่คุณ์ภูาพช่ีวิัต็ขึ้องิปีรัะช่าช่นในทุุกมิ่ต็ิ แลัะแก้ไขึ้ 

กฎรัะเบียุบทุ�ีเป็ีนอุปีสรัรัคต่็อการัผ่ลิัต็งิานวิัจัยุแลัะนวััต็กรัรัม่ เป็ีนต็้น  
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4. การเติำบโตำท่ีไม่สมดุล

ปีรัะเทุศไทุยุเติ็บโต็อยุ่างิไม่่สม่ดุีลัทัุ�งิในมิ่ติ็ขึ้องิเครั�ืองิยุนต์็แลัะในม่ิต็ิพื�นทุ�ี โดียุเศรัษฐกิจไทุยุพ้�งิพา

การัเต็ิบโต็จากเครืั�องิยุนต์็ภูายุนอกในรัะดัีบส่งิ โดียุในปีี 2564 การัส่งิออกขึ้องิไทุยุมี่สัดีส่วันทีุ� 

ร้ัอยุลัะ 67 ส่งิเมื่�อเปีรีัยุบเทีุยุบกับภูาคการัลังิทุุนรัวัม่แลัะภูาคการับรัิโภูคภูาครััฐ ทีุ�มี่สัดีส่วัน 

ร้ัอยุลัะ 25 แลัะร้ัอยุลัะ 16 ต็าม่ลัำาดัีบ ขึ้ณ์ะเดียีุวักันควัาม่เจรัญิทุางิเศรัษฐกจิกรัะจุกตั็วัในกรุังิเทุพฯ 

แลัะปีริัม่ณ์ฑลั แลัะภูาคต็ะวัันออกในเขึ้ต็ EEC เทุ่านั�น ดัีงินั�น ปีรัะเทุศไทุยุจำาเป็ีนต็้องิลัดีการัพ้�งิพา

ต่็างิปีรัะเทุศ กรัะจายุควัาม่เจริัญส่่ภู่มิ่ภูาค โดียุการัมุ่่งิเน้นการักรัะจายุโอกาสทุางิเศรัษฐกิจไปียัุงิ

รัะดัีบทุ้องิถื�ิน ได้ีแก่

 • การัส่งิเสริัม่การัจ้างิงิานโดียุเฉพาะในรัะดีบัพื�นทุ�ีแลัะชุ่ม่ช่น โดียุมุ่่งิเนน้ให้เกดิีการัจ้างิงิาน

เพื�อสร้ัางิ รัายุไดี้ แลัะสร้ัางิอาชี่พขึ้องิปีรัะช่าช่น ชุ่ม่ช่นในพื�นทุ�ีต็่างิ ๆ ทัุ�วัปีรัะเทุศ การัสร้ัางิม่่ลัค่า

เพิ�ม่ขึ้องิ ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์ในชุ่ม่ช่น แลัะผ่ลัผ่ลิัต็ทุางิการัเกษต็รั โดียุใช้่เทุคโนโลัยีุ แลัะนวััต็กรัรัม่ 

 • การัให้ควัาม่ช่่วัยุเหลืัอแลัะพัฒนาศักยุภูาพขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการั SMEs โดียุให้การัส่งิเสริัม่ 

SMEs แลัะ Startup ทัุ�งิในส่วันขึ้องิการัส่งิเสริัม่การัเข้ึ้าถื้งิแหล่ังิเงิินทุุนโดียุอาศัยุกลัไกขึ้องิต็ลัาดี

เงิิน ต็ลัาดีทุุน แลัะการัเข้ึ้าถ้ืงิโอกาสทุางิธุุรักิจใหม่่ ๆ ผ่่านการัจัดีซื�อจัดีจ้างิขึ้องิภูาครััฐ 

 • การักรัะจายุศ่นย์ุกลัางิควัาม่เจริัญทุางิเศรัษฐกจิไปียัุงิหัวัเมื่องิหลัักในภู่ม่ภิูาคแลัะเมื่องิรัองิ

ทุ�ีมี่ขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถืแลัะควัาม่พร้ัอม่ เพื�อให้การัเต็บิโต็ขึ้องิพื�นทีุ�แลัะเมื่องิในภู่มิ่ภูาคเป็ีนศ่นย์ุกลัางิ

ในการัเชื่�อม่โยุงิควัาม่เจรัิญ พรั้อม่รัับการักรัะจายุต็ัวัขึ้องิการัพัฒนาแลัะการัเคลืั�อนยุ้ายุกำาลัังิ

แรังิงิานกลัับคืนถิื�น 
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5. ความยากจนเร้ือรัง/ความเหลื่อมลำ้า 

แม้่ว่ัา ในช่่วังิ 30 ปีีทุี�ผ่่านม่า สถืานการัณ์์ควัาม่ยุากจนทุยุอยุ 

ปีรัับลัดีลังิอยุ่างิต่็อเนื�องิ จากในปีี 2531 ทุ�ีม่ีคนจนจำานวัน 34.1 

ล้ัานคน หรืัอคิดีเป็ีนสัดีส่วันคนยุากจนทีุ�ร้ัอยุลัะ 65.17 ลัดีลังิม่า

อยุ่่ทีุ� 4.4 ลัา้นคน คิดีเป็ีนสัดีส่วันคนยุากทีุ�รัอ้ยุลัะ 6.32 ในปีี 2564 

แต่็หลัายุจังิหวััดีปีรัะสบปัีญหาควัาม่ยุากจนเรืั�อรัังิ โดียุจังิหวััดี 

ทีุ�ม่ีสัดีส่วันคนจนต็่อปีรัะช่ากรัส่งิสุดีอันดัีบต้็น ๆ ในช่่วังิ 10 ปีี 

ทุ�ีผ่่านม่า จะพบว่ัา ส่วันใหญ่ยัุงิเป็ีนจังิหวััดีเดิีม่ ๆ (เช่่น ปัีต็ต็านี 

แม่่ฮ่่องิสอน นรัาธิุวัาส ต็าก กาฬสินธ์ุุ แลัะนครัพนม่ เป็ีนต็้น) 

นอกจากนี� ควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�าทุางิเศรัษฐกิจมี่แนวัโน้ม่ลัดีลังิใน 

รัะยุะยุาวั ไม่่ว่ัาจะสะทุ้อนจากทุางิด้ีานรัายุได้ีหรืัอทุางิด้ีานรัายุจ่ายุ 

โดียุเฉพาะค่าสัม่ปีรัะสิทุธ์ิุควัาม่ไม่่เสม่อภูาคด้ีานรัายุได้ี (Gini 

Coefficient) ทีุ�ปีรัับลัดีลังิจาก 0.487 ในปีี 2531 เป็ีน 0.430  

ในปีี 2564 แต่็ในรัะยุะถัืดีไปีปีรัะเทุศไทุยุจำาเป็ีนต้็องิมี่การัสร้ัางิ

โอกาสแลัะเสม่อภูาคทุางิสังิคม่ เพื�อให้การัเติ็บโต็ขึ้องิปีรัะเทุศ

เป็ีนการัเติ็บโต็ทุ�ียัุ�งิยุืนโดียุทุุกคนได้ีรัับปีรัะโยุช่น์อยุ่างิทัุ�วัถ้ืงิแลัะ

เป็ีนธุรัรัม่ อาทุิ 

 • การัเสริัม่สร้ัางิควัาม่แข็ึ้งิแกร่ังิพื�นฐานให้ครััวัเรืัอน ได้ีแก่ 

1) การัเพิ�ม่อัต็รัาการัเข้ึ้าถื้งิข้ึ้อม่่ลัข่ึ้าวัสารัแลัะแหล่ังิควัาม่ร่ั ้ 

ให้กับครััวัเรืัอนทัุ�งิในเขึ้ต็เมื่องิแลัะช่นบทุผ่่านเครืัอข่ึ้ายุอินเทุอร์ัเน็ต็ 

เพ�ือลัดีควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�าด้ีานโอกาส ทัุ�งิดีา้นการัศ้กษาแลัะการัหา

รัายุได้ี 2) การัปีรัับปีรุังิคุณ์ภูาพการัเรีัยุนการัสอนในสถืานศ้กษา 

ทีุ�ควัรัดีำาเนนิการัใหส้อดีคลัอ้งิกนัในทุุกพื�นทุ�ีแลัะทุุกรัะดีบัชั่�น เพื�อ

ป้ีองิกันไม่่เกิดีควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�าม่ากข้ึ้�น ซ้�งิการัลังิทุุนในโครังิสร้ัางิ

พ�ืนฐานด้ีานดีิจิทัุลั (Digital Infrastructure) น่าจะช่่วัยุ 

แก้ปัีญหานี�ได้ีรัะดัีบหน้�งิ รัวัม่ถ้ืงิอาจพิจารัณ์าอุดีหนุนอุปีกรัณ์์ 

Hardware สำาหรัับการัศ้กษา

พรั้อม่บรัิการัอิน เทุอรั์ เน็ต็ 

เฉพาะกับครััวัเรัือนทีุ�มี่รัายุได้ี

น้อยุ แลัะ 3) การัเปิีดีลังิทุะเบียุน

บัต็รัสวััสดิีการัแห่งิรััฐรัอบใหม่่ 

เพื�อมุ่่งิเน้นการัแก้ไขึ้ปีัญหา

ควัาม่ยุากจนแลัะควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�า

อยุ่างิทัุ�วัถื้งิแลัะต็รังิจุดี

 • การัสร้ัางิโอกาสใน 

การัหารัายุไดี้แลัะเพิ�ม่ควัาม่

ก้าวัหน้าในอาชี่พให้กับล่ักจ้างิ 

ได้ีแก่ 1) การัเพิ�ม่โอกาสใน 

การัหางิานทุำา ด้ีวัยุสร้ัางิรัะบบ

เก็บขึ้้อม่่ลัแรังิงิานแลัะติ็ดีต็าม่

สถืานะการัจ้างิงิานไว้ัรัองิรัับ

การัหางิานทุำา แลัะ 2) การัสร้ัางิ

แ รั งิ จ่ งิ ใ จ ห รัื อ ใ ห้ รั า งิ วัั ลั  

ทุ�ี ส อ ดี ค ลั้ อ งิ กั บ แ น วั คิ ดี  

Upskill/Reskill โดียุนายุจ้างิ 

ต็้องิชี่�ให้ล่ักจ้างิเห็นว่ัาทัุกษะ

ใหม่่ ๆ สาม่ารัถืนำาม่าปีรัะยุุกต์็

ใช่้กับการัทุำางิานไดี้จริังิ แลัะ

สนับสนุนการัเรัียุนร้่ั ทัุกษะ 

ทีุ�ทัุ�งิต็รังิกับควัาม่ต้็องิการัขึ้องิ

องิค์กรัแลัะเป็ีนปีรัะโยุช่น์ต่็อ

ควัาม่ก้าวัหนา้ในเส้นทุางิอาชี่พ

ขึ้องิตั็วัล่ักจ้างิดี้วัยุ 
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6. สังคมผู้สูงอายุ

ในอีกไม่่กี�ปีีปีรัะเทุศไทุยุจะเข้ึ้าส่่สังิคม่ส่งิวััยุอยุ่างิสม่บ่รัณ์์แลัะมี่แนวัโน้ม่ปีรัะช่ากรัลัดีลังิตั็�งิแต่็ปี ี

พ.ศ. 2571 เป็ีนต้็นไปี ทัุ�งินี� ปีรัะเทุศไทุยุได้ีเขึ้้าส่่สังิคม่ส่งิวััยุม่าตั็�งิแต็่ปีี 2548 (ม่ีปีรัะช่ากรัอายุุ 60 

ปีข้ีึ้�นไปี คิดีเป็ีนสัดีส่วันร้ัอยุลัะ 10 ขึ้องิปีรัะช่ากรัทัุ�งิหม่ดี) แลัะจากการัคาดีการัณ์์ขึ้องิสำานักงิาน

สภูาพฒันาการัเศรัษฐกจิแลัะสงัิคม่แหง่ิช่าต็พิบวัา่วัา่ไทุยุจะกลัายุเปีน็ “สังิคม่ส่งิวััยุอยุา่งิสม่บ่รัณ์์” 

(Complete-aged Society) ภูายุในปีี 2566 เน�ืองิจาก ม่ีปีรัะช่ากรัส่งิวััยุปีรัะม่าณ์ร้ัอยุลัะ 20.1  

ซ้�งิจะส่งิผ่ลัให้ไทุยุกลัายุเปีน็ปีรัะเทุศสงัิคม่ส่งิวััยุอยุา่งิสม่บ่รัณ์์แห่งิแรัก ๆ  ในภูม่่ภิูาค ต็อ่จากญี�ปุ่ีน 

เกาหลัีใต้็ แลัะสิงิคโปีร์ั ในขึ้ณ์ะเดีียุวักันก็คาดีว่ัาวััยุแรังิงิานจะลัดีลังิอยุ่างิต็่อเน�ืองิ ซ้�งิส่งิผ่ลัต่็อ 

ผ่ลิัต็ภูาพ (Productivity) แลัะควัาม่สาม่ารัถืในการัแขึ้่งิขึ้ันขึ้องิ ดัีงินั�น ปีรัะเทุศไทุยุจำาเปี็นต็้องิม่ี 

การัยุกรัะดัีบปีรัับทัุกษะแรังิงิาน ได้ีแก่ 

 • การัยุกรัะดัีบทัุกษะ (Upskill) ปีรัับทัุกษะ (Reskill) แลัะส่งิเสรัิม่การัเรัียุนร่ั้ขึ้องิแรังิงิาน 

ทีุ�มี่อยุ่่ โดียุการัยุกรัะดัีบทัุกษะแลัะปีรัับทัุกษะขึ้องิผ้่่ส่งิอายุุด้ีานการัใช้่เทุคโนโลัยีุให้ทัุนกับ 

การัปีรัับเปีลั�ียุนขึ้องิสังิคม่ยุุคใหม่่ 

 • การัพัฒนารัะบบโครังิสรั้างิพื�นฐานสำาหรัับต็ลัาดีแรังิงิาน ต็้องิม่ีการัเชื่�อม่โยุงิฐานขึ้้อม่่ลั

ด้ีานแรังิงิานแลัะการัเรีัยุนร้่ั เพื�อสะทุ้อนการัพัฒนาทัุกษะแลัะการัทุำางิานขึ้องิแรังิงิานในรัะดัีบ 

รัายุบุคคลั แลัะสนับสนุนการัใช้่ปีรัะโยุช่น์จากฐานขึ้้อม่่ลัในวังิกว้ัางิ

 •  การัสร้ัางิแรังิจ่งิใจทีุ�เหม่าะสม่ โดียุการัออกแบบกลัไกการัสร้ัางิแรังิจ่งิใจให้เหม่าะสม่ 

เพื�อกรัะตุ้็นให้เกิดีการัยุกรัะดัีบปีรัับทัุกษะแรังิงิานให้พรั้อม่รัับม่ือกับโลักในอนาคต็ 

 • การัขึ้ยุายุขึ้อบเขึ้ต็โครังิข่ึ้ายุควัาม่คุ้ม่ครัองิทุางิสังิคม่ (Social Safety Net) ด้ีวัยุการัช่่วัยุเหลืัอ 

เยีุยุวัยุา แลัะช่ดีเช่ยุคนยุากจน กลุ่ัม่เปีรัาะบางิ ทีุ�ไดี้รัับผ่ลักรัะทุบ โดียุคำาน้งิถ้ืงิรัะดีับขึ้องิปีัญหา

แลัะควัาม่ต็อ้งิการัทีุ�แต็กต็า่งิกนัขึ้องิกลุ่ัม่เปีา้หม่ายุ พรัอ้ม่ทัุ�งิผ่ลัักดีนัใหแ้รังิงิานเขึ้า้ส่ร่ัะบบปีรัะกนั

สังิคม่ม่ากขึ้�้น 

 • การัส่งิเสริัม่ควัาม่มั่�นคงิทุางิสุขึ้ภูาพ ด้ีวัยุการัพัฒนารัะบบบริัการัสาธุารัณ์สุขึ้อยุ่างิทัุ�วัถ้ืงิ

แลัะมี่คุณ์ภูาพ เพ�ือให้คนให้เป็ีนกำาลัังิหลัักในการัขัึ้บเคลืั�อนการัพัฒนาปีรัะเทุศไดี้อยุ่างิยัุ�งิยืุน 

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 28



7. การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ

ในปีัจจุบัน การัเปีลีั�ยุนแปีลังิสภูาพภู่มิ่อากาศ ม่ีแนวัโน้ม่ทุี�จะ 

เกิดีข้ึ้�นอยุ่างิรัวัดีเร็ัวัแลัะรุันแรังิม่ากข้ึ้�น ต็าม่การัขึ้ยุายุต็วััขึ้องิเมื่องิ

แลัะเศรัษฐกิจทัุ�วัโลัก โดียุการัเพิ�ม่ขึ้�้นขึ้องิอุณ์หภู่มิ่ในชั่�น

บรัรัยุากาศยัุงิส่งิผ่ลัให้รัะดัีบนำ�าทุะเลัเพิ�ม่ส่งิ ซ้�งินำาไปีส่่ส่ญเสียุ

พื�นทีุ�ช่ายุฝั�งิ การัเกิดีคลืั�นควัาม่ร้ัอนแลัะภูาวัะฝนทุ�ิงิช่่วังิทุ�ีถื�ีขึ้�้น 

การัเกิดีโรัคอุบัติ็ใหม่่ รัวัม่ทัุ�งิการัเกิดีพายุุหมุ่นทุ�ีบ่อยุแลัะรุันแรังิ

ข้ึ้�น  ดัีงินั�น ปีรัะเทุศไทุยุจำาเป็ีนต้็องิมี่การัลัดีการัปีล่ัอยุก๊าซเรัือน

กรัะจก (Green House Gas) ไดี้แก่ การัส่งิเสรัิม่การัผ่ลัิต็แลัะ 

การัใช้่รัถืยุนต์็พลัังิงิานไฟฟ้า (EV) แลัะการัผ่ลิัต็ไฟฟ้า โดียุปีรัับเพิ�ม่

สัดีส่วันการัใช้่พลัังิงิานทุดีแทุน รัวัม่ทัุ�งิผ่ลัักดัีนนโยุบายุเศรัษฐกิจ

ชี่วัภูาพ เศรัษฐกิจหมุ่นเวีัยุนแลัะเศรัษฐกิจสีเขึ้ียุวั (BCG Model) 

หรืัอโม่เดีลัเศรัษฐกิจส่่การัพัฒนาทีุ�ยัุ�งิยืุน เช่่น การัลัดีปีรัมิ่าณ์ขึ้ยุะ

จากการัผ่ลิัต็เป็ีนศ่นย์ุ (Zero Waste) โดียุสนับสนุนการัคัดีแยุก

ขึ้ยุะแลั้วันำาม่ารีัไซเคิลัแลัะผ่ลัิต็พลัังิงิาน แลัะการัลัดีการัเผ่า 

(Zero Burn) เพื�อลัดีก๊าซเรัือนกรัะจกแลัะ PM2.5 ต็ลัอดีจน 

ลัดีการัปีลั่อยุก๊าซเรืัอนกรัะจกในภูาคอุต็สาหกรัรัม่ เช่่น  

การัผ่ลัักดัีนให้้ม่ีการัใช้่แลัะผ่ลิัต็สินค้าแลัะบริัการัคารั์บอนต็ำ�า

ทัุ�งิน�ี รััฐบาลัไทุยุได้ีต็รัะหนักถ้ืงิผ่ลักรัะทุบขึ้องิเรืั�องิดัีงิกล่ัาวั แลัะ

นายุกรััฐม่นต็รัีไดี้แสดีงิเจต็จำานงิในการัลัดีการัปีลั่อยุก๊าซเรัือน

กรัะจก โดียุปีรัะกาศเปี้าหม่ายุควัาม่เปี็นกลัางิทุางิคารั์บอน  

(Carbon Neutrality) ภูายุในปีี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) ในเวัทุี

การัปีรัะชุ่ม่ COP 26 ทีุ�เม่ืองิ Glasglow สหรัาช่อาณ์าจักรั  

เมื่�อเดืีอนธัุนวัาคม่ 2564 ทีุ�ผ่่านม่า สำาหรัับกรัะทุรัวังิการัคลัังิ 

ได้ีดีำาเนินนโยุบายุมุ่่งิเน้นขัึ้บเคลืั�อนการัเงิินทีุ�ยัุ�งิยุืน (Sustainable 

Finance) ผ่่านการัยุกรัะดัีบบทุบาทุขึ้องิภูาครััฐในการัพัฒนา

สภูาพแวัดีล้ัอม่ (Ecosystem) ขึ้องิต็ลัาดีทุุนทัุ�งิรัะบบ โดียุการัใช้่

เครั�ืองิมื่อทุางิดี้านการัเงิินแลัะการัคลัังิเพื�อวัางิรัากฐานการัจัดี

กลุ่ัม่กิจกรัรัม่ทุางิเศรัษฐกิจสีเขีึ้ยุวั (Green Economy) ต็าม่นิยุาม่

เดีียุวักัน เปีิดีเผ่ยุขึ้้อม่่ลัเพื�อด้ีงิด่ีดีการัลังิทุุนส่่โครังิการัทุี�ให้ 

ควัาม่สำาคัญในเรืั�องิสิ�งิแวัดีลั้อม่ สังิคม่ แลัะธุรัรัม่าภูิบาลั  
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8. ภาระทางการคลัง

ผ่ลักรัะทุบจากการัแพรัร่ัะบาดีขึ้องิโควัดิี-19 ส่งิผ่ลัใหรั้ัฐบาลัมี่รัายุจ่ายุทุ�ีเพิ�ม่ขึ้�้นจากรัายุจา่ยุปีรัะจำา

ทีุ�รััฐบาลัต็้องิด่ีแลั คือ รัายุจ่ายุทุ�ีเกี�ยุวักับม่าต็รัการัขึ้องิภูาครััฐต็่างิ ๆ เพื�อกรัะตุ้็นเศรัษฐกิจ 

ในช่ว่ังิสถืานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิโควิัดี-19 แลัะยัุงิต็อ้งิด่ีแลัสวััสดิีการัต็า่งิ ๆ  รัวัม่ทัุ�งิรัายุจ่ายุ

จากการัเข้ึ้าส่สั่งิคม่ผ่่ส่้งิอายุุ ส่งิผ่ลัให้รััฐบาลัมี่ภูารัะรัายุจ่ายุทุ�ีเพิ�ม่ขึ้�้นอยุ่างิต็อ่เน�ืองิแลัะไม่่เพียุงิพอ

กับรัายุไดี้ทีุ�จัดีเก็บได้ี ดัีงินั�น จ้งิมี่ควัาม่จำาเป็ีนทุ�ีภูาครััฐจะต็้องิบรัิหารัจัดีการัด้ีานการัคลัังิ ได้ีแก่  

1) แผ่นการัจัดีเก็บรัายุได้ีรััฐบาลั ให้สอดีคล้ัองิกับแนวัปีฏิิบัติ็ทีุ�ดีีขึ้องิสากลั เน้นการัเพิ�ม่ขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถื

ในการัแข่ึ้งิขัึ้น การันำาดิีจิทัุลัม่าปีรัะยุุกต์็ใช้่ ซ้�งิต้็องิรัอบรัับเศรัษฐกิจสีเขีึ้ยุวั รัวัม่ทัุ�งิส่งิเสริัม่การักรัะจายุ

รัายุได้ีอยุ่างิเป็ีนธุรัรัม่ แลัะ 2) การัปีฏิิร่ัปีรัะบบการัออม่ เพื�อรัองิรัับการัเกษียุณ์อายุุ การัส่งิเสริัม่

ควัาม่ร้่ัทุางิดีา้นการัเงิินใหกั้บภูาคครััวัเรืัอน รัวัม่ถ้ืงิการัปีรัับปีรังุิแลัะแกไ้ขึ้กฎหม่ายุทีุ�เป็ีนอุปีสรัรัค

ต่็อการัออม่ 

(Environment, Social and Governance หรืัอ ESG) รัวัม่ถื้งิหาแนวัทุางิใหม่่ ๆ ในการัจัดีหาแหล่ังิ

เงิินทุุนขึ้องิภูาครััฐ ซ้�งิทีุ�ผ่่านม่า ปีรัะเทุศไทุยุไดี้เคยุม่ีการัออกพันธุบัต็รัเพื�อควัาม่ยัุ�งิยืุน  

(Sustainability Bond) เพื�อรัะดีม่ทุุนไปีใช้่ในโครังิการัเพื�อการัพัฒนาทุางิด้ีานสิ�งิแวัดีล้ัอม่แลัะสังิคม่แล้ัวั 

ยุกตั็วัอยุ่างิเช่่น โครังิการัรัถืไฟฟ้าสายุสีส้ม่ แลัะโครังิการัช่่วัยุเหลืัอเยีุยุวัยุาแลัะบรัรัเทุาควัาม่เดืีอดีร้ัอน

แก่ผ้่่ได้ีรัับผ่ลักรัะทุบจากโควิัดี-19 เป็ีนต้็น 

นอกจากนี� ในกรัอบการัปีรัะชุ่ม่รััฐม่นต็รีัว่ัาการักรัะทุรัวังิการัคลัังิ APEC ซ�้งิจัดีขึ้�้นภูายุใต้็แนวัคิดี 

“ขัึ้บเคลั�ือนเศรัษฐกิจดิีจิทัุลั มุ่่งิส่่การัเงิินการัคลัังิยัุ�งิยืุน (Advancing Digitalization and Achieving 

Sustainability)” ซ้�งิทีุ�ปีรัะชุ่ม่ได้ีเห็นพ้องิร่ัวัม่กันทีุ�จะมุ่่งสร้างการเติำบโตำท่ีย่ังยืนภายหลังการส้ินสุด

ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และตำระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศซึ่ึ่งมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่ำอส่ิงแวดล้อมและสังคมในอนาคตำ
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แม่้ว่ัาในช่่วังิทีุ�ผ่่านม่ารััฐบาลัจำาเปี็นต้็องิใช่้จ่ายุงิบปีรัะม่าณ์ในการัดีำาเนินนโยุบายุเพื�อบรัรัเทุา 

ผ่ลักรัะทุบขึ้องิโรัคโควิัดี-19 ส่งิผ่ลัให้เกิดีข้ึ้อจำากัดีในการับริัหารัจัดีการัสภูาพคล่ัองิขึ้องิรััฐบาลั 

แลัะส่งิผ่ลัต็่อรัะดีับหนี�สาธุารัณ์ะจากสถืานการัณ์์ทีุ�เกิดีข้ึ้�นในรัะยุะยุาวัเมื่�อภูาวัะเศรัษฐกิจ 

กลัับเข้ึ้าส่่ภูาวัะปีกติ็แลัะสาม่ารัถืขึ้ยุายุตั็วัได้ีเต็็ม่ศักยุภูาพแล้ัวั นำาไปีส่่ภูาคการัคลัังิทีุ�มี่ควัาม่เข้ึ้ม่แข็ึ้งิ 

เป้ีาหม่ายุการัคลัังิในรัะยุะยุาวัจ้งิมี่การักำาหนดีให้รััฐบาลัปีรัับลัดีขึ้นาดีการัขึ้าดีดุีลัลังิ (Normalization) 

เพ�ือให้บรัรัลุัเป้ีาหม่ายุการัคลัังิทัุ�งิในรัะยุะสั�น รัะยุะปีานกลัางิ แลัะรัะยุะยุา โดียุเพิ�ม่ศักยุภูาพ

ทุางิการัคลัังิ ทัุ�งิในด้ีานรัายุได้ี รัายุจ่ายุ แลัะหน�ีสาธุารัณ์ะ ควับค่่ไปีกบัการัรัักษาวิันยัุทุางิการัคลัังิ 

ต็าม่แผ่นการัคลัังิรัะยุะปีานกลัางิ (ปีีงิบปีรัะม่าณ์ 2566 – 2569) ด้ีวัยุหลััก CARE ปีรัะกอบด้ีวัยุ 

(1) Creating Fiscal Space หรัือการัเพิ�ม่พื�นทุ�ีทุางิการัคลัังิอยุ่างิรัะมั่ดีรัะวัังิ  (2) Assuring Debt 

Sustainability หรืัอ การับริัหารัจัดีการัหน�ีอยุ่างิมี่ภู่ม่ิคุ้ม่กัน (3) Revenue Recovering หรืัอ  

การัฟ้�นฟ่การัจัดีเก็บรัายุได้ี แลัะ (4) Expenditure Reprioritizing หรืัอ การัปีรัับการัจดัีสรัรังิบปีรัะม่าณ์ 

ดัีงน้ัน ภายใต้ำสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ื้�นตัำวอย่างต่ำอเน่ือง การดำาเนินนโยบายการคลัง

ควรเน้นนโยบายท่ีตำรงจุดและเน้นการช่วยเหลอืกลุ่มเปราะบาง โดียุตั็�งิอยุ่บ่นพื�นฐาน 4T ไดีแ้ก่

 • เป้าหมายชัดเจน (Targeted) ต็รังิเป้ีาแลัะต็รังิจุดีกลุั่ม่เป้ีาหม่ายุ 

 • เป็นมาตำรการช่ัวคราว (Temporary) ทีุ�เหม่าะสม่กับสถืานการัณ์์เศรัษฐกิจในแต่็ลัะช่่วังิเวัลัา 

 • โปร่งใส (Transparent) ต็รัวัจสอบได้ี แลัะเป็ีนม่าต็รัการัทุ�ีม่ีช่่องิว่ัางิให้ทุุจรัิต็ได้ีน้อยุ

 • เหมาะกับเวลา (Timely) โดียุเฉพาะช่่วังิวิักฤต็เศรัษฐกิจ ม่าต็รัการัเยุียุวัยุาทุ�ีช่่วัยุเหลัือ 

กลุ่ัม่เป้ีาหม่ายุทุ�ีรัวัดีเร็ัวัแลัะต็รังิจุดี จะมี่ส่วันสำาคัญในฟ้�นฟ่เศรัษฐกิจต็่อไปี
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กล่ัาวัโดียุสรุัปี ในช่่วังิทีุ�เศรัษฐกิจกำาลัังิฟ้�นตั็วั นโยุบายุการัคลัังิจะทุำาหน้าทุ�ีสนับสนุนการัด่ีแลั

เศรัษฐกิจ เพื�อรัักษาเสถีืยุรัภูาพแลัะควัาม่ยัุ�งิยืุนทุางิการัคลัังิ ควับค่่กับการัรัักษารัะดัีบการัขึ้ยุายุตั็วั

ทุางิเศรัษฐกิจให้เหม่าะสม่ รัวัม่ถ้ืงิด่ีแลับรัรัเทุาผ่ลักรัะทุบต่็อภูารัะการัดีำารังิชี่พขึ้องิปีรัะช่าช่น 

แบบเฉพาะกลุั่ม่ อาทุิ การัให้สถืาบันการัเงิินเฉพาะกิจด่ีแลักลุั่ม่ล่ักหน�ีเฉพาะกลุั่ม่ ม่าต็รัการับัต็รั

สวััสดิีการัแห่งิรััฐช่ว่ัยุเหลืัอผ้่่มี่รัายุได้ีน้อยุ ม่าต็รัการัด่ีแลัรัาคาสินค้าทุี�จำาเป็ีนรัวัม่ถืง้ิรัาคาพลัังิงิาน 

แลัะพร้ัอม่จะดีำาเนินม่าต็รัการัเพิ�ม่เติ็ม่อื�น ๆ  ทุ�ีจำาเป็ีน ขึ้ณ์ะทุ�ีนโยุบายุการัเงิินม่เีปีา้หม่ายุเพื�อรัักษา

เสถีืยุรัภูาพรัาคา แลัะรัักษาเสถีืยุรัภูาพรัะบบการัเงิิน

อยุ่างิไรัก็ดีี ในรัะยุะถัืดีไปี ปีรัะเทุศไทุยุจำาเป็ีนต็้องิสรั้างิภู่มิ่คุ้ม่กันทุางิเศรัษฐกิจ (Resilience)  

ด้ีวัยุการัปีรัับโครังิสรั้างิทุางิเศรัษฐกิจ โดียุเน้นการัลังิทุุนดี้านดีิจิทัุลั การัปีรัับโครังิสรั้างิแรังิงิาน 

การัส่งิเสรัิม่การัทุ่องิเทีุ�ยุวัทีุ�ยัุงิยืุน การัเพิ�ม่ผ่ลัิต็ภูาพทุางิการัเกษต็รัแลัะม่่ลัค่าสินค้าเกษต็รั  

รัวัม่ถื้งิสนับสนุนให้ผ้่่ปีรัะกอบการัสาม่ารัถืด่ีแลับรัิหารัควัาม่เสี�ยุงิจากควัาม่ผั่นผ่วันด้ีานอัต็รัา 

แลักเปีลัี�ยุนไดีด้ีว้ัยุต็นเองิ เพื�อรัองิรัับควัาม่ผ่นัผ่วันต็า่งิ ๆ  ทุ�ีอาจเกดิีขึ้�้นในอนาคต็ แต็ก่ารัทีุ�จะปีรัับ

โครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจไทุยุให้เติ็บโต็ได้ีอยุ่างิอยุ่างิสม่ดุีลัแลัะยัุ�งิยืุนได้ี จำาเป็ีนต็้องิสรั้างิควัาม่ร่ัวัม่มื่อ

ร่ัวัม่ใจขึ้องิภูาครััฐ ภูาคเอกช่น แลัะปีรัะช่าช่น ในการัเดีินหน้ายุกรัะดัีบศักยุภูาพทุางิเศรัษฐกิจไปี

พร้ัอม่กัน

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 32



สรุปสถานการณ์เงินเฟื้้อ

ในยุคโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน

บทความโดย
ชานน  ลิมป์ประสิทธิพร 
วาสนา  บุญพุ่ม  
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 33



เงิินเฟ้อกลัายุม่าเป็ีนหน้�งิในปีรัะเด็ีนทีุ�สังิคม่จับต็าม่องิอยุ่างิใกล้ัชิ่ดีอีกครัั�งิ หลัังิจากเศรัษฐกิจไทุยุ 

เผ่ช่ญิควัาม่ทุา้ทุายุทีุ�หลัากหลัายุในช่ว่ังิหลัายุปีทีีุ�ผ่่านม่า ไม่่วัา่จะเปีน็การัแพรัร่ัะบาดีขึ้องิไวัรััสโควัดิี-19 

หรืัอสถืานการัณ์์ควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิรัะหว่ัางิรััสเซียุแลัะยุ่เครัน ทุ�ีส่งิผ่ลัให้อัต็รัาเงิินเฟ้อทัุ�วัไปีขึ้องิปีรัะเทุศไทุยุ

ผั่นผ่วันอยุ่างิม่าก โดียุเฉพาะในช่่วังิปีี 2563 ถ้ืงิ 2565 ทีุ�ผ่่านม่า ดัีงินั�น บทุควัาม่นี�จะม่าสรุัปีสารัะสำาคัญ

ขึ้องิสถืานการัณ์์เงิินเฟ้อตั็�งิแต่็ช่่วังิการัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิไวัรััสโควิัดี-19 จนถ้ืงิปัีจจุบัน รัวัม่ทัุ�งิการัคาดีการัณ์์

เงิินเฟ้อในอนาคต็

1. สถานการณ์เงินเฟ้ื้อในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การัแพรัร่ัะบาดีขึ้องิไวัรััสโควัดิี-19 มี่จุดีเริั�ม่ต้็นจากการัไวัรััสโคโรันาสายุพนัธ์ุุใหม่่ ในช่่วังิปีลัายุปี ี2562 

ซี�งิพบครัั�งิแรักทุ�ีเมื่องิอ่่ฮั่�น ม่ณ์ฑลัห่เป่ีย์ุ ปีรัะเทุศจีน โดียุองิค์กรัอนาม่ัยุโลักไดี้ปีรัะกาศให้เป็ีน

ภูาวัะฉุกเฉนิทุางิสาธุารัณ์สุขึ้รัะหว่ัางิปีรัะเทุศวัันทุ�ี 30 ม่กรัาคม่ 2563 แลัะได้ีปีรัะกาศให้เป็ีนโรัครัะบาดี

ทัุ�วัไปีในวัันทีุ� 11 มี่นาคม่ 2563 สำาหรัับปีรัะเทุศไทุยุ กรัม่ควับคุม่โรัค กรัะทุรัวังิสาธุารัณ์สุขึ้ได้ีเปิีดีศ่นย์ุ

ปีฏิิบัติ็การัภูาวัะฉุกเฉนิ (Emergency Operation Center: EOC) ตั็�งิแต็วั่ันทุ�ี 4 ม่กรัาคม่ 2563 เพื�อเต็รัยีุม่

รัับมื่อกับการัรัะบาดีขึ้องิโควิัดี-19 ซ�้งิผ้่่ต็ิดีเชื่�อรัายุแรักเป็ีนนักทุ่องิเทีุ�ยุวัจีนทีุ�เดิีนทุางิเข้ึ้าปีรัะเทุศไทุยุ

เมื่�อวัันทีุ� 12 ม่กรัาคม่ 2563 ต่็อม่าผ้่่ปี่วัยุได้ีทุยุอยุเพิ�ม่ข้ึ้�น 

สรุปสถ�นก�รณ์เงินเฟ้อ
ในยุคโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน

ภูาพทุี� 1 : Timeline เงิินเฟ้อไทุยุในปีี 2563 
ถื้งิ 2566
ทุี�ม่า : ปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุผ่่้เขึ้ียุน
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ทัุ�งิผ่่้ปี่วัยุทีุ� เดีินทุางิจากต็่างิ

ปีรัะเทุศเข้ึ้าไทุยุแลัะผ้่่ป่ีวัยุทีุ� 

ติ็ดีเชื่�อภูายุในปีรัะเทุศ กรัะทุรัวังิ

สาธุารัณ์สุขึ้จ้งิไดี้ออกปีรัะกาศ

ในรัาช่กิจจานุเบกษา โดียุมี่ผ่ลั

บังิคับใช่้ตั็�งิแต็่วัันทีุ� 1 มี่นาคม่ 

2563 กำาหนดีให้โรัคต็ิดีเชื่�อ

ไวัรััสโคโรันา 2019 เป็ีนโรัคติ็ดีต่็อ

อันต็รัายุ ลัำาดัีบทีุ�  14 ต็าม่ 

พรัะรัาช่บัญญัติ็โรัคต็ิดีต็่อ  

พ.ศ. 2558 เพื�อปีรัะโยุช่น์ใน

การัเฝ้ารัะวัังิ ป้ีองิกัน แลัะ

ควับคุม่โรัคติ็ดีต่็ออันต็รัายุ

ทัุ� งิ นี�  การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิ 

โควิัดี-19 แลัะม่าต็รัการัควับคุม่

การัรัะบาดีขึ้องิภูาครััฐในปีี 

2563 ส่งิผ่ลัทุำาให้กิจกรัรัม่ทุางิ

เศรัษฐกิจทัุ�วัโลักหยุุดีช่ะงัิก 

หลัายุปีรัะเทุศได้ีออกนโยุบายุ

การัเงิินแบบผ่่อนคลัายุ แลัะ

นโยุบายุการัคลัังิ เ พื� อ เ พิ� ม่ 

สภูาพคล่ัองิในรัะบบเศรัษฐกิจ 

ปีรัะเทุศไทุยุเองิก็ไ ด้ี รัับผ่ลั 

กรัะทุบเช่่นกัน โดียุเศรัษฐกิจ

ไทุยุในปีี 2563 หดีตั็วัทีุ�ร้ัอยุลัะ 

- 6.2 ต่็อปีี เทุียุบกับปีี 2562 

เป็ีนการัหดีตั็วัทีุ�ส่งิใกล้ัเคียุงิกับ

ช่่วังิวิักฤต็ต้็ม่ยุำากุ้งิในปีี 2541  

ทีุ�ร้ัอยุลัะ -7.6 ต่็อปี ีขึ้ณ์ะทุี�ภูาค

อุต็สาหกรัรัม่แลัะการัทุ่องิเทุ�ียุวั

ก็ปีรัับลัดีลังิ ส่งิผ่ลัให้การับริัโภูค

ขึ้องิปีรัะช่าช่นลัดีลังิในภูาพรัวัม่ 

จ้งิทุำาให้อัต็รัาเงิินเฟ้อปีี 2563  

อยุ่่ในรัะดัีบต็ำ�า (อัต็รัาเงิินเฟ้อ

ทัุ�วัไปี แลัะ อัต็รัาเงิินเฟ้อพ�ืน

ฐานเฉลีั�ยุทัุ�งิปีี ทีุ�ร้ัอยุลัะ -0.9 

แลัะ 0.3 ต็าม่ลัำาดัีบ) ซ้�งิต็ำ�ากว่ัา

กรัอบเป้ีาหม่ายุเงิินเฟ้อทีุ�กำาหนดี

โดียุธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ 

ทีุ�ร้ัอยุลัะ 1.0 - 3.0 แลัะเปี็น 

การัทีุ�อัต็รัาเงิินเฟ้อทัุ�วัไปีหดีตั็วั

ครัั�งิแรักในรัอบ 5 ปีี รัายุลัะเอียุดี

ดัีงิภูาพทีุ� 2

ขึ้ณ์ะทีุ�ในช่่วังิปีี 2564 สถืานการัณ์์

การัรัะบาดีขึ้องิโควิัดี-19 ปีรัับตั็วั 

ดีีข้ึ้�น แม่้ ว่ัาจะม่ีการัรัะบาดี

หลัายุรัะลัอก แต็่กิจกรัรัม่ทุางิ

เศรัษฐกิจเรั�ิม่กลัับม่าฟ้�นตั็วั 

ปีรัะกอบกับรััฐบาลัเริั�ม่ทุยุอยุ

เปีิดีปีรัะเทุศจากโครังิการั 

Phuket Sandbox ในการันำาร่ัองิ

เปีิดีรัับนักทุ่องิเทีุ�ยุวัต็่างิช่าติ็ 

ทุำาให้จำานวันนักทุ่องิเทีุ�ยุวัในปีี 

2564 มี่จำานวัน 4 แสนคน 

นอกจากนี� ภูาครััฐยัุงิได้ีออก

ม่าต็รัการักรัะตุ็น้การัทุ่องิเทุี�ยุวั 

กรัะตุ็้นการับรัิโภูคภูาคเอกช่น 

แลัะช่่วัยุเหลืัอกลุ่ัม่ผ้่่มี่รัายุได้ี

น้อยุ กลุ่ัม่เปีรัาะบางิ ส่งิผ่ลัให้

เศรัษฐกิจไทุยุในปี ี2564 ขึ้ยุายุ

ตั็วัทีุ�ร้ัอยุลัะ 1.5 ขึ้ณ์ะทีุ�เงิินเฟ้อ

ปี ี2564 ขึ้ยุายุตั็วัข้ึ้�นแต็ยัุ่งิอยุ่่ใน

กรัอบเป้ีาหม่ายุเงิินเฟ้อ (อัต็รัา

เงิินเฟอ้ทัุ�วัไปี แลัะ อัต็รัาเงิินเฟอ้

พ�ืนฐาน เฉลีั�ยุทัุ�งิปี ีทุ�ีร้ัอยุลัะ 1.2 

แลัะ 0.2 ต็าม่ลัำาดัีบ ) 

สำา ห รัั บ ใ น ช่่ วั งิ ปีี  2 5 6 5 

สถืานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดี 

โควิัดี-19 ทุยุอยุปีรัับตั็วัดีีข้ึ้�น
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อยุ่างิต่็อเนื�องิ แนวัโน้ม่จำานวันผ้่่ป่ีวัยุทีุ�มี่อาการัรุันแรังิแลัะอัต็รัา 

การัเสียุชี่วิัต็ลัดีลังิ รัวัม่ถ้ืงิจำานวันวััคซีนป้ีองิกันโรัคโควิัดี-19  

ในปีรัะเทุศม่ีเพียุงิพอกับควัาม่ต็้องิการั ควัาม่ครัอบคลัุม่ขึ้องิ

ปีรัะช่าช่นทีุ�ได้ีรัับวััคซีนส่งิ ปัีจจัยุเหล่ัาน�ีทุำาให้กรัะทุรัวังิสาธุารัณ์สุขึ้

ออกปีรัะกาศ 2 ฉบับ เผ่ยุแพร่ัในรัาช่กิจจานุเบกษา เมื่�อวัันทีุ� 20 

ก.ยุ. 65 เรืั�องิ 1) ยุกเลิักปีรัะกาศกรัะทุรัวังิสาธุารัณ์สุขึ้ เรั�ืองิ ชื่�อแลัะ

อาการัสำาคัญขึ้องิโรัคติ็ดีต่็ออันต็รัายุ (ฉบับทีุ� 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 

2565 แลัะ 2) ปีรัะกาศกรัะทุรัวังิสาธุารัณ์สุขึ้ เรั�ืองิ ชื่�อแลัะอาการั

สำาคัญขึ้องิโรัคต็ิดีต่็อทีุ�ต้็องิเฝ้ารัะวัังิ (ฉบับทุ�ี 3) พ.ศ. 2565   

โดียุปีรัะกาศทัุ�งิ 2 ฉบบัจะม่ผี่ลัยุกเลักิโรัคต็ดิีเชื่�อไวัรััสโคโรันา 2019 

หรัอืโควัดิี-19 จากโรัคต็ดิีต็อ่อันต็รัายุ  แลัว้ักำาหนดีใหเ้ปีน็โรัคต็ดิีต็อ่

ทุ�ีต้็องิเฝ้ารัะวัังิ ตั็�งิแต่็วัันทีุ� 1 ตุ็ลัาคม่ 2565 เป็ีนต้็นไปี 

ภูาพทุี� 2 : อัต็รัาเงิินเฟ้อทุั�วัไปี อัต็รัาเงิินเฟ้อพื�นฐาน แลัะอัต็รัาดีอกเบี�ยุนโยุบายุไทุยุ รัายุเดีือน
ทุี�ม่า : CEIC คำานวัณ์โดียุสำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลัังิ สศค.
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2. สถานการณ์เงินเฟ้ื้อในช่วงสงครามรัสเซึ่ีย-ยูเครน

ในช่่วังิต้็นปีี 2565 สถืานการัณ์์แพร่ัรัะบาดีโควิัดี-19 เริั�ม่ดีีข้ึ้�น อยุ่างิไรัก็ต็าม่ สถืานการัณ์์ควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิ

ทุางิภู่มิ่รััฐศาสต็ร์ัรัะหว่ัางิรััสเซียุแลัะยุ่เครันเริั�ม่รุันแรังิขึ้�้น จนกรัะทัุ�งิวัันทีุ� 24 กุม่ภูาพันธ์ุ 2565 เริั�ม่มี่

การัเปิีดีฉากการัส้่รับรัะหวั่างิรััสเซียุแลัะยุ่เครัน ผ่ลักรัะทุบขึ้องิสงิครัาม่นำาไปีส่่การัควัำ�าบาต็รัทุางิ

เศรัษฐกิจต่็อรััสเซียุโดียุสหรััฐอเม่ริักาแลัะช่าติ็พันธุมิ่ต็รั

รััสเซียุเป็ีนปีรัะเทุศทีุ�ส่งิออกพลัังิงิานแลัะอาหารักว่ัาร้ัอยุลัะ 40 ขึ้องิโลัก โดียุเฉพาะข้ึ้าวัสาลีั นำ�ามั่น

ดีอกทุานต็ะวััน ธัุญพืช่ แลัะก๊าซธุรัรัม่ช่าติ็ ทีุ�เป็ีนปัีจจัยุสำาคัญในการัผ่ลิัต็ปุี๋ยุแลัะพลัังิงิาน  

การัควัำ�าบาต็รัรััสเซียุจ้งิส่งิผ่ลัให้สินค้ากลุ่ัม่พลัังิงิาน อาทิุ นำ�ามั่น ก๊าซ เป็ีนต็้น แลัะสินค้าโภูคภัูณ์ฑ์ 

ทัุ�วัโลักปีรัับตั็วัเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�น แลัะส่งิผ่ลัเช่�ือม่โยุงิไปียัุงิต็้นทุุนในการัผ่ลิัต็สินค้าในต็ลัาดีโลักเพ�ิม่ส่งิข้ึ้�น  

แลัะทุำาให้ภูาวัะเงิินเฟ้อทัุ�วัโลัก

ในส่วันขึ้องิปีรัะเทุศไทุยุ เงินิเฟ้อไทุยุได้ีรัับผ่ลักรัะทุบม่าจากด้ีานอุปีทุาน (Cost-Push Inflation) เป็ีนหลััก 

ซ�้งิเป็ีนปัีจจัยุทีุ�ไม่่สาม่ารัถืควับคุม่ได้ี จากต้็นทุุนการัผ่ลิัต็ รัะดัีบรัาคาสินค้าพลัังิงิาน สินค้าโภูคภัูณ์ฑ์

ทุ�ีปีรัับตั็วัส่งิข้ึ้�น เนื�องิจากต้็นทุุนการันำาเขึ้้าวััต็ถุืดิีบ โดียุเฉพาะรัาคาพลัังิงิานทีุ�ปีรัับตั็วัเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�น ส่งิผ่ลั

ให้ต็น้ทุุนขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการัปีรัับตั็วัเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�น แลัะส่งิผ่่านม่ายัุงิผ่่บ้ริัโภูคจะเห็นได้ีจากดัีช่นีรัาคาผ้่่ผ่ลิัต็ 

แลัะดัีช่นีรัาคาผ้่่บริัโภูคทีุ�ต่็างิม่ีแนวัโน้ม่ปีรัับตั็วัเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�นอยุ่างิก้าวักรัะโดีดี โดียุเฉพาะในช่่วังิไต็รัม่าส 

2 -3 ขึ้องิปีี 2565  ทุำาให้ไทุยุต็้องิเผ่ช่ิญกับภูาวัะเงิินเฟ้อ ในภูาวัะเศรัษฐกิจเริั�ม่ฟ้�นตั็วัไม่่เต็็ม่ทุ�ี  

รัายุลัะเอียุดีดัีงิภูาพทีุ� 3

ภูาพทุี� 3 : ควัาม่สัม่พันธุ์รัะหวั่างิดีัช่นีรัาคาผ่่้ผ่ลัิต็ (PPI) แลัะดีัช่นีรัาคาผ่่้บรัิโภูค (CPI) 
ทุี�ม่า : สำานักงิานนโยุบายุแลัะยุุทุธุศาสต็รั์การัค้า คำานวัณ์โดียุ สศค.
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ภูาพทุี�  4  :  องิค์ปีรัะกอบขึ้องิการั
เปีลัี�ยุนแปีลังิขึ้องิอตั็รัาเงินิเฟอ้ทุั�วัไปี เดีอืน
ต็ุลัาคม่ 2565 (YTD) 

ทุี�ม่า : สำานกังิานนโยุบายุแลัะยุทุุธุศาสต็รั์
การัค้า คำานวัณ์โดียุ สศค.

ทัุ�งินี� อัต็รัาเงิินเฟ้อทัุ�วัไปี ณ์ เดืีอนตุ็ลัาคม่ 2565 อยุ่่ทีุ�ร้ัอยุลัะ 5.98 โดียุองิค์ปีรัะกอบทุ�ีส่งิผ่ลักรัะทุบ

ต่็อเงิินเฟ้อ ไดี้แก่  1) หม่วัดีอาหารัสำาเร็ัจร่ัปีทีุ�ร้ัอยุลัะ 1.42 2) หม่วัดียุานพาหนะแลัะนำ�ามั่นเช่�ือเพลิังิ  

ทีุ�รั้อยุลัะ 1.00 3) หม่วัดีเนื�อสัต็ว์ั ทีุ�ร้ัอยุลัะ 0.93 แลัะ 4) หม่วัดีไฟฟ้า เช่�ือเพลัิงิ นำ�าปีรัะปีาแลัะ 

แสงิสว่ัางิ ทีุ�ร้ัอยุลัะ 0.73 โดียุได้ีรัับผ่ลักรัะทุบจากต้็นทุุนทีุ�ส่งิข้ึ้�น ซ้�งิเป็ีนเป็ีนปัีจจัยุทีุ�ไม่่สาม่ารัถืควับคุม่ได้ี 

รัายุลัะเอียุดีดัีงิภูาพทีุ� 4

3. ปัจจัยรองท่ีส่งผลกระทบกับอัตำราเงินเฟ้ื้อของไทยในช่วงปี 2563 - 2565

ในช่่วังิปีี 2563 - 2565 ยัุงิมี่ปัีจจัยุรัองิในปีรัะเทุศทีุ�กรัะทุบต่็ออัต็รัาเงิินเฟ้อ เช่่น การัแพร่ัรัะบาดีโรัค

อหิวัาต์็แอฟริักาในสกุรั (African swine fever : ASF) การัขึ้าดีแคลันเซมิ่คอนดีกัเต็อร์ั แลัะสถืานการัณ์์

นำ�าทุ่วัม่ในบางิพื�นทีุ� ส่งิผ่ลัให้อัต็รัาเงิินเฟ้อปีรัับตั็วัเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�นอยุ่างิมี่นัยุสำาคัญ โดียุเฉพาะหม่วัดีเนื�อสัต็ว์ั

ทุ�ีส่งิข้ึ้�น อยุ่างิไรัก็ดีีเศรัษฐกิจไทุยุได้ีอยุ่่ในช่่วังิเริั�ม่ฟ้�นตั็วัจากสถืานการัณ์์โควัิดีทีุ�เริั�ม่คลีั�คลัายุลังิ ทุำาให้

เกิดีควัาม่กังิวัลัวัา่ไทุยุจะเขึ้า้ส่่ Stagflation หรัอืภูาวัะทีุ�เศรัษฐกจิช่ะลัอตั็วัจนสง่ิผ่ลัใหอั้ต็รัาการัวัา่งิงิาน

อยุ่่ในรัะดัีบส่งิ ในขึ้ณ์ะทีุ�อัต็รัาเงิินเฟ้อก็เพิ�ม่ส่งิจากปัีจจัยุด้ีานอุปีทุาน (Supply Shock) เกิดีการัผ่ลิัต็

สินค้าลัดีลังิ ผ่ลัผ่ลัิต็ในรัะบบเศรัษฐกิจลัดีลังิอยุ่างิรัวัดีเรั็วั แลัะทุำาให้รัาคาสินค้าเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�น  

แต่็จากนิยุาม่ดัีงิกล่ัาวั เศรัษฐกิจไทุยุยัุงิไม่่ได้ีเข้ึ้าส่่ภูาวัะ Stagflation แต่็อยุ่างิใดี ณ์ เวัลัานั�น เนื�องิจาก

การัปีรัับต็ัวัส่งิข้ึ้�นขึ้องิเงิินเฟ้อเกิดีจากกลุ่ัม่สินค้าเฉพาะกลุั่ม่ แลัะไม่่ไดี้เกิดีในวังิกวั้างิ อีกทัุ�งิอัต็รัา 

การัว่ัางิงิานไต็รัม่าสทีุ� 2 ปีี 2565 อยุ่่ในรัะดัีบต็ำ�าทีุ� 1.37 

นอกจากนี� การัขึ้าดีแคลันเซม่ิคอนดีักเต็อรั์ ทุ�ีกรัะทุบต็่อห่วังิโซ่อุปีทุานทุี�สำาคัญขึ้องิไทุยุ โดียุเฉพาะ

สินค้าในหม่วัดียุานยุนต็์ ช่�ินส่วันแลัะอุปีกรัณ์์ ซ้�งิมี่สัดีส่วันร้ัอยุลัะ 10.16 ต่็อดัีช่นีรัาคาผ้่่ผ่ลัิต็ (PPI)   

อีกทัุ�งิ สถืานการัณ์์นำ�าทุ่วัม่เกิดีข้ึ้�นในช่่วังิปีี 2563-2565 แม่้ว่ัาจะม่ีควัาม่แต็กต็่างิกันในแต็่ลัะพื�นทุ�ี  

แต่็ก็ส่งิผ่ลักรัะทุบต็อ่ผ่ลัผ่ลัติ็ทุางิเกษต็รัขึ้องิปีรัะเทุศ ทุำาใหร้ัาคาสนิคา้เกษต็รัเพิ�ม่ข้ึ้�น ซ้�งิมี่ผ่ลัต็อ่สดัีสว่ัน

ต่็อดัีช่นีรัาคาผ้่่บริัโภูค (CPI) กว่ัาร้ัอยุลัะ 5.47

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 38



4. มุมมองคาดการณ์เงินเฟ้ื้อในอนาคตำ ปี 2565 และ 2566

อัต็รัาเงิินเฟ้อในปีี 2565 แลัะ ปีี 2566 สำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลัังิ (สศค.) คาดีว่ัาอัต็รัาเงิินเฟ้อทัุ�วัไปี 

แลัะอัต็รัาเงิินเฟ้อพ�ืนฐานปีี 2565 เฉลีั�ยุทัุ�งิปีีจะอยุ่่ทุ�ีร้ัอยุลัะ 6.2 แลัะร้ัอยุลัะ 2.6 แลัะคาดีการัณ์์ 

ปีี 2566 อัต็รัาเงิินเฟ้อทัุ�วัไปีแลัะอัต็รัาเงิินเฟ้อพ�ืนฐานปีี 2566 เฉลีั�ยุทัุ�งิปีีจะอยุ่่ทุ�ีร้ัอยุลัะ 2.9 แลัะ 

รั้อยุลัะ 2.4 ต็าม่ลัำาดัีบ รัายุลัะเอียุดีดัีงิร่ัปีทีุ� 4 โดียุมี่ปัีจจัยุสนับสนุนจาก 1) แนวัโน้ม่รัาคาพลัังิงิานแลัะ

สินค้าโภูคภัูณ์ฑ์มี่แนวัโน้ม่ลัดีลังิ จากปัีญหาขึ้องิห่วังิโซ่อุปีทุานโลักทีุ�คลีั�คลัายุลังิ 2) การัปีรัับข้ึ้�นค่า

ไฟฟ้าผั่นแปีรัในรัอบถัืดีไปีในปีี 2566 ซ้�งิจะกรัะทุบดัีช่นีหม่วัดีไฟฟ้า เชื่�อเพลิังิ นำ�าปีะปีาแลัะแสงิสวั่างิ 

อยุ่างิม่ีนัยุสำาคัญ แต็่เนื�องิดี้วัยุม่าต็รัการัขึ้องิรััฐทีุ�เข้ึ้าม่าช่่วัยุเหลัือ ทุำาให้ไม่่กรัะทุบต็่อค่าครัองิช่ีพ

ปีรัะช่าช่นม่ากนัก 3) การัส่งิผ่่านต้็นทุุนการัผ่ลิัต็ขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการั อาจยัุงิมี่อยุ่่ แต็่ไม่่ม่ากเทุ่าช่่วังิ 

ทีุ�ผ่า่นม่า เนื�องิจากมี่การัข้ึ้�นรัาคาสินค้าทีุ�จำาเป็ีนไปีบ้างิแลัว้ั ปีรัะกอบกับแนวัโน้ม่ต็น้ทุุนขึ้องิผ่่ป้ีรัะกอบ

ปีรัับตั็วัดีีขึ้�้น สะทุ้อนผ่่านดัีช่นีรัาคาผ้่่ผ่ลัิต็ทีุ�ลัดีลังิต็่อเน�ืองิเป็ีนเดืีอนทีุ� 3 รัายุลัะเอียุดีดัีงิภูาพทีุ� 5  

แลัะ 4) ปัีจจัยุฐานส่งิในช่่วังิเดีียุวักันเมื่�อเทุียุบปีก่ีอน จะเป็ีนปัีจจัยุทุอนต่็อการัส่งิข้ึ้�นขึ้องิอัต็รัาเงิินเฟ้อ

ในปีี 2566

ภูาพทุี� 5 : ปีรัะม่าณ์การัอัต็รัาเงิินเฟ้อทุั�วัไปีแลัะอัต็รัาเงิินเฟ้อพื�นฐาน รัายุปีี
ทุี�ม่า : สำานักงิานนโยุบายุแลัะยุุทุธุศาสต็รั์การัค้า คำานวัณ์โดียุ สศค. (คาดีการัณ์์ ณ์ เดีือน ต็ุลัาคม่ 2565)

อยุ่างิไรัก็ดีี แม้่ว่ัาเศรัษฐกิจในปีรัะเทุศเริั�ม่ฟ้�นตั็วัจากภูาคการัทุ่องิเทีุ�ยุวั การัส่งิออก แลัะรัาคาสินค้า

เกษต็รัสำาคัญ รัวัม่ถ้ืงิแนวัโน้ม่การัข้ึ้�นค่าแรังิขัึ้�นต็ำ�า ทุำาให้อุปีสงิค์ภูายุในปีรัะเทุศในช่่วังิหลัังิขึ้องิปีีขึ้ยุายุ

ตั็วัขึ้�้น แต็่อาจไม่่ก่อให้เกิดีแรังิผ่ลัักดัีนขึ้องิเงิินเฟ้อทีุ�ม่าจากปัีจจัยุด้ีานอุปีสงิค์ หรัือ Demand Pull ทัุ�งินี� 

จากการัคาดีการัณ์์ข้ึ้างิต้็น แม้่ว่ัายัุงิมี่ปัีจจัยุบวักทีุ�สง่ิผ่ลัต่็อเงิินเฟ้ออยุ่่บา้งิ แต่็อาจไม่่ร้ัอนรุันแรังิดัีงิช่ว่ังิ

ทุ�ีผ่่านม่า ดัีงินั�น หากไม่่มี่เหตุ็การัณ์์ผั่นผ่วันเกิดีข้ึ้�นในอนาคต็ สศค. คาดีวั่าอัต็รัาเงิินเฟ้อจะเริั�ม่ช่ะลัอ

ตั็วัลังิส่่กรัอบเป้ีาหม่ายุในปีี 2566 
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5. ความท้าทายเงินเฟ้ื้อในอนาคตำ

 ในรัะยุะยุาวั อัต็รัาเงิินเฟ้อทัุ�วัไปีคาดีว่ัาจะกลัับม่าอยุ่่ทีุ�กรัอบเงิินเฟ้อเป้ีาหม่ายุทีุ�ร้ัอยุลัะ 1.0 - 3.0 

อยุ่างิไรัก็ต็าม่ ยัุงิมี่ควัาม่ทุ้าทุายุหลัายุปีรัะการั โดียุเฉพาะด้ีานโครังิสร้ัางิทีุ�จะม่าปีฏิิวััติ็แลัะปีฏิิร่ัปี

เศรัษฐกิจไทุยุ เช่่น การัเปีลีั�ยุนผ่่านจากพลัังิงิานทีุ�ไม่่เป็ีนมิ่ต็รักับสิ�งิแวัดีลั้อม่ม่าใช้่พลัังิงิานสะอาดีแลัะ

สาม่ารัถืทุดีแทุนการัผ่ลัิต็เช่�ือเพลัิงิไดี้ในอนาคต็ เพื�อบรัรัลัุเปี้าหม่ายุในการัลัดีการัปีลั่อยุแก๊ส

คาร์ับอนไดีออกไซด์ี (Zero Emissions) แลัะควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิทุางิภู่ม่ิรััฐศาสต็ร์ั 

ทีุ�เกดิีข้ึ้�นทัุ�วัโลัก ปัีจจัยุเหลัา่นี�จะทุำาใหต้้็นทุุนการัผ่ลัติ็ส่งิข้ึ้�น สะทุอ้นจากผ่่ผ้่ลัติ็ส่่ผ่่บ้รัโิภูค ทุำาใหเ้งินิเฟอ้

ม่ากยิุ�งิข้ึ้�น ซ้�งิเรัาต้็องิติ็ดีต็าม่อยุ่างิใกล้ัช่ิดีว่ัาปัีจจัยุเหล่ัานี�จะกรัะทุบต่็อเงิินเฟ้อปีรัะเทุศไทุยุม่ากน้อยุ

แค่ไหนในอนาคต็
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สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ตั็�งิแต่็ต้็นปีี 2020 VUCA เป็ีนคำาทีุ�ได้ียิุนกันบ่อยุม่ากข้ึ้�น เน�ืองิจากในช่่วังิทีุ�ผ่่านม่า เศรัษฐกิจโลักได้ีเผ่ชิ่ญ

กับเหตุ็การัณ์์ทีุ�ทุ้าทุายุแลัะเปีลีั�ยุนแปีลังิม่ากม่ายุ ไม่่วั่าจะเปี็นการัแพรั่รัะบาดีขึ้องิโควัิดี-19 ทุ�ีทุำาให้

พฤติ็กรัรัม่ขึ้องิปีรัะช่าช่นเปีลีั�ยุนแปีลังิไปี การัทุำางิานทีุ�บ้าน (Work From Home) กลัายุเป็ีนวิัถีืการัดีำารังิชี่วิัต็

ขึ้องิปีรัะช่าช่นในยุุค Next Normal ไปีแล้ัวั ปีรัะกอบกับกลุั่ม่คนรุั่นใหม่่ (New Generation)  

มั่กม่าพรั้อม่กับแนวัคิดีแลัะวััฒนธุรัรัม่การัทุำางิานร่ัปีแบบใหม่่ ๆ รัวัม่ไปีถ้ืงิกรัะแสเทุคโนโลัยุีดิีจิทัุลั  

ทีุ�ไดี้ Disrupt ธุุรักิจบางิแห่งิ แลัะเกิดีการั Transformation ขึ้องิบางิองิค์กรั นอกจากนี�ยัุงิรัวัม่ไปีถ้ืงิ

สถืานการัณ์์ควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิทุางิภู่ม่ิรััฐศาสต็ร์ัทุ�ีไดี้ส่งิผ่ลักรัะทุบให้รัะดัีบรัาคาพลัังิงิานในต็ลัาดีโลัก 

ปีรัับตั็วัเพิ�ม่ข้ึ้�นต่็อเนื�องิ แลัะส่งิผ่ลัต่็อต็ลัาดีเงินิ ต็ลัาดีทุุนแลัะต็ลัาดีอัต็รัาแลักเปีลีั�ยุนให้มี่ควัาม่ผั่นผ่วัน

ม่ากข้ึ้�น ซ้�งิทัุ�งิหม่ดีนี�ล้ัวันเป็ีนสภูาพแวัดีล้ัอม่ทุ�ีมี่ควัาม่ผั่นผ่วัน (Volatility) ไม่่แน่นอน (Uncertainty)  

ซับซ้อน (Complexity) แลัะคลุัม่เครืัอ (Ambiguity) หรัือ VUCA1  

อันทุ�ีจรัิงิ VUCA ไม่่ไดี้เปี็นคำาใหม่่ทีุ�สรั้างิข้ึ้�นในช่่วังิ 3 ปีีทีุ�ผ่่านม่านี� แต็่ไดี้นำาม่าใช่้ครัั�งิแรักสำาหรัับ 

นักศ้กษาทุหารัใน U.S. Army War College เพื�ออธุิบายุสถืานการัณ์์ทุี�เต็็ม่ไปีดี้วัยุควัาม่ผ่ันผ่วัน  

มี่ควัาม่ซบัซ้อนส่งิ แลัะคลัมุ่เครัอืเกนิกวัา่จะอธุบิายุไดี ้ซ้�งิเป็ีนคำาอธิุบายุสถืานการัณ์์หลัังิจากเหตุ็การัณ์์

สงิครัาม่เย็ุนในปีี 1991 ทีุ�เต็็ม่ไปีด้ีวัยุควัาม่รุันแรังิอยุ่างิต่็อเนื�องิในช่่วังิทุี�มี่สงิครัาม่อัฟกานิสถืานแลัะ

อิรัักนั�นเองิ ดัีงินั�น ภูายุใต้็โลักแห่งิควัาม่ซับซ้อนน�ี การัเปีลีั�ยุนแปีลังิทุ�ีเกิดีขึ้�้นจะส่งิผ่ลักรัะทุบอยุ่างิม่าก

ต่็อการัดีำารังิช่ีวิัต็ แลัะแม้่ว่ัาในอดีีต็เรัาพอจะทุำานายุได้ีว่ัาอะไรัจะเกิดีข้ึ้�นในช่่วังิเวัลัาข้ึ้างิหน้าได้ี  

แต่็ในขึ้ณ์ะนี�เรัาอาจไม่่ทุำานายุได้ีเลัยุว่ัาจะเกิดีอะไรัข้ึ้�นบ้างิ เนื�องิจากสถืานการัณ์์ในปีัจจุบัน 

มี่การัเปีลีั�ยุนแปีลังิอยุ่างิรัวัดีเร็ัวัแลัะต็ลัอดีเวัลัา ดัีงิคำาพ่ดีขึ้องินางิคริัสต็าลิันา จอร์ัเจียุวัา ผ้่่อำานวัยุ

การักองิทุุนการัเงิินรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ (Managing Director of the IMF) ทีุ�กลั่าวัว่ัาโลักปัีจจุบันทีุ�ช่ะลัอตั็วั

แลัะเต็็ม่ไปีด้ีวัยุควัาม่ไม่่แน่นอน “If I had to identify a them at the outset of the new decade, it 

would”. 

อยุ่างิไรัก็ดีี เป็ีนทุ�ีทุรัาบกันดีีว่ัาควัาม่ไม่่แน่นอน (Uncertainty) ส่งิผ่ลัต่็อการัตั็ดีสินใจในการัจ้างิงิาน 

แลัะลังิทุุนขึ้องิธุุรักิจ รัวัม่ถ้ืงิการัตั็ดีสินใจบริัโภูคขึ้องิครััวัเรัือน แลัะส่งิผ่ลัเชื่�อม่โยุงิไปียัุงิการัเต็ิบโต็ 

ทุางิเศรัษฐกิจ การัค้าแลัะการัลังิทุุน การัเลืัอกตั็�งิ หรืัอแม้่แต่็การัเปีลีั�ยุนแปีลังิขึ้องิสภูาพภู่ม่ิอากาศ 

1 VUCA เปี็นคำายุ่อทุี�ม่าจากคำา 4 คำา คือ 1) V-Volatility คือ ควัาม่ผ่ันผ่วัน หรัือสถืานการัณ์์ทุี�ม่ีการัเปีลัี�ยุนแปีลังิส่งิแลัะ
รัวัดีเรั็วั ไม่่สาม่ารัถืคาดีเดีาหรัือทุำานายุไดี้ 2) U-Uncertainty คือ ควัาม่ไม่่แน่นอน หรัือสถืานการัณ์์ทุี�ขึ้าดีควัาม่ช่ัดีเจน ไม่่
สาม่ารัถืหาข้ึ้อม่ล่ัทุี�ชั่ดีเจนม่ายุนืยุนัในแต็ล่ัะสถืานการัณ์์ไดี ้3) C-Complexity คอื ควัาม่ซบัซอ้น หรืัอสถืานการัณ์์ทุี�ม่ปัีีจจัยุ
ต็่างิ ๆ เขึ้้าม่าเกี�ยุวัขึ้้องิม่ากม่ายุแลัะซับซ้อน ทุำาให้ยุากต็่อการัต็ัดีสินใจ แลัะ 4) A-Ambiguity คือ ควัาม่คลัุม่เครัือ หรัือ
สถืานการัณ์์ทุี�ม่ีควัาม่คลัุม่เครัือหรัือไม่่ช่ัดีเจน จนไม่่สาม่ารัถืคาดีเดีาผ่ลัทุี�จะเกิดีขึ้้�นไดี้ 

บทนำ�
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จากควัาม่ทุ้ าทุายุ ทัุ� งิหม่ดี 

เหลัา่นี� จ้งิเปีน็เหตุ็ให้นักวิัช่าการั

ใช่้วัิ ธีุการัต็่างิ ๆ ในการัวััดี 

ควัาม่ไม่่ แน่นอน ไ ม่่วั่ าจะ

เป็ีนการัวััดีควัาม่ไม่่แน่นอน 

โดียุใช้่เครืั�องิชี่�ทุางิเศรัษฐกิจ

แลัะการัเงิิน (Economic and 

Financial Variables) เช่่น งิาน

ศ้กษาขึ้องิ Leahy แลัะ Whited 

(1996) Bloom (2009) แลัะ 

Ludvigson แลัะคณ์ะ (2021) 

หรัอืการัวััดีควัาม่ไม่่แนน่อนจาก

ค้นหาข้ึ้อควัาม่ในหนังิสือพิม่พ์ 

(Text-searching Newspaper) 

แลัะจัดีทุำาเป็ีนดัีช่นีควัาม่ไม่่

แน่นอนทุางิเศรัษฐกิจแลัะ

นโยุบายุ (Economic and Policy  

Uncer ta in ty  index)  เช่่น  

งิานศ้กษาขึ้องิ Baker แลัะคณ์ะ 

(2016) 

อยุ่างิไรัก็ต็าม่ วิธีีการเหล่าน้ี 

โดยท่ัวไปศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ประ เทศพัฒนาแล้ ว เ ป็น 

ส่วนใหญ่ ซึ่ึ่งมีข้อมูลครบถ้วน

และสมบูรณ์ แต่ำมิได้ศึกษา

ประเทศเกิดใหม่และกำาลัง

พัฒนา ซ่ึึ่งมีข้อจำากัดด้าน 

การเข้าถงึข้อมูล ดังน้ัน จึงทำาให้การมองภาพความไม่แน่นอน

โลกขาดความครอบคลุมทุกประเทศ

ดัชนีความไม่แน่นนอนของโลก (World Uncertainty Index : WUI) 

พัฒนาโดียุ Ahir แลัะคณ์ะ (2018) ซ้�งิเปี็นเจ้าหน้าทีุ�ขึ้องิกองิทุุน 

การัเงิินรัะหวั่างิปีรัะเทุศ (IMF) แลัะม่หาวัิทุยุาลััยุ Stanford แลัะ 

ตี็พิม่พ์บทุควัาม่ในสำานักวัิจัยุขึ้องิสหรััฐอเม่รัิกา (The National  

Bureau of Economic Research : NBER)2  รัวัม่ทัุ�งิเผ่ยุแพรั่ผ่่านทุางิ

เว็ับไซต็์ขึ้องิ Federal Reserve Bank of St. Louis โดียุ WUI ใช้่เป็ีน

เครืั�องิชี่�ในการัติ็ดีต็าม่ควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิเศรัษฐกิจแลัะการัเมื่องิโลัก 

ภูายุใต้็สถืานการัณ์์ VUCA แลัะสาม่ารัถืใช้่ปีรัะโยุช่น์ในการัติ็ดีต็าม่

ทิุศทุางิแลัะแนวัโน้ม่เศรัษฐกิจโลักล่ัวังิหน้า รัวัม่ทัุ�งิปัีจจัยุขึ้องิ 

2 Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2022). The world uncertainty index (No. 
w29763). National Bureau of Economic Research.

วิธีวัดคว�มไม่แน่นอน
โลก 
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ควัาม่ไม่่แน่นอนต่็างิ ๆ ขึ้องิโลักทีุ�อาจส่งิผ่ลักรัะทุบต่็อการัดีำาเนิน

นโยุบายุเศรัษฐกิจม่หภูาคขึ้องิปีรัะเทุศ เช่่น ควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิ

เศรัษฐกิจโลักอาจส่งิผ่ลักรัะทุบต่็อการัลังิทุุนทุางิต็รังิ โดียุรัวับรัวัม่

ข้ึ้อม่่ลัจาก 143 ปีรัะเทุศทัุ�วัโลัก โดียุใช้่วิัธีุ Text Mining จาก Economist 

Intelligence Unit (EIU) หรัือหน่วัยุงิานทีุ�วิัเครัาะห์เศรัษฐกิจขึ้องิ

นิต็ยุสารั THE ECONOMIST ซ้�งิครัอบคลุัม่เศรัษฐกิจ นโยุบายุ แลัะ

การัเมื่องิขึ้องิแต่็ลัะปีรัะเทุศม่าจัดีทุำาเป็ีนดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอน  

โดียุมี่วิัธีุการัทุำา 3 ขัึ้�นต็อน ดัีงินี� ข้ันแรก รัวับรัวัม่ข้ึ้อม่่ลัรัายุปีรัะเทุศ

แลัะรัายุไต็รัม่าส จากรัายุงิาน EIU ตั็�งิแต่็กลัางิปี ี1950 เป็ีนต็้นไปี

จนถื้งิปัีจจุบัน ข้ันท่ีสอง นับจำานวันครัั�งิทีุ�มี่การักล่ัาวัถ้ืงิคำาว่ัา 

“ความไม่แน่นอน” (แลัะคำาทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ) ในรัายุงิานนี� และข้ันท่ีสาม 

ปีรัับปีรุังิข้ึ้อม่่ลัให้อยุ่่ในร่ัปีแบบม่าต็รัฐาน (Normalization) แลัะ 

จัดีทุำาเป็ีนดัีช่นี (Index) ทัุ�งินี� งิานศ้กษาดีังิกลั่าวัไดี้มี่การัทุดีสอบ

ควัาม่ถ่ืกต้็องิแลัะน่าเชื่�อถืือ รัวัม่ทัุ�งิควัาม่สอดีคล้ัองิขึ้องิข้ึ้อม่่ลั  

โดียุมี่การัปีรัะเมิ่นดัีช่นีวััดีควัาม่ไม่่แน่นอนในหลัายุวิัธีุ ไม่่ว่ัาจะเป็ีน 

การัพิจารัณ์าเหต็ุการัณ์์ทีุ� มี่ควัาม่เกี�ยุวัขึ้้องิควัาม่ไม่่แน่นอน 

ขึ้องิโลัก เช่่น Black Monday เหต็กุารัณ์์วันิาศกรัรัม่ 9-11 แลัะวักิฤต็

เศรัษฐกิจโลัก (Global Financial Crisis) เปี็นต้็น หรืัอการัทุดีสอบ

ควัาม่สัม่พันธุ์ชี่�เศรัษฐกิจทุางิเศรัษฐกิจ เช่่น ดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอน

ทุางิเศรัษฐกิจแลัะนโยุบายุโลัก (Economic Policy Uncertainty)  
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ผลก�รศึกษ�
ควัาม่ผั่นผ่วันขึ้องิต็ลัาดีหลัักทุรััพยุ ์การัช่ะลัอลังิขึ้องิเศรัษฐกจิแลัะ

ควัาม่ไม่่แนน่อนในช่ว่ังิใกลัก้ารัเลัอืกตั็�งิปีรัะธุานาธุบิดีีสหรััฐอเม่รักิา 

เป็ีนต้็น

การัจัดีทุำาดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนโลักขึ้องิ Ahir แลัะคณ์ะ3  นั�น 

นำาไปีส่่ข้ึ้อสรุัปีทีุ�สอดีคล้ัองิกับทิุศทุางิเศรัษฐกิจแลัะการัเมื่องิโลัก

หลัายุปีรัะการั รัายุลัะเอียุดีดัีงิร่ัปีทีุ� 1 ได้ีแก่

ประการแรก ควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิโลักเพิ�ม่ข้ึ้�นอยุ่างิม่ีนัยุสำาคัญ

ตั็�งิแต็ปี่ี 2012 เปีน็ต็น้ม่า จากเหต็กุารัณ์ก์ารัเลัอืกตั็�งิปีรัะธุานาธุบิดีี

สหรััฐอเม่รัิกา การัถือนต็ัวัออกจากสหภูาพยุุโรัปีขึ้องิสหรัาช่

อาณ์าจักรั (Brexit) แลัะสงิครัาม่การัค้ารัะหว่ัางิสหรััฐอเม่ริักาแลัะ

จีน โดียุหากม่องิยุ้อนกลัับไปีในช่่วังิ 60 ปีีทีุ�ผ่่านม่า จะพบวั่า 

บางิช่่วังิรัะดัีบควัาม่ไม่่นอนในอดีีต็จะอยุ่่ใกล้ัเคียุงิกับรัะดัีบปัีจจุบัน 

แลัะมี่ควัาม่เกี�ยุวัข้ึ้องิแลัะเชื่�อม่โยุงิกับเหตุ็การัณ์์สำาคัญใน

ปีรัะวััติ็ศาสต็ร์ัเศรัษฐกิจแลัะการัเมื่องิ เช่่น การัลัอบสังิหารั

ปีรัะธุานาธุิบดีีจอห์น เอฟ. เคนเนดีีขึ้องิสหรััฐอเม่รัิกา สงิครัาม่

เวีัยุดีนาม่ วิักฤต็ทุองิคำาในช่่วังิปีลัายุทุศวัรัรัษ 1960 แลัะ

วิักฤต็การัณ์์นำ�ามั่นในปีี 1970 เป็ีนต้็น

อยุ่างิไรัก็ดีี แม่้ว่ัาดัีช่นีวััดีควัาม่ไม่่แน่นอนโลักม่ีแนวัโน้ม่ทีุ�จะส่งิข้ึ้�น

ในบางิเหต็ุการัณ์์ทุ�ีสำาคัญ แต็่ก็มิ่ได้ีหม่ายุควัาม่วั่าปีรัะเทุศต็่างิ ๆ  

ในโลักจะเผ่ช่ิญควัาม่ไม่่แน่นอนในรัะดีับเดีียุวักัน โดียุปีัจจัยุด้ีาน

เศรัษฐกิจโลัก (Global Factors) จะเป็ีนตั็วัขัึ้บเคลั�ือนให้เกิดี 

ควัาม่ไม่่แน่นอนโลัก ซ้�งิอาจลัดีลังิหรืัอเพ�ิม่ข้ึ้�นเปีลีั�ยุนแปีลังิไปี 

ต็าม่บรัิบทุขึ้องิเศรัษฐกิจ เช่่น ในช่่วังิปีฏิิวััติ็ทุางิวััฒนธุรัรัม่  

(Cultural Revolution) ขึ้องิปีรัะเทุศจีน ปีลัายุทุศวัรัรัษ 1960  

ซ�้งิเป็ีนช่่วังิทีุ�จนีลัดีบทุบาทุในการัติ็ดีต่็อแลัะปีฏิิสัม่พันธ์ุกับปีรัะเทุศ

ต่็างิ ๆ ช่่วังิเวัลัาดัีงิกล่ัาวัจะมี่ดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิจีนใน 

รัะดัีบส่งิกว่ัา เมื่�อเทีุยุบกับปัีจจุบันทีุ�จีนได้ีเปิีดีช่่องิทุางิการัค้าแลัะ

การัลังิทุุนกับปีรัะเทุศต่็างิ ๆ 
3 Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2020). 60 Years of Uncertainty. IMF 
Finance & Development.

ประการท่ีสอง ควัาม่ไม่่แนน่อน

มี่แนวัโน้ม่เพ�ิม่ส่งิ (Spike) ใน

ปีรัะเทุศทีุ�พัฒนาแลั้วัม่ากกวั่า

ปีรัะเทุศต็ลัาดีเกิดีใหม่่แลัะ

ปีรัะเทุศทีุ�มี่รัายุได้ีต็ำ�า เนื�องิจาก

ปีรัะเทุศทุี�พัฒนาแล้ัวัจะมี่รัะดัีบ

ควัาม่เชื่�อม่โยุงิ (Synchronization) 

ทัุ�งิด้ีานการัค้าแลัะการัลังิทุุน

รั ะ ห ว่ั า งิ กั น ทีุ� ส่ งิ  ดัี งิ นั� น  

ควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิปีรัะเทุศหน้�งิ 

ยุ่อม่ส่งิผ่ลัต่็อเศรัษฐกิจแลัะ

การัเมื่องิในกลุ่ัม่ปีรัะเทุศดัีงิกล่ัาวั

ในทิุศทุางิเ ดีียุวักัน ขึ้ณ์ะทีุ�

ปีรัะเทุศเกิดีใหม่่แลัะรัายุไดี้ต็ำ�า

ส่วันใหญ่มี่ทุิศทุางิควัาม่ไม่่

แน่นอนต็าม่ค่าเฉลีั�ยุโลัก (The 

Global Average) แลัะผ่ลักรัะทุบ

ขึ้องิควัาม่ไม่่แน่นอนในแต่็ลัะ

ปีรัะเทุศเกิดีข้ึ้�นไม่่พร้ัอม่กัน  

ดัีงินั�น ควัาม่ไม่่แน่นอนจง้ิมี่รัะดัีบ

ทีุ� ไ ม่่ ส่งิม่าก เ มื่�อ เผ่ ชิ่ญกับ

สถืานการัณ์์เดีียุวักันกับปีรัะเทุศ

ทีุ�พัฒนาแล้ัวั 

ประการท่ีสาม รัะดัีบควัาม่ 

ไม่่แน่นอนโดียุเฉลีั�ยุในปีรัะเทุศ

ทีุ�มี่รัายุไดี้ต็ำ�าส่งิกวั่าปีรัะเทุศ

ต็ลัาดีเกิดีใหม่่แลัะปีรัะเทุศทีุ�

พัฒนาแล้ัวั เน�ืองิจากปีรัะเทุศ 

ทีุ�มี่รัายุได้ีต็ำ�าบางิส่วันอาจได้ีรัับ

ผ่ลักรัะทุบจากปีญัหาการัเม่ืองิ

ภูายุในปีรัะเทุศ เช่่น การัปีฏิิวััติ็

แลัะรััฐปีรัะหารั ภูาวัะสงิครัาม่ 
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ปัีญหาภัูยุพิบัติ็ทุางิธุรัรัม่ช่าต็ิ อีกทัุ�งิเศรัษฐกิจขึ้องิปีรัะเทุศดีังิกลั่าวัยุังิมี่ควัาม่ผ่ันผ่วันม่ากแลัะไดี้รัับ

ผ่ลักรัะทุบจากภูายุนอกทีุ�บ่อยุครัั�งิกว่ัา จ้งิมี่ข้ึ้อจำากัดีในการัรัับมื่อกับผ่ลักรัะทุบเหล่ัานี�

ประการท่ีส่ี ควัาม่ไม่่แน่นอนกับควัาม่เปี็นปีรัะช่าธุิปีไต็ยุ (Democracy) มี่ควัาม่สัม่พันธ์ุในลัักษณ์ะ 

Inverted U-shaped กลัา่วัคอื ปีรัะเทุศทีุ�เปีลีั�ยุนแปีลังิจากรัะบอบเผ่ดีจ็การั (Autocracy) แลัะอนาธุปิีไต็ยุ 

(Anocracy) ไปีส่่รัะบอบปีรัะช่าธุิปีไต็ยุ จะเผ่ช่ิญกับควัาม่ไม่่แน่นอนทีุ�เพิ�ม่ข้ึ้�น ขึ้ณ์ะทุ�ีปีรัะเทุศ 

ทีุ�เปีลีั�ยุนแปีลังิจากรัะบบปีรัะช่าธิุปีไต็ยุบางิส่วัน (Some Degree of Democracy) ไปีส่่รัะบอบ

ปีรัะช่าธิุปีไต็ยุทีุ�สม่บ่รัณ์์ จะเผ่ชิ่ญกับควัาม่ไม่่แน่นอนทีุ�ลัดีลังิ

ประการสุดท้าย ดัีช่นีควัาไม่่แน่นอนม่ีควัาม่สัม่พันธ์ุกับการัลัดีลังิขึ้องิ GDP โดียุเฉพาะปีรัะเทุศ 

ทุ�ีมี่สถืาบันการัเมื่องิแลัะสังิคม่ทีุ�อ่อนแอ (Weak Intuitional) กว่ัา

ภูาพทุี� 1 : ดีัช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนโลัก(World Uncertainty Index : WUI) ต็ั�งิแต็่ปีี 1959-2019
ทุี�ม่า : Ahir แลัะคณ์ะ (2020)
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เปรียบเทียบดัชนีคว�มไม่แน่นอน
โลกกับดัชนีคว�มไม่แน่นอนอื่น ๆ 
หากพิจารัณ์าดีัช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนโลัก  (World Uncertainty Index : WUI) พบวั่า ดัีช่นีดัีงิกลั่าวั 

จะเพิ�ม่ข้ึ้�นส่งิอยุ่างิรัวัดีเรั็วั (Spike) ในช่่วังิเหต็ุการัณ์์สำาคัญ เช่่น เหต็ุการัณ์์วัินาศกรัรัม่ 911  

การัแพรั่รัะบาดีขึ้องิโรัคไวัรััส SARS แลัะสงิครัาม่อิรััก วิักฤต็หนี�สาธุารัณ์ะในสหภูาพยุุโรัปี แลัะ 

การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิโควิัดี-19 เป็ีนต้็น อยุ่างิไรัก็ดีี ในช่่วังิต็้นปีีทีุ�ปีรัะเทุศต่็างิ ๆ ได้ีรัับผ่ลักรัะทุบจาก

ควัาม่ขัึ้ดีแยุ้งิขึ้องิรััสเซียุแลัะยุ่เครัน แต่็ดัีช่นี WUI ก็ไม่่ได้ีเพิ�ม่ส่งิเทุ่ากับในช่่วังิทีุ�ผ่่านม่า แลัะล่ัาสุดี  

ณ์ ไต็รัม่าสทีุ� 3 ปีี 2565 มี่แนวัโน้ม่ปีรัับลัดีลังิอีกด้ีวัยุ ดัีงิแสดีงิในภูาพทีุ� 2 

ภูาพทุี� 2 : ดีัช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิโลัก (World Uncertainty Index : WUI) ต็ั�งิแต็่ไต็รัม่าสทุี� 1 ปีี 1990 -ไต็รัม่าสทุี� 3 ปีี 2022
ทุี�ม่า : Policyuncertainty จัดีทุำาโดียุคณ์ะผ่่้เขึ้ียุน
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นอกจากดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนโลัก (WUI) จะใช้่วััดีทุิศทุางิควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิเศรัษฐกิจแลัะการัเมื่องิ

โลักทีุ�ส่งิผ่ลักรัะทุบต็่อเศรัษฐกิจม่หภูาคขึ้องิปีรัะเทุศต็่างิ ๆ แลั้วั ยัุงิมี่ดัีช่นีทีุ�ใช่้วััดีควัาม่ไม่่แน่นอนอีก 

ได้ีแก่ ดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนด้ีานนโยุบายุเศรัษฐกิจโลัก (Global Economic Policy Uncertainty Index : GEPU) 

ซ้�งิเป็ีนดัีช่นีเฉลีั�ยุถ่ืวังินำ�าหนักต็าม่ GDP จำานวัน 21 ปีรัะเทุศ เช่่น สหรััฐอเม่ริักา แคนาดีา สหรัาช่

อาณ์าจกัรั จีน แลัะญี�ปุ่ีน เปีน็ต้็น แลัะใช้่ข้ึ้อม่่ลัจากหนงัิสือพิม่พ์ โดียุควัาม่ไม่่แน่นอนวััดีได้ีจากควัาม่ถืี�

ขึ้องิจำานวันบทุควัาม่ทีุ�มี่คำาทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับควัาม่ไม่่แน่นอนทุางินโยุบายุเศรัษฐกิจ Economy (E), Policy 

(P) แลัะ Uncertainty (U) ขึ้องิแต่็ลัะปีรัะเทุศ เผ่ยุแพรั่ข้ึ้อม่่ลัรัายุเดืีอน แลัะเริั�ม่มี่การัจัดีทุำาตั็�งิแต่็เดืีอน

ม่กรัาคม่ 2540 จนถื้งิปัีจจุบัน พัฒนาโดียุ Baker แลัะคณ์ะ (2016)4  ทัุ�งินี� หากพิจารัณ์าดัีช่นี GEPU 

พบว่ัา ดัีช่นีดัีงิกล่ัาวัจะเพิ�ม่ข้ึ้�นส่งิอยุ่างิรัวัดีเร็ัวั ในช่่วังิเหตุ็การัณ์์สำาคัญ สอดีคล้ัองิกับ WUI รัายุลัะเอียุดี

ดัีงิภูาพทีุ� 3 

4 Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The quarterly journal of 
economics, 131(4), 1593-1636.

ภูาพทุี� 3 : ดีัช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนดี้านนโยุบายุเศรัษฐกิจโลัก (Global Economic Policy Uncertainty Index : GEPU) 
ต็ั�งิแต็่ม่กรัาคม่ 1997 - ต็ุลัาคม่ 2022
ทุี�ม่า : Policyuncertainty จัดีทุำาโดียุคณ์ะผ่่้เขึ้ียุน
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ขึ้ณ์ะทีุ�ดัีช่นีวััดีควัาม่ไม่่แน่นอนจาก Twitter (Twitter-based  

Uncertainty Index: TEU) จัดีทุำาโดียุ Baker แลัะคณ์ะ (2021)5   

โดียุคัดีเลืัอกคำาจากข้ึ้อควัาม่บน Twitter ทุ�ีมี่คำาเกี�ยุวัขึ้้องิกับ  

“Uncertainty” แลัะ “Economic” สรั้างิเป็ีนดัีช่นี TEU โดียุเผ่ยุแพร่ั

ข้ึ้อม่่ลัเป็ีนรัายุวัันตั็�งิแต่็ 1 มิ่ถุืนายุน 2554-ปัีจจุบัน ทัุ�งินี�  

หากพิจารัณ์าดัีช่นีดัีงิกล่ัาวั จะพบว่ัา ดัีช่นีดัีงิกล่ัาวัเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�น 

ในช่่วังิ Brexit แลัะเพิ�ม่ส่งิข้ึ้�นอยุ่างิม่ากหลัายุสัปีดีาห์หลัังิจาก 

การัรัะบาดีใหญ่ขึ้องิโควิัดี-19 ในปีรัะเทุศจีน รัายุลัะเอียุดีดัีงิภูาพทีุ� 4 

5 Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., & Renault, T. (2021). Twitter-derived 
measures of economic uncertainty. Available online: PolicyUncertainty. com 
(accessed on 15 Nov 2022).

ภูาพทุี� 4 : ดีัช่นีวััดีควัาม่ไม่่แน่นอนจาก Twitter (Twitter-based Uncertainty Index: TEU)
คำานวัณ์ค่าเฉลัี�ยุ 7 วััน ต็ั�งิแต็่ 1 ม่ิถืุนายุน 2011 – 31 ต็ุลัาคม่ 2022
ทุี�ม่า : Policyuncertainty จัดีทุำาโดียุคณ์ะผ่่้เขึ้ียุน
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บทสรุป
ในช่่วังิทุศวัรัรัษทีุ�ผ่่านม่า โดียุเฉพาะวัิกฤต็เศรัษฐกิจการัเงิินโลักในปี ี 2008 (Global Financial Crisis)

ควัาม่ไม่่แน่นอนขึ้องิโลักมี่แนวัโน้ม่เพิ�ม่ข้ึ้�นอยุ่างิต่็อเน�ืองิ กองิทุุนการัเงิินรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ (IMF) ได้ีรัะบุ

ว่ัาควัาม่ไม่่แน่นอนเป็ีนปัีจจัยุทีุ�ส่งิผ่ลัต่็อควัาม่เปีรัาะบางิทุางิดี้านเศรัษฐกิจในหลัายุปีรัะเทุศ  

อยุ่างิไรัก็ต็าม่ เครืั�องิชี่�วััดีดี้านควัาม่ไม่่แน่นอนโลักยัุงิม่ีควัาม่จำากัดี ซ�้งิสาม่ารัถืจัดีทุำาแลัะเผ่ยุแพรั ่

ไดี้เฉพาะปีรัะเทุศทีุ�พัฒนาแล้ัวั ดัีงินั�น Ahri แลัะคณ์ะ (2018) จ้งิได้ีพัฒนาดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอนโลัก 

(World Uncertainty Index: WUI) ขึ้�้นม่าเพื�อใช้่ติ็ดีต็าม่ทิุศทุางิ แนวัโน้ม่เศรัษฐกิจแลัะการัเมื่องิโลัก 

ลั่วังิหน้า รัวัม่ทัุ�งิปัีจจัยุขึ้องิควัาม่ไม่่แน่นอนต่็างิ ๆ ขึ้องิโลักทีุ�อาจส่งิผ่ลักรัะทุบต็่อการัดีำาเนินนโยุบายุ

เศรัษฐกิจม่หภูาคขึ้องิปีรัะเทุศ โดียุรัวับรัวัม่ข้ึ้อม่่ลัจาก 143 ปีรัะเทุศทัุ�วัโลัก ด้ีวัยุวิัธีุ Text Mining  

รัวับรัวัม่คำาทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับ Uncertainty จาก Economist Intelligence Unit (EIU) หรืัอ THE ECONOMIST 

ม่าจัดีทุำาเป็ีนดัีช่นีควัาม่ไม่่แน่นอน แลัะม่ีการัเผ่ยุแพร่ัข้ึ้อม่่ลัรัายุไต็รัม่าส ทัุ�งินี� จากการัวัิเครัาะห์ดัีช่นี

ดัีงิกล่ัาวัจะพบว่ัา WUI เพิ�ม่ส่งิข้ึ้�นอยุ่างิรัวัดีเร็ัวั ในช่่วังิเหตุ็การัณ์ส์ำาคัญ เช่่น เหตุ็การัณ์วิ์ันาศกรัรัม่ 911 

การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิโรัคไวัรััส SARS แลัะสงิครัาม่อิรััก วิักฤต็หน�ีสาธุารัณ์ะในสหภูาพยุุโรัปี  

แลัะการัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิโควิัดี-19 เป็ีนต้็น อยุ่างิไรัก็ต็าม่ ล่ัาสุดีรัะดัีบควัาม่ไม่่แน่นอนเริั�ม่ช่ะลัอตั็วัลังิ

อยุ่างิไรัก็ดีี ในกรัณ์ขีึ้องิปีรัะเทุศไทุยุ รัายุงิาน Thailand: 2022 Article IV Consultation ล่ัาสุดี ณ์ กันยุายุน 

2565 ขึ้องิ IMF ได้ีปีรัะเมิ่นควัาม่เสี�ยุงิขึ้องิเศรัษฐกิจไทุยุ (Risk Assessment Matrix) แลัะนโยุบายุ 

เพื�อบรัรัเทุาผ่ลักรัะทุบทีุ�เกิดีข้ึ้�น (Policies to Minimize Impacts) โดียุสาม่ารัถืสรุัปีรัายุลัะเอียุดี
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ต็ารัางิทุี� 1 : การัปีรัะเม่ินควัาม่เสี�ยุงิ (Risk Assessment Matrix) ขึ้องิปีรัะเทุศไทุยุ
ทุี�ม่า : คัดีเลัือกบางิปีรัะเดี็นจาก Thailand: 2022 Article IV Consultation
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ทัุ�งินี� IMF ได้ีให้คำาแนะนำาเช่ิงินโยุบายุ สำาหรัับรัับมื่อกับควัาม่ไม่่แน่นอน โดียุให้ควัาม่สำาคัญกับฅ 

การัใช้่นโยุบายุการัคลัังิแบบมุ่่งิเปีา้เพื�อด่ีแลักลุ่ัม่ผ่่ม้่รีัายุได้ีนอ้ยุแลัะกลุ่ัม่เปีรัาะบางิ การัใช่น้โยุบายุ

ด่ีแลัเสถีืยุรัภูาพรัะบบการัเงิินเพื�อป้ีองิกันควัาม่เสี�ยุงิทุ�ีเป็ีนรัะบบ การัให้ควัาม่สำาคัญกับการัแกห้นี�

ผ่่านม่าต็รัการัปีรัับโครังิสรั้างิหนี� รัวัม่ทัุ�งิเน้นการัปีฏิิร่ัปีเช่ิงิโครังิสรั้างิเพื�อปีรัับปีรัุงิผ่ลัิต็ภูาพ 

แลัะขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถืในการัแข่ึ้งิขัึ้น ต็ลัอดีจนนโยุบายุในการัใช้่พลัังิงิานสีเขีึ้ยุวัเพื�อก่อให้เกิดี 

ควัาม่มั่�นคงิทุางิพลัังิงิานในรัะยุะยุาวั ซ�้งิคำาแนะนำาดัีงิกล่ัาวันี�ถืือเป็ีนการัดีำาเนนินโยุบายุทุ�ีต็อบสนองิ

ต่็อ VUCA โดียุกรัณี์ขึ้องิปีรัะเทุศไทุยุ ในช่่วังิทุ�ีเศรัษฐกิจกำาลัังิฟ้�นตั็วั นโยุบายุการัคลัังิจะทุำาหน้าทีุ�

สนับสนุนการัด่ีแลัเศรัษฐกจิ เพื�อรัักษาเสถืยีุรัภูาพแลัะควัาม่ยัุ�งิยุนืทุางิการัคลัังิ ควับค่กั่บการัรัักษา

รัะดัีบการัขึ้ยุายุตั็วัทุางิเศรัษฐกิจให้เหม่าะสม่ รัวัม่ถ้ืงิด่ีแลับรัรัเทุาผ่ลักรัะทุบต่็อภูารัะการัดีำารังิช่พี

ขึ้องิปีรัะช่าช่นแบบเฉพาะกลุ่ัม่ ขึ้ณ์ะทุ�ีนโยุบายุการัเงิินเน้นการัด่ีแลัเสถีืยุรัภูาพด้ีานรัาคา 

แลัะรัะบบการัเงินิ แต่็ในรัะยุะถัืดีไปีการัปีรัับโครังิสร้ัางิทุางิเศรัษฐกิจ โดียุเน้นการัลังิทุุนด้ีานดิีจทัิุลั 

การัปีรัับโครังิสร้ัางิแรังิงิาน การัส่งิเสริัม่การัทุ่องิเทุ�ียุวัทุ�ียุังิยุืน การัเพ�ิม่ผ่ลัิต็ภูาพทุางิการัเกษต็รั

แลัะม่่ลัค่าสินค้าเกษต็รั รัวัม่ถ้ืงิสนับสนุนให้ผ้่่ปีรัะกอบการัสาม่ารัถืด่ีแลับริัหารัควัาม่เสี�ยุงิจาก 

ควัาม่ผ่ันผ่วันดี้านอัต็รัาแลักเปีลีั�ยุนไดี้ด้ีวัยุต็นเองิ จะเปี็นปัีจจัยุทุ�ีรัองิรัับควัาม่ผ่ันผ่วันต็่างิ ๆ  

ทีุ�อาจเกิดีข้ึ้�นในอนาคต็ 
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บทความโดย
สัณหณัฐ  เศรษฐศักดาศิริ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ช่องทางใหม่ของการระดมทุน

ในยุค “สินทรัพย์ดิจิทัลฟื้ีเวอร์”
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ช่องทางใหม่ของการระดมทุน

ในยุค “สินทรัพย์ดิจิทัลฟื้ีเวอร์”
หลัังิจากเทุคโนโลัยีุ Blockchain ได้ีถ่ืกพัฒนาข้ึ้�น ซ้�งิมี่ลัักษณ์ะเป็ีน

เครืัอข่ึ้ายุไม่่ได้ีรัวัม่ศ่นย์ุการัควับคุม่ (Decentralized) ปีรัะกอบกับ 

การัพัฒนาคริัปีโทุเคอร์ัเรันซี (Cryptocurrency) หรัือสกุลัเงิินดิีจิทัุลั 

ทุำาให้การัทุำาธุุรักรัรัม่ทุางิการัเงิินขึ้องิโลักเปีลีั�ยุนไปีโดียุสิ�นเชิ่งิ  

โดียุไม่่จำาเป็ีนต้็องิดีำาเนินการัผ่่านสถืาบันการัเงิินอีกต่็อไปี แลัะ 

เป็ีนผ่ลัให้เกิดีการัรัะดีม่ทุุนโดียุการัเสนอขึ้ายุโทุเคนดีิจิทัุลั  

(Tokenized funding) หรัือ Initial Coin Offering (ICO) ผ่่านรัะบบ 

Blockchain ซ้�งิมี่ลัักษณ์ะคล้ัายุกับการัรัะดีม่ทุุนแบบ Initial Public 

Offering หรืัอ IPO ในต็ลัาดีหลัักทุรััพย์ุ แต่็ ICO ทุำาได้ีเร็ัวักว่ัาแลัะ

ต้็นทุุนการัดีำาเนินการัต็ำ�ากว่ัา ซ้�งิ ICO จะช่่วัยุลัดีขึ้้อจำากัดีเรั�ืองิ 

การัเขึ้้าถ้ืงิแหลั่งิเงิินทุุนขึ้องิบรัิษัทุทีุ�อยุ่่ในรัะยุะเริั�ม่ต้็นธุุรักิจ  

(Startup) ขึ้ณ์ะทีุ�ผ้่่ลังิทุุนแบบ ICO ไดี้รัับผ่ลัต็อบแทุนทุี�คุ้ม่ค่ากับ 

ควัาม่เสี�ยุงิม่ากข้ึ้�น ทัุ�งินี� ICO มี่ขัึ้�นต็อนเริั�ม่ต้็นจาก1 1) บริัษัทุทีุ�ต้็องิการั

รัะดีม่ทุุนชี่�แจงิร่ัปีแบบหรัอืโครังิการัทีุ�จะดีำาเนนิการัผ่่านการัเผ่ยุแพรั่ 

White Paper หรัือหนังิสือชี่�ช่วันลัักษณ์ะคล้ัายุกับ IPO เพ�ือเชิ่ญช่วัน

ให้นักลังิทุุนเข้ึ้าม่าลังิทุุน 2) นักลังิทุุนมี่ควัาม่สนใจแลัะต้็องิการั

ลังิทุุนหลัังิจากไดี้ศ้กษา White Paper 3) นักลังิทุุนนำาเงิินจรัิงิทีุ�

กฎหม่ายุรัองิรัับแลักซ�ือเงิินสกุลัดิีจิทัุลั เช่่น นิทุคอยุน์ อีเทุอเรีัยุม่ 

เป็ีนต็น้ บนแพลัต็ฟอร์ัม่ซื�อขึ้ายุเงิินดิีจิทัุลั 4) นักลังิทุุนโอนเงิินดิีจิทัุลั

จากกรัะเป๋ีา (Digital Wallet) บนแพลัต็ฟอร์ัม่ซื�อขึ้ายุเงิินดิีจิทัุลัไปียัุงิ

บัญช่ีขึ้องิต็นเองิในรัะบบ Blockchain 5) นักลังิทุุนซื�อเหรัียุญหรัือ 

Token ขึ้องิบริัษัทุทีุ�เปิีดีการัรัะดีม่ทุุนด้ีวัยุเงิินดิีจิทัุลั 6) รัะบบ Blockchain 

จะทุำาหน้าทีุ�จัดีทุำา Smart Contract สำาหรัับการัซื�อขึ้ายุ รัวัม่ถ้ืงิ 

โอนเงิินดิีจิทัุลัไปีทุ�ีบริัษัทุ แลัะโอน Token เข้ึ้าบัญชี่ขึ้องินักลังิทุุน  

7) เมื่�อบรัิษัทุรัะดีม่ทุุนได้ีต็าม่เปี้าหม่ายุทีุ�ตั็�งิไว้ั จะนำาเงิินดิีจิทัุลัทุ�ี

รัะดีม่ทุุนไดีไ้ปีแลักเปีลีั�ยุนเป็ีนเงิินจริังิ แลัะ 8) บรัษัิทุนำาเงิินไปีลังิทุุน

ในโครังิการัทีุ�ได้ีปีรัะกาศไวั้ใน White Paper 

1 https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2018/06/12MC_ICO_ 
internet_detail.pdf

บทนำ�
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จากรัายุงิาน 6th ICO/STO 20202  ทีุ�จัดีทุำาโดียุบรัษัิทุ PricewaterhouseCoopers บรัษัิทุต็รัวัจสอบบญัช่ี

ชั่�นนำารัะดัีบโลัก แสดีงิให้เห็นว่ัา ภูาพรัวัม่การัรัะดีม่ทุุนด้ีวัยุการัเสนอขึ้ายุดิีจิทัุลัโทุเคนทัุ�วัโลักทุ�ีผ่่านม่า

มี่การัเติ็บโต็อยุ่างิต่็อเนื�องิ โดียุเฉพาะในช่่วังิปี ี2561 ทีุ�มี่การัรัะดีม่ทุุนแบบเสนอขึ้ายุ รัวัม่ส่งิถื้งิ 1,132 

โครังิการั คิดีเป็ีนม่่ลัค่า 19,689.3 ล้ัานดีอลัลัารั์สหรััฐ ขึ้ยุายุตั็วัร้ัอยุลัะ 179.5 จากปีกี่อนทีุ�มี่ม่่ลัค่า 

อยุ่่ทุ�ี 7,043.3 ล้ัานดีอลัลัาร์ัสหรััฐ ดัีงิแสดีงิในภูาพทีุ� 1 อยุ่างิไรัก็ต็าม่ ภูายุหลัังิปี ี2563 การัรัะดีม่ทุุน

ผ่่านการัเสนอขึ้ายุ Token มี่แนวัโน้ม่ขึ้ยุายุตั็วัในอัต็รัาช่ะลัอลังิแลัะเริั�ม่ทุรังิตั็วั ซ้�งิอาจเป็ีนผ่ลัม่าจาก

ปัีญหาเรืั�องิควัาม่เชื่�อมั่�นต่็อการัลังิทุุนในลัักษณ์ะดัีงิกล่ัาวั ทุำาให้ส่งิผ่ลักรัะทุบเชิ่งิลับต่็อปีริัม่าณ์ 

การัลังิทุุนแลัะจำานวันโครังิการัอยุ่างิม่ีนัยุสำาคัญ

2 https://www.pwc.com/ee/et/publications/pub/Strategy&_ICO_STO_Study_Version_Spring_2020.pdf

ก�รระดมทุนด้วยก�รเสนอข�ย
ดิจิทัลโทเคนของโลก

ภูาพทีุ� 1 : ปีริัม่าณ์การัรัะดีม่ทุุนด้ีวัยุการัเสนอขึ้ายุ Token ขึ้องิโลักรัายุเดืีอน ตั็�งิแต่็ปีี 2559 – 2562
ทุี�ม่า : PWC3 

3 https://www.pwc.com/ee/et/publications/pub/Strategy&_ICO_STO_Study_Version_Spring_2020.pdf
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การัรัะดีม่ทุุนแบบ Tokenized 

funding เริั�ม่เกิดีข้ึ้�นครัั�งิแรักใน

ปีรัะเทุศไทุยุในปีี 2564 ซ้�งิรััฐบาลั

ได้ีควัาม่สำาคัญกับการัรัะดีม่ทุุน

ปีรัะเภูทุนี� โดียุม่อบหม่ายุให้

สำานักงิานคณ์ะกรัรัม่การักำากับ

หลัักทุรััพย์ุแลัะต็ลัาดีหลัักทุรััพย์ุ 

(ก.ลั.ต็.) ในการักำากับด่ีแลัการั

รัะดีม่ทุุนด้ีวัยุการัเสนอขึ้ายุโทุเคน

โดียุมี่การัจัดีทุำาพรัะรัาช่กำาหนดี 

การัปีรัะกอบธุุรักิจสินทุรััพย์ุดิีจิทัุลั 

พ.ศ. 2561 แลัะปีรัะกาศคณ์ะ

กรัรัม่การักำากับหลัักทุรััพย์ุแลัะ

ต็ลัาดีหลัักทุรััพย์ุทีุ� กจ. 16/2561 

เรั�ืองิ หลัักเกณ์ฑ์ เงืิ�อนไขึ้แลัะ 

วิัธีุการัให้ควัาม่เห็นช่อบ ผ้่่ให้บริัการั

รัะบบเสนอขึ้ายุโทุเคนดีิจิทัุลั  

เป็ีนเครืั�องิมื่อในการักำากับด่ีแลั 

ก�รระดมทุนด้วยก�รเสนอข�ย
ดิจิทัลโทเคนของไทย

เ พื� อ เ ป็ี นแนวัทุางิปี ฎิ บั ติ็ ใ น 

การัดีำาเนินธุุรักรัรัม่การัรัะดีม่ทุุน

โดียุการัเสนอขึ้ายุโทุเคนดิีจิทัุลั

อยุ่างิเหม่าะสม่ ซ้�งิม่ีผ่ลักรัะทุบ

เช่ิงิบวักต็่อควัาม่เชื่�อมั่�นขึ้องิ 

นักลังิทุุน โดียุปัีจจุบัน มี่ผ้่่ให้

บริัการัรัะบบเสนอขึ้ายุโทุเคน

ดิีจิทัุลั (ICO Portal) ทีุ�ได้ีรัับ 

ใบอนุญาต็ในการัปีรัะกอบธุุรักิจ

แล้ัวั 7 รัายุ ได้ีแก่ 1) บริัษัทุ ลัองิร่ัทุ 

(ปีรัะเทุศไทุยุ) จำากัดี (Longroot) 

2) บรัิษัทุ ทีุ-บ็อกซ์ (ไทุยุแลันดี์) 

จำากัดี (T-BOX) 3) บริัษัทุ เอ็กซ์

สปีริังิ ดิีจิทัุลั จำากัดี (XSPRING 

Digital) 4) บรัิษัทุ บิเธิุร์ับ จำากัดี 

(BiTherb) 5) บริัษัทุ คิวับิกซ์ 

ดิีจิทัุลั แอสเสทุ จำากัดี (Kubix)  

6) บริัษัทุ แฟรัคชั่�น (ปีรัะเทุศไทุยุ) 

จำากัดี (Fraction) แลัะ 7) บรัิษัทุ 

โทุเคน เอกซ์ จำากัดี (Token X) 

ทัุ� งิ นี�  ใ น ช่่ วั งิ ทีุ� ผ่่ า น ม่ า  

เกิดีการัรัะดีม่ทุุนแบบ Tokenized 

funding สำาเรั็จในไทุยุ จำานวัน

เพียุงิ 2 ครัั�งิเทุ่านั�น ม่่ลัค่ารัวัม่ 

ทัุ�งิสิ�นกว่ัา 2,665.2 ลั้านบาทุ  

ดัีงิปีรัากฎรัายุลัะเอียุดีในต็ารัางิ

ทีุ� 1 โดียุจากการัรัายุงิานขึ้องิ 

ก.ลั.ต็. (ขึ้อ้ม่่ลั ณ์ เดีอืนกรักฎาคม่ 

2565) พบว่ัา มี่คำาขึ้อการัรัะดีม่

ทุุน ICO จำานวัน 30 บริัษัทุ  

ซ้�งิอยุ่่ในรัะหว่ัางิการัขึ้อรัับคำา

ปีร้ักษาหรืัอนัดีหารืัอปีรัะเด็ีน 

ทุ�ีสำาคัญ (Pre-consult) กับ 

เ จ้าหน้าทีุ�  ก.ลั.ต็. ก่อนยืุ�น 

การัรัะดีม่ทุุน ICO 
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ต็ารัางิทุี� 1 : การัรัะดีม่ทุุนแบบ Tokenized funding ในไทุยุ ในช่่วังิทุี�ผ่่านม่า 
ทุี�ม่า : รัวับรัวัม่โดียุผ่่้เขึ้ียุน
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นอกจากนี� ผ้่่เขีึ้ยุนได้ีเปีรีัยุบเทีุยุบการัรัะดีม่ทุุนแบบ Tokenized funding รัะหว่ัางิไทุยุกับสหรััฐฯ  

ซ�้งิเป็ีนปีรัะเทุศทีุ�นิยุม่รัะดีม่ทุุนแบบ Tokenized funding โดียุพบว่ัา มี่ควัาม่แต็กต่็างิกันในหลัายุปีรัะเด็ีน 

อาทิุ ปีริัม่าณ์การัรัะดีม่ทุุน หน่วัยุงิานกำากับด่ีแลั แลัะกฎเกณ์ฑ์/กฎหม่ายุทุ�ีเกี�ยุวัข้ึ้องิ โดียุม่รีัายุลัะเอียุดี

ต็าม่ต็ารัางิทีุ� 2
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บทสรุป
การัรัะดีม่ทุุนโดียุการัเสนอขึ้ายุ

โทุเคนดิีจิทัุลั (Tokenized funding) 

มี่ลัักษณ์ะคลั้ายุกับ IPO ใน

ต็ลัาดีหลัักทุรััพย์ุ ซ้�งิในปีรัะเทุศไทุยุ 

มี่การัรัะดีม่ทุุนปีรัะเภูทุนี�สำาเร็ัจ

แล้ัวั จำานวันเพียุงิ 2 ครัั�งิ ม่่ลัค่า

รัวัม่ทัุ�งิสิ�นกว่ัา 2,665.2 ล้ัานบาทุ 

แลัะปีจัจุบันม่คีำาขึ้อการัรัะดีม่ทุุน 

ICO จำานวัน 30 บริัษัทุ ซ้�งิอยุ่่ใน

ช่่วังิ Pre-consult ทัุ�งินี� ผ้่่ทีุ�ต้็องิการั

รัะดีม่ทุุนแลัะผ้่่ให้บริัการัรัะบบ

เสนอขึ้ายุโทุเคนดิี จิ ทัุลัต็้องิ

ปีฎิ บั ติ็ต็าม่กฎหม่ายุเฉพาะ 

ปีรัะกอบด้ีวัยุ 1) พรัะรัาช่กำาหนดี 

การัปีรัะกอบธุุรักิจสินทุรััพยุ์

ดิีจิทัุลั พ.ศ. 2561 หม่วัดี 3 ว่ัาด้ีวัยุ

การัเสนอขึ้ายุโทุเคนดิีจิทัุลัต่็อ

ปีรัะช่าช่น แลัะ 2) ปีรัะกาศคณ์ะ

กรัรัม่การักำากับหลัักทุรััพย์ุแลัะ

ต็ลัาดีหลัักทุรััพย์ุทีุ� กจ. 16/2561 

เรืั�องิ หลัักเกณ์ฑ์ เงิ�ือนไขึ้แลัะ 

วิั ธีุ ก า รั ใ ห้ ค วั า ม่ เ ห็ น ช่ อ บ  

ผ้่่ให้บริัการัรัะบบเสนอขึ้ายุโทุเคน

ดิีจิทัุลั นอกจากนี� เมื่�อเปีรีัยุบเทีุยุบ

การัรัะดีม่ทุุนแบบ Tokenized 

funding รัะหวั่างิไทุยุกับสหรััฐฯ 

พบว่ัา มี่ควัาม่แต็กต่็างิกันในหลัายุ

ปีรัะเด็ีน ได้ีแก่ 1) ปัีจจุบัน สหรััฐฯ 

มี่การัรัะดีม่ทุุนปีรัะเภูทุนี�ส่งิกวั่า

ไทุยุรัาวั 19 เทุ่า แลัะ 2) ผ้่่รัะดีม่ทุุน

ขึ้องิไทุยุจะต้็องิปีฎิบัติ็ต็าม่กฎหม่ายุ

เฉพาะอยุ่างิน้อยุ 2 ฉบับ ขึ้ณ์ะทีุ�

ผ้่่รัะดีม่ทุุนในสหรััฐฯ ต้็องิปีฎิบัติ็

ต็ า ม่ ก ฎ ห ม่ า ยุ ห ลัั ก ทุ รัั พ ยุ์  

(Securities Act) นอกจากนี� ยัุงิมี่

กฎหม่ายุเกี�ยุวักับหลัักทุรััพยุ์ใน

แต่็ลัะรััฐทีุ�มี่ลัักษณ์ะแต็กต่็างิกัน 

ซ�้ งิ ผ่่้ รัะดีม่ทุุนแลัะนักลังิทุุน

ทีุ�ทุำาการัซ�ือขึ้ายุ Token จะต็้องิ

ปีฏิิบัติ็ต็าม่กฎหม่ายุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ

ใ น แ ต็่ ลั ะ พ�ื น ทีุ� ด้ี วั ยุ เ ช่่ น กั น  

อยุ่างิไรัก็ดีี ทัุ�งิไทุยุแลัะสหรััฐฯ 

มี่หน่วัยุงิานกำากับด่ีแลัการัรัะดีม่ทุุน

ใ น ลัั ก ษ ณ์ ะ เ ดีี ยุ วั กั น  ทัุ� งิ นี�  

การัรัะดีม่ทุุนแบบ Tokenized 

funding จะช่่วัยุเพิ�ม่โอกาสใน

การัเข้ึ้าถ้ืงิแหล่ังิเงิินทุุนแก่ภูาค

ธุุรักิจไทุยุ โดียุเฉพาะวิัสาหกิจ

ขึ้นาดีกลัางิแลัะขึ้นาดียุ่อม่ 

(SMEs) ซ้�งิเป็ีนปีรัะโยุช่น์จาก

ควัาม่ก้าวัหน้าทุางิเทุคโนโลัยุี

แลัะการัเติ็บโต็ขึ้องิต็ลัาดีสินทุรััพย์ุ

สินดิีจิทัุลั (สินทุรััพย์ุดิีจิทัุลัฟีเวัอร์ั) 

อยุ่างิไรัก็ดีี ยัุงิคงิต้็องิติ็ดีต็าม่

ทิุศทุางิขึ้องิการัเปีลีั�ยุนแปีลังิทุางิ

เทุคโนโลัยีุการัเงิิน ซ้�งิเป็ีนปัีจจัยุ

สำาคัญทีุ� ส่งิผ่ลัต็่อการัดีำาเนิน

กิจกรัรัม่ทุางิเศรัษฐกิจขึ้องิภูาค

ธุุรักิจแลัะปีรัะช่าช่นในรัะยุะถัืดีไปี
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บทความโดย
เกริกฤทธิ์  ฉายศิริกุล
ผู้อำานวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรภูเก็ต
นักศึกษา วสท. หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 63

บทความวิจัยฉบับนี้สำาเร็จเรียบร้อยขึ้นได้ด้วยได้รับความกรุณาให้วิสัยทัศน์ แนวคิด มุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ และ

คำาแนะนำาด้านศุลกากรอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ กรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ กรม

ศุลกากร ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

ยุทธีศาสตำร์การพัฒนาการค้าชายแดน 
ของกรมศุลกากรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ 
กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

The Customs Department’s Border Trade 

Development Strategy for the New Normal 

Economy: The Case of Sadao CustomsHouse 

in Songkhla
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บทคัดย่อภ�ษ�ไทย
การัวัจัิยุครัั�งินี� มี่วััต็ถุืปีรัะสงิคเ์พื�อศ้กษาสภูาพการัคา้ช่ายุแดีนภูายุใต็เ้ศรัษฐกจิวิัถีืใหม่่ ปัีญหาอุปีสรัรัค 

แลัะปีรัะเด็ีนทุ้าทุายุขึ้องิการัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา โดียุการัศ้กษาแนวัคิดี 

ทุฤษฎีแลัะงิานวิัจัยุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีน เพื�อให้ได้ียุุทุธุศาสต็ร์ัการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิ

กรัม่ศุลักากรัเพื�อรัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ โดียุเป็ีนการัศ้กษาเชิ่งิคุณ์ภูาพ แบบวิัจัยุเชิ่งิเอกสารัแลัะ 

การัสมั่ภูาษณ์์เช่งิิล้ัก มี่การัเกบ็รัวับรัวัม่ขึ้อ้ม่่ลัปีฐม่ภูมิ่่จากการัสมั่ภูาษณ์์กลุ่ัม่เปีา้หม่ายุ ไดีแ้ก ่ผ่่บ้รัหิารั

องิค์กรัภูาครััฐแลัะภูาคเอกช่น ผ้่่ปีรัะกอบการัรัะหวั่างิปีรัะเทุศแลัะโลัจิสติ็กส์ทุ�ีเกี�ยุวัข้ึ้องิ รัวัม่ทัุ�งิ 

ใช้่ข้ึ้อม่่ลัทุุติ็ยุภู่ม่ิ จากการัทุบทุวันวัรัรัณ์กรัรัม่ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ เพื�อนำาม่าศ้กษาวิัเครัาะห์โดียุใช้่ SWOT  

Analysis แลัะ TOWS Matrix จนไดี้ปัีจจัยุเชิ่งิยุุทุธุศาสต็รั์ทีุ�มี่ควัาม่สำาคัญแลัะนำาไปีส่่การักำาหนดี

ยุุทุธุศาสต็ร์ัการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรั เพ�ือรัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ ต่็อไปี

ผ่ลัการัศ้กษาพบวั่า การัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา เป็ีนการัค้าทุางิบกโดียุ 

ผ่่้ปีรัะกอบการัรัะหว่ัางิปีรัะเทุศนิยุม่ใช้่การัค้าแบบสากลัผ่่านรัะเบียุบพิธีุการัศุลักากรั เพื�อ 

ทุำาการัส่งิออก-นำาเขึ้้าสินค้ากับปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน ทัุ�งินี� การัค้าช่ายุแดีนในบรัิเวัณ์ดัีงิกล่ัาวัพบปัีญหา

แลัะอุปีสรัรัคในด้ีานการักีดีกันทุางิการัค้าจากปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน ข้ึ้อจำากัดีด้ีานพ�ืนทีุ� ปัีญหาการัจรัาจรั

แลัะการัขึ้นส่งิสินค้า การัค้านอกรัะบบแลัะการัลัักลัอบขึ้นสินค้าหนีภูาษี แลัะการัไม่่สาม่ารัถืเปิีดีใช้่งิาน

ดี่านศุลักากรัสะเดีาแห่งิใหม่่ได้ีอยุ่างิเป็ีนทุางิการั โดียุการัค้าช่ายุแดีนมี่ควัาม่สำาคัญต่็อปีรัะเทุศไทุยุ

โดียุช่่วัยุเสริัม่สร้ัางิควัาม่มั่�นคงิทุางิเศรัษฐกิจขึ้องิจังิหวััดีทีุ�มี่พรัม่แดีนติ็ดีต่็อกันแลัะยัุงิช่่วัยุส่งิเสริัม่ให้

โครังิสร้ัางิพื�นฐานต่็างิ ๆ ขึ้องิพื�นทีุ�ช่ายุแดีน การัจ้างิงิานแลัะสรั้างิรัายุได้ีให้กับปีรัะช่าช่นในพื�นทีุ� แลัะ

ส่งิผ่ลัดีีต่็อควัาม่สัม่พันธุ์รัะหว่ัางิปีรัะช่าช่นบริัเวัณ์พ�ืนทีุ�ช่ายุแดีนทัุ�งิสองิปีรัะเทุศอันเป็ีนรัากฐานทุ�ี 

แทุ้จริังิด้ีานควัาม่มั่�นคงิแลัะควัาม่สัม่พันธ์ุรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ สำาหรัับยุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนาการัค้า

ช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรัเพื�อรัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ ปีรัะกอบด้ีวัยุปีรัะเด็ีนยุุทุธุศาสต็ร์ัเชิ่งิรุัก 4 ด้ีาน 

ได้ีแก่ (1) การันำาเทุคโนโลัยีุดิีจิทัุลัแลัะนวััต็กรัรัม่การัอำานวัยุควัาม่สะดีวักทุางิการัค้าเข้ึ้าม่าสนับสนุน 

การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีน (2) การัผ่ลัักดีันให้ด่ีานศุลักากรัสะเดีาแห่งิใหม่่เปี็นต้็นแบบปีรัะต่็การัค้า

สากลัในอนาคต็ (3) การัพัฒนาแลัะจัดีรัะเบียุบพ�ืนทีุ� รัวัม่ถ้ืงิเช่�ือม่โยุงิรัะบบการัคม่นาคม่กับปีรัะเทุศ

เพื�อนบ้าน (4) การัพัฒนาผ้่่นำาองิค์กรัรุ่ันใหม่่ให้มี่ทัุกษะการัปีรัะสานงิาน การับริัหารัจัดีการัช่ายุแดีน

แลัะเทุคโนโลัยีุดิีจิทัุลั

คำาสำาคัญ ยุุทุธุศาสต็ร์ั การัค้าช่ายุแดีน กรัม่ศุลักากรั เศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา
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This study aims to investigate the border trade situation and challenge of Sadao Customs House, 

Songkhla in the new normal economy, to know about concepts, principles, and theories related 

to border trade, and to provide the border trade development strategy for the new normal economy 

environment to the Custom Department. This study employs the use of qualitative and documentary 

research. The data is collected from in-depth interviews and related literature. Data analysis and 

synthesis of SWOT analysis and TOWS matrix are used to formulate the border trade  

development strategy for the new normal economy.

The results reveal that firstly, the border trade at Sadao Customs House, Songkhla is the land 

border trade, which applies formal Customs clearance for trading activities. Problems and barriers 

include non-tariff barriers, limitation of development areas, traffic congestion and bottleneck,  

illegal trade and smuggling as well as delay of new Sadao Customs House operations. Secondly, 

border trade is an important factor for the sustainable development in Thai economy, especially 

border provinces. This can also be the basic foundation for national security and international 

relations. Thirdly, the customs department’s border trade development strategy for the new 

normal economy situation is in SO (strengths combined with opportunities) strategy, which includes 

(1) applying the digital technology and innovation to support trade facilitation and border trade 

related activities, (2) promoting Sadao Customs House to be the future of border trade gateway 

and a modern Customs house model for the country, (3) improving and organizing the Sadao 

area for better design and linking both infrastructure and transportation to neighboring country, 

and (4) providing leadership development to management team, especially in coordinated border 

management skills and digital literacy. 

Key Word: Strategy, Border Trade, The Customs Department, New Normal Economy, Sadao 

Customs House
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ปีรัะเทุศไทุยุถืือเป็ีนปีรัะเทุศหน้�งิ

ทีุ�มี่ควัาม่สำาคัญทุางิภู่มิ่รััฐศาสต็ร์ั

ในภู่มิ่ภูาคเอเ ชี่ยุต็ะ วัันออก 

เฉียุงิใต้็ เนื�องิจากตั็�งิอยุ่่ใจกลัางิ

ขึ้องิคาบสมุ่ทุรัอินโดีจีนแลัะ 

มี่อาณ์าเขึ้ต็ทุางิบกติ็ดีต่็อกับ

ปีรัะ เทุศ เ พื� อนบ้ านม่าก ถ้ื งิ  

4 ปีรัะเทุศ ได้ีแก่ สาธุารัณ์รััฐ

ปีรัะช่าธิุปีไต็ยุปีรัะช่าช่นลัาวั 

สาธุารัณ์รััฐแหง่ิสหภูาพเม่ยีุนม่า 

รัาช่อาณ์าจักรักัม่พ่ช่า แลัะ

ปีรัะเทุศม่าเลัเซียุ จ้งิเป็ีนโอกาส

ให้มี่การัติ็ดีต่็อสัม่พันธ์ุ ไปีม่าหาส่่

แ ลั ะ ค้ า ขึ้ า ยุ กั น ม่ า แ ต่็ อ ดีี ต็  

ผ่่านช่่องิทุางิการัค้าช่ายุแดีน 

ต่็างิ ๆ  โดียุม่ทัีุ�งิจุดีผ่า่นแดีนถืาวัรั 

จุดีผ่่านแดีนชั่�วัครัาวัแลัะจุดี 

บทนำ�
ผ่่อนปีรันการัค้า กรัะจายุอยุ่่ใน

จังิหวััดีช่ายุแดีนม่ากกว่ัา 97  

ช่่องิทุางิ ครัอบคลุัม่พ�ืนทีุ�ใน 27 

จังิหวััดีทัุ�วัทุุกภูาคขึ้องิปีรัะเทุศ 

แลัะมี่แนวัโน้ม่ทุ�ีจะเปิีดีจุดีการัค้า

ช่ายุแดีนเพิ�ม่ข้ึ้�นอยุ่างิต็่อเน�ืองิ 

(คณ์ะกรัรัม่าธิุการัพาณิ์ช่ย์ุแลัะ

การัอุต็สาหกรัรัม่ วุัฒิสภูา, 2563) 

นอกจากนี�  การัพัฒนาดี้าน

โครังิสร้ัางิพื�นฐาน การัคม่นาคม่

ขึ้นส่งิ แลัะการัร่ัวัม่มื่อทุางิการัค้า

รัะหวัา่งิปีรัะเทุศ ส่งิผ่ลัให้การัค้า

ช่ายุแดีนแลัะผ่่านแดีนมี่ม่่ลัค่า

เพิ�ม่ส่งิข้ึ้�นอยุา่งิต็อ่เน�ืองิ โดียุในปี ี

2563 มี่ม่่ลัค่ารัวัม่กันม่ากกว่ัา 

1.32 ล้ัานล้ัานบาทุ โดียุมี่ปีรัะเทุศ

ม่าเลัเ ซียุเ ป็ีนค่่ ค้า ทีุ� มี่ ม่่ลัค่า

ทุางิการัค้าส่งิสุดี แลัะมี่ด่ีาน

ศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา 

เป็ีนปีรัะต่็การัค้าทีุ�สำาคัญทีุ�สุดี

ขึ้องิภูาคใต้็ (กรัม่การัค้าต่็างิ

ปีรัะเทุศ, 2565) แลัะรััฐบาลัไทุยุ

ได้ีให้ควัาม่สำาคัญกับการัพัฒนา 

การัค้าช่ายุแดีน โดียุบรัรัจุ

ปีรัะเด็ีนดัีงิกล่ัาวัไว้ัในยุุทุธุศาสต็ร์ั

ทีุ� 7 การัพัฒนาโครังิสร้ัางิพื�นฐาน

แลัะรัะบบโลั จิสต็ิกส์  แลัะ

ยุุทุธุศาสต็รั์ทีุ� ๑๐ ควัาม่รั่วัม่มื่อ

รัะหวั่างิปีรัะเทุศเพื�อการัพัฒนา 

ภูายุใต้็แผ่นพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะ

สังิคม่แห่งิช่าต็ิ ฉบับทีุ� 12 พ.ศ. 

2560 – 2564 เหล่ัานี�แสดีงิให้

เห็นถ้ืงิควัาม่สำาคัญขึ้องิการัค้า

ช่ายุแดีนต่็อการัพัฒนาเศรัษฐกิจ

ไทุยุในอนาคต็ 

อยุ่างิไรัก็ต็าม่ การัเปีลั�ียุนแปีลังิ

ในรัะบบเศรัษฐกิจทุ�ีเป็ีนผ่ลัจาก

การัพัฒนาแลัะเปีลีั�ยุนแปีลังิ

อยุ่างิรัวัดีเร็ัวัขึ้องิเทุคโนโลัยีุ

ดิีจิทัุลัแลัะนวััต็กรัรัม่ทุี�เก�ียุวัขึ้้องิ 
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(Disruptive Technology) รัวัม่ถ้ืงิ 

การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิโรัคต็ิดีเช่�ือ

ไวัรััสโคโรันา 2019 (Covid-19) 

ส่งิผ่ลักรัะทุบอยุ่างิรุันแรังิดี้าน

เศรัษฐกิจแลัะด้ีานสาธุารัณ์สุขึ้ 

ทีุ�เห็นไดีชั้่ดี คือ การัปีดิีปีรัะเทุศ 

ปิีดีเม่ืองิ หรัือการัปีิดีดี่าน 

การัค้าต่็างิ ๆ  การัจำากัดีการัเดิีน

ทุางิ แลัะการัทุำางิานทีุ� บ้าน 

(Work From Home) รัวัม่ถ้ืงิ 

การัใช่้ วิัถีืชี่วิัต็ปีกต็ิแบบใหม่่ 

(New Normal) แลัะการัเวั้น

รัะยุะห่างิทุางิสังิคม่ (Social 

Distancing) ทีุ�ก่อให้เกิดีสภูาพ

เศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ (New Normal 

Economy) ด้ีวัยุการัทุำาธุุรักรัรัม่

แลัะ/หรืัอการัปีรัะกอบธุุรักิจ

ต่็ า งิ  ๆ  ใน ร่ัปีแบบดีิ จิ ทัุ ลั 

( สำา นั ก งิ า น น โ ยุ บ า ยุ แ ลั ะ

ยุุทุธุศาสต็รั์การัค้า กรัะทุรัวังิ

พาณิ์ช่ย์ุ, 2563; กรุังิเทุพธุุรักิจ

อ อ น ไ ลั น์ ,  2 5 6 4 )  ทัุ� งิ นี�  

สภูาพเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ ส่งิผ่ลั 

กรัะทุบต็่อการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิ

ไทุยุเช่่นกัน ยุกตั็วัอยุ่างิเช่่น 

ม่าต็รัการัปิีดีด่ีานช่ายุแดีนขึ้องิ

ไทุยุแลัะปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน 

ม่าต็รัการัคัดีกรัองิบุคคลัข้ึ้าม่

แดีนหรืัอจำากัดีรัถืสนิค้า การัฉีดี

พ่นยุาฆ่่าเชื่�อ ม่าต็รัฐานสุขึ้

อนามั่ยุขึ้องิพนักงิานขึ้นส่งิแลัะ

พาหนะทุ�ีใช้่ขึ้นส่งิ ม่าต็รัการั

ด้ีานกฎรัะเบียุบสุขึ้อนามั่ยุพืช่

แลัะสัต็ว์ัทีุ�ง่ิายุต็อ่การัเปีน็พาหะ

นำาเชื่�อโรัค รัวัม่ถ้ืงิ การันำา

เทุคโนโลัยุีดิีจิทัุลัเข้ึ้าม่าใช่้กับ

การัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเทุศ การัปีฏิิบัติ็

พิธีุการัศุลักากรั การัผ่่านแดีน

ขึ้องิคนแลัะสินค้าด้ีวัยุช่่องิทุางิ

รัะบบดีิจิทัุลัทีุ�อาจส่งิผ่ลัให้เกิดี

ก า รั ค้ า ช่ ายุแดีน วิั ถีื ใ ห ม่่ ทีุ� 

ไม่่สาม่ารัถืหลีักเลัี�ยุงิได้ี โดียุมี่ 

กรัม่ศุลักากรัแลัะดี่านศุลักากรั 

ณ์ ช่ายุแดีนขึ้องิปีรัะเทุศทุี�

เ ปี รีั ยุ บ เ ส ม่ื อ น น า ยุ ปี รั ะ ต่็  

ผ่่้ ทุำาห น้า ทีุ� เ ป็ีน โซ่ ข้ึ้อกลัางิ

รัอ งิ รัั บควัาม่ทุ้ าทุ ายุแลัะ 

ควัาม่เปีลีั�ยุนแปีลังิ สาม่ารัถื

เชื่�อม่โยุงิห่วังิโซ่อุปีทุานโลัก 

(Global Supply Chain) สาม่ารัถื

ปีกปี้องิสังิคม่จากภูัยุคุกคาม่

ภูายุนอกปีรัะเทุศแลัะอำานวัยุ

ควัาม่สะดีวักทุางิการัค้าให้เกิดีข้ึ้�น

อยุ่างิสม่ดุีลัแลัะมี่ปีรัะสิทุธุภิูาพ 

(กรัม่ศุลักากรั, 2564) จ้งิควัรัมี่

ก า รั ศ้ ก ษ า วิั เ ค รั า ะ ห์ ดี้ วั ยุ

กรัะบวันการัทุ�ีเหม่าะสม่เพื�อ 

ใ ห้ มี่ ยุุทุธุศาสต็ร์ัแลัะ /ห รืัอ

แนวัทุางิการัดีำา เนิ น งิาน ทีุ� 

เหม่าะสม่ขึ้องิกรัม่ศุลักากรัใน

การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนเพื�อ

รัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ต่็อไปี
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1. เพื�อศ้กษาสภูาพการัค้าช่ายุแดีนภูายุใต็้เศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ ปัีญหาอุปีสรัรัค แลัะปีรัะเด็ีน

ทุ้าทุายุขึ้องิการัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา

2. เพื�อศ้กษาแนวัคิดี ทุฤษฎีแลัะงิานวิัจัยุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีน

3. เพื�อให้ไดี้ยุุทุธุศาสต็ร์ัการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรัภูายุใต็้เศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่

1. การัศ้กษาวิัจัยุครัั�งินี� ผ้่่วิัจัยุต้็องิการัศ้กษาเกี�ยุวักับสภูาพการัค้า

ช่ายุแดีนภูายุใต้็เศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ แนวัคิดี ทุฤษฎีแลัะงิานวิัจัยุ 

ทุ�ีเก�ียุวัข้ึ้องิ รัวัม่ถ้ืงิ ปัีญหาอุปีสรัรัค ปัีจจัยุแวัดีล้ัอม่แลัะปีรัะเด็ีน 

ทุ้าทุายุขึ้องิการัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา 

ในรัะหว่ัางิปีี พ.ศ. 2560 – 2564 เพื�อให้ได้ียุุทุธุศาสต็ร์ัสำาหรัับฅ 

การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรัเพื�อรัองิรัับเศรัษฐกิจ

วิัถืีใหม่่ได้ีอยุ่างิเหม่าะสม่ต่็อไปี

2. ขึ้อบเขึ้ต็ดี้านปีรัะช่ากรัทีุ�ใช่้ในการัวัิจัยุ คือ ผ้่่บรัิหารัองิค์กรั 

ภูาครััฐแลัะภูาคเอกช่น รัวัม่ถ้ืงิ ผ้่่ปีรัะกอบการัรัะหว่ัางิปีรัะเทุศแลัะ

โลัจิสติ็กส์ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีน โดียุมี่กลุ่ัม่ตั็วัอยุ่างิเป็ีน 

ผ่่บ้รัหิารั ผ้่่ทุรังิคุณ์วุัฒิ ผ้่่เชี่�ยุวัช่าญแลัะผ้่่ทีุ�มี่ส่วันไดีส่้วันเสยีุเกี�ยุวักับ

การัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา อาทุิเช่่น 

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

ขอบเขตของก�รวิจัย
สำานักงิานศุลักากรัภูาคทุี� 4 ด่ีาน

ศุลักากรัสะเดีา สำา นักงิาน

พาณิ์ช่ย์ุจังิหวััดีสงิขึ้ลัา บรัิษัทุ 

ในเครัือวีั-เซิร์ัฟ บรัิษัทุ สหชั่ยุ 

อินเทุอร์ัเนชั่�นแนลั จำากัดี บริัษัทุ 

ไอพีดีี ทุรัานสปีอร์ัต็แอนอิม่ปีอร์ัต็

เอ็กซ์ปีอร์ัต็ จำากัดี
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ประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รวิจัย

ก�รทบทวนวรรณกรรมและง�นวิจัย

1. ทุรัาบถ้ืงิสภูาพการัค้าช่ายุแดีนภูายุใต็้เศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ ปัีญหา

อุปีสรัรัค แลัะปีรัะเด็ีนทุ้าทุายุขึ้องิการัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรั

สะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา

2. ทุรัาบถ้ืงิแนวัคิดี ทุฤษฎีแลัะงิานวิัจัยุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีน

3. มี่ยุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรัเพ�ือ

รัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่

การค้าชายแดน – การัค้าช่ายุแดีนเป็ีนการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเทุศ (International Trade) ร่ัปีแบบหน้�งิ 

ปีรัะกอบด้ีวัยุ การัค้าช่ายุแดีน (Border Trade) ทีุ�มี่การัซื�อขึ้ายุแลักเปีลีั�ยุนสินค้าทีุ�จำาเป็ีนในการัดีำารังิชี่วิัต็

ขึ้องิปีรัะช่าช่นทีุ�อาศัยุต็าม่แนวัพรัม่แดีนขึ้องิปีรัะเทุศ ส่วันใหญเ่ป็ีนการัซ�ือขึ้ายุสนิค้าทีุ�มี่ม่่ลัค่าไม่ส่่งิแลัะ

อาจไม่่ม่ีการัส่งิม่อบเอกสารัหรัือหลัักฐานทุางิการัค้า แลัะการัค้าผ่่านแดีน (Cross Border Trade) 

เป็ีนการัขึ้นสง่ิสนิคา้ผ่่านเขึ้า้-ออกปีรัะเทุศไทุยุโดียุผ่่านปีรัะเทุศเพื�อนบา้นปีรัะเทุศหน้�งิไปียุงัิอีกปีรัะเทุศ

หน้�งิ ซ้�งิอาจจะเปี็นการันำาไปีขึ้นส่งิต่็อหรืัอใช้่อุปีโภูคบรัิโภูคในปีรัะเทุศเองิก็ได้ี สำาหรัับปีรัะเทุศไทุยุ

เป็ีนการัส่งิสินค้าออกผ่่านพรัม่แดีนปีรัะเทุศเพื�อนบ้านทีุ�มี่ช่ายุแดีนต็ิดีไทุยุไปียุังิปีรัะเทุศทุ�ีสาม่  

แลัะการันำาเขึ้้าสินค้าจากปีรัะเทุศทีุ�สาม่ผ่่านพรัม่แดีนปีรัะเทุศเพื�อนบ้านทุี�มี่ช่ายุแดีนต็ิดีไทุยุ 

ต็าม่ควัาม่ต็กลังิดี้านขึ้นส่งิรัะหวั่างิปีรัะเทุศ ไดี้แก่ สาธุารัณ์รััฐปีรัะช่าช่นจีน (ต็อนใต็้) สาธุารัณ์รััฐ

สังิคม่นิยุม่เวีัยุดีนาม่ แลัะสาธุารัณ์รััฐสิงิคโปีร์ั (กรัม่การัค้าต่็างิปีรัะเทุศ, 2565) ทัุ�งินี� การัค้าช่ายุแดีน

ขึ้องิไทุยุในปัีจจุบัน ปีรัะกอบด้ีวัยุ 2 ลัักษณ์ะ ไดี้แก่ การัค้าผ่่านรัะเบียุบพิธีุการัศุลักากรั เป็ีนการัค้า 

ทีุ�ดีำาเนนิการั/ ปีฏิิบัติ็ต็าม่ขัึ้�นต็อนแลัะขึ้อ้กำาหนดีขึ้องิทุางิการัแลัะผ่่านช่่องิทุางิขึ้องิทุางิการั คือ จุดีผ่า่น

แดีนถืาวัรั จุดีผ่่านแดีนชั่�วัครัาวั แลัะจุดีผ่่อนปีรันการัค้า สำาหรัับการัคา้ไม่่ผ่่านรัะเบียุบพธีิุการัศุลักากรั 

จะมี่ทัุ�งิการัค้าทีุ�ถ่ืกกฎหม่ายุแลัะไม่่ถ่ืกกฎหม่ายุ ข้ึ้�นอยุ่่กับเจต็นาแลัะปัีจจัยุแลัะสภูาพแวัดีลั้อม่ต่็างิ ๆ 

ขึ้องิแต่็ลัะพื�นทีุ�ช่ายุแดีนทีุ�ติ็ดีต่็อกับปีรัะเทุศเพ�ือนบ้าน

เศรษฐกิจวิถีใหม่ - การัเปีลีั�ยุนแปีลังิในรัะบบเศรัษฐกิจครัั�งิใหญ่ทุ�ีเป็ีนผ่ลัจากการัพัฒนาแลัะ

เปีลั�ียุนแปีลังิอยุ่างิรัวัดีเรั็วัขึ้องิเทุคโนโลัยุีดิีจิทัุลัแลัะนวััต็กรัรัม่ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ รัวัม่ถ้ืงิ ผ่ลัจากการัแพรั่

รัะบาดีขึ้องิ Covid-19 ส่งิผ่ลัให้การัจัดีการับางิอยุ่างิซ้�งิแต่็เดิีม่เคยุถ่ืกม่องิว่ัาไม่่ปีกติ็แลัะ/หรืัอเป็ีน

กิจกรัรัม่เฉพาะกรัณี์ ได้ีกลัับกลัายุม่าเป็ีนสิ�งิทีุ�พบเห็นกันได้ีทัุ�วัไปี (Gruenwald, 2020; Jacob et al., 2021) 
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เช่่น การัทุำาธุุรักรัรัม่การัค้า การัเงิินการัธุนาคารัแลัะ/หรืัอปีรัะกอบธุุรักิจในร่ัปีแบบออนไลัน์ (e-Commerce) 

การัทุำางิานจากบ้าน การัใช้่เทุคโนโลัยีุดิีจิทัุลั สื�อสังิคม่ออนไลัน์แลัะโซเชี่ยุลัมี่เดีียุในการัติ็ดีต็่อสื�อสารั 

ปีรัะกอบธุุรักิจแลัะค้าขึ้ายุอยุ่างิเสรีัผ่่านสื�อออนไลัน์ เป็ีนต็น้ ทัุ�งิน�ี แนวัโนม้่การัใช้่ชี่วิัต็วิัถีืถัืดีไปีภูายุหลัังิ 

Covid-19 (Next Normal) อาจเขึ้้าม่าม่ีบทุบาทุสำาคัญต่็อปีรัะช่าช่นแลัะรัะบบเศรัษฐกิจในอนาคต็ 

(ธุนาคารักรุังิไทุยุ, 2562; ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ, 2563) ยุกตั็วัอยุ่างิเช่่น Stay-at-home Economy 

ทุ�ีมี่บ้านเป็ีนทีุ�ทุำางิาน ห้องิปีรัะชุ่ม่ แลัะกิจกรัรัม่บันเทิุงิต่็างิ ๆ ผ่่านช่่องิทุางิดีิจิทัุลั Touchless Society 

มุ่่งิเน้นเรืั�องิควัาม่ปีลัอดีภัูยุแลัะสุขึ้อนามั่ยุเป็ีนสำาคัญ เทุคโนโลัยีุจ้งิถ่ืกพัฒนาข้ึ้�นม่าเพื�อลัดีการัสัม่ผั่ส 

การัจ่ายุเงิินแบบ e-Payment แลัะการัสั�งิงิานด้ีวัยุเสียุงิ (Voice Recognition) หรืัอจำาลัองิโลักเสมื่อนจริังิ 

(Augmented Reality) แลัะการัเกษต็รัแบบออรัแ์กนิกเชิ่งิฟ้�นฟ่ (Regenerative Organic) ทีุ�ให้ควัาม่สำาคัญ

กับการัรัักโลักรัักสิ�งิแวัดีล้ัอม่ คำาน้งิถ้ืงิควัาม่ปีลัอดีภัูยุแลัะผ่ลักรัะทุบด้ีานสิ�งิแวัดีล้ัอม่เป็ีนสำาคัญ  

เห็นได้ีจากการัลัดีการัใช่้ภูาช่นะพลัาสติ็ก รัถืไฟฟ้าอีวีั พลัังิงิานทุางิเลัือกหลัายุร่ัปีแบบ 

การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีึ่ย – ปีรัะเทุศไทุยุแลัะปีรัะเทุศม่าเลัเซียุมี่ควัาม่สัม่พันธ์ุกันม่าอยุ่างิยุาวันาน

โดียุทัุ�งิสองิปีรัะเทุศไดี้มี่การัสถืาปีนาควัาม่สัม่พันธุ์ทุางิดี้านการัทุ่ต็ม่านานกวั่า 65 ปีี (ปีรัะเทุศไทุยุ 

มี่ควัาม่สัม่พันธ์ุทุางิการัทุ่ต็อยุ่างิเป็ีนทุางิการั เมื่�อวัันทีุ� 31 สิงิหาคม่ พ.ศ. 2500) ซ้�งิทัุ�งิสองิปีรัะเทุศ 

มี่พ�ืนทีุ�ทัุ�งิทุางิบกแลัะทุางิทุะเลัติ็ดีต่็อกัน จ้งิได้ีมี่การัติ็ดีต่็อค้าขึ้ายุแลักเปีลีั�ยุนสินค้ารัะหว่ัางิกัน  

จนเกิดีเป็ีนควัาม่สัม่พันธ์ุทุางิดี้านเศรัษฐกิจการัค้ารัะหว่ัางิช่ายุแดีน ทัุ�งินี� ช่ปีา จิต็ต็์ปีรัะทุุม่ (2547) 

แลัะ อรัช่า รัักดีี (2561) รัะบุถ้ืงิควัาม่สัม่พันธ์ุทุางิการัค้ารัะหว่ัางิไทุยุ-ม่าเลัเซียุ ว่ัาเป็ีนไปีในลัักษณ์ะ

พ�้งิพาอาศัยุกัน เน�ืองิจากม่ีพรัม่แดีนทุางิบกติ็ดีต่็อกันยุาวั 647 กิโลัเม่ต็รั มี่ช่่องิทุางิการัค้าเป็ีนจุดีผ่่าน

แดีนถืาวัรัทัุ�งิหม่ดี 9 จุดี ได้ีแก่ จังิหวััดีสงิขึ้ลัา มี่จุดีผ่่านแดีนถืาวัรั สะเดีา ปีาดัีงิเบซาร์ั บ้านปีรัะกอบ 

จังิหวััดีนรัาธิุวัาส มี่จุดีผ่่านแดีนถืาวัรั สุไหงิ-โกลัก ต็ากใบ บ่เก๊ะต็า จังิหวััดียุะลัา มี่จุดีผ่่านแดีน เบต็งิ 

แลัะจังิหวััดีสต่็ลั มี่จุดีผ่่านแดีนถืาวัรั วัังิปีรัะจัน สต่็ลั (ทุ่าเรืัอต็ำาม่ะลัังิ) นอกจากนี� ควัาม่สัม่พันธ์ุทุางิการัค้า

ทีุ�เกิดีข้ึ้�นเกิดีจากการัค้าขึ้ายุรัะหวั่างิกันม่าเปี็นรัะยุะเวัลัายุาวันาน เปี็นไปีดี้วัยุควัาม่สม่ัครัใจแลัะ 

มี่ผ่ลัต็อบแทุนส่งิ สาม่ารัถืช่่วัยุแก้ไขึ้ปัีญหาการัขึ้าดีแคลันสิ�งิอุปีโภูคแลัะบริัโภูครัะหว่ัางิกันไดี้  

โดียุม่าเลัเซียุสาม่ารัถืพ้�งิพาสินค้าเกษต็รัจากไทุยุ ด้ีวัยุข้ึ้อจำากัดีทุางิด้ีานพ�ืนทุ�ีเพาะปีล่ักขึ้องิปีรัะเทุศ  

ในขึ้ณ์ะทีุ�ไทุยุมี่ควัาม่จำาเป็ีนต้็องิพ้�งิพาสินค้าด้ีานพลัังิงิาน เช่่น นำ�ามั่นเชื่�อเพลิังิแลัะก๊าซธุรัรัม่ช่าติ็จาก

ม่าเลัเซียุ 
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ในขึ้ณ์ะเดีียุวักัน เมื่�อพิจารัณ์าถ้ืงิโครังิการัควัาม่ร่ัวัม่มื่อทุางิการัค้าทีุ�มี่ควัาม่ร่ัวัม่มื่อรัะหว่ัางิกันพบว่ัา 

ไทุยุแลัะม่าเลัเซียุมี่ควัาม่ร่ัวัม่มื่อรัะหว่ัางิกันในหลัายุรัะดัีบทัุ�งิในภูาครััฐแลัะภูาคเอกช่น อาทิุเช่่น 

โครังิการัควัาม่ร่ัวัม่มื่อเขึ้ต็เศรัษฐกิจสาม่ฝ่ายุอินโดีนีเซียุ-ม่าเลัเซียุ-ไทุยุ (Indonesia-Malaysia- 

Thailand Growth Triangle : IMT-GT) คณ์ะกรัรัม่การัว่ัาด้ีวัยุยุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนาร่ัวัม่สำาหรัับพื�นทีุ�

ช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for border 

areas: JDS) คณ์ะกรัรัม่าธุิการัร่ัวัม่วั่าด้ีวัยุควัาม่รั่วัม่มื่อไทุยุ-ม่าเลัเซียุ (Joint Commission: JC)  

คณ์ะกรัรัม่การัร่ัวัม่ทุางิการัค้า (Joint Trade Committee: JTC) รัวัม่ถ้ืงิ มี่ควัาม่ต็กลังิแลัะบันทุ้ก 

ควัาม่เข้ึ้าใจในสัญญาต่็างิ ๆ รัะหว่ัางิกัน จำานวัน 37 สัญญา แลัะในส่วันขึ้องิภูาคเอกช่นมี่สภูาธุุรักิจ

ม่าเลัเซียุ-ไทุยุ (Malaysia-Thai Business Council: MTCC) (ทุรังิพลั ธุรัรัม่ชี่วัทัุศน์, 2564; สำานักงิาน

เลัขึ้าธิุการัสภูาผ้่่แทุนรัาษฎรั, 2565)

สำาหรัับดีา้นการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเทุศ ปีรัะเทุศไทุยุแลัะม่าเลัเซียุเป็ีนค่ค้่าทุ�ีสำาคัญม่ม่ี่ลัคา่การัค้ารัะหว่ัางิ

ปีรัะเทุศส่งิม่ากทีุ�สุดีเมื่�อเทีุยุบกับปีรัะเทุศเพ�ือนบ้านอ�ืนทีุ�มี่ช่ายุแดีนทุางิบกติ็ดีต่็อกัน โดียุในปีี 2564 

(ม่กรัาคม่ - ธัุนวัาคม่) การัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ มี่ม่่ลัค่าการัค้ารัวัม่ 335,996 ล้ัานบาทุ  

เทีุยุบกับช่่วังิเดีียุวักันขึ้องิปีีก่อน เพิ�ม่ข้ึ้�น 34.67 % แบ่งิเป็ีนการัส่งิออกม่่ลัค่า 182,464 ล้ัานบาทุ  

เพิ�ม่ข้ึ้�น 46.92 % แลัะการันำาเข้ึ้าม่่ลัค่า 153,532 ล้ัานบาทุ เพิ�ม่ข้ึ้�น 22.52 % ไทุยุได้ีดุีลัการัค้า 28,932 

ลัา้นบาทุ ด่ีานการัคา้ทีุ�มี่ม่่ลัคา่การัคา้รัวัม่ส่งิสดุี 5 อันดัีบแรัก ไดีแ้ก่ ด่ีานศลุักากรัสะเดีา คิดีเปีน็สัดีสว่ัน

รั้อยุลัะ 82.94 ขึ้องิการัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ รัองิลังิม่า ไดี้แก่ ด่ีานฯ ปีาดัีงิเบซาร์ั (14.83 %) 

ดี่านฯ สุไหงิ-โกลัก (0.89 %) ด่ีานฯ เบต็งิ (0.77 %) (กรัม่การัค้าต่็างิปีรัะเทุศ, 2565) นอกจากนี�  

สุรัะพรัรัณ์์ จุลัสุวัรัรัณ์์ (2558) รัะบุว่ัา ด่ีานศุลักากรัสะเดีา เป็ีนด่ีานการัค้าทีุ�สำาคัญทีุ�สุดีในบรัรัดีา 

ดี่านศุลักากรัทัุ�งิหม่ดี เนื�องิจากม่ีบทุบาทุสำาคัญในแงิ่ขึ้องิม่่ลัค่าการัค้าช่ายุแดีนแลัะพิธีุการัศุลักากรั 

ทีุ�มี่แนวัโน้ม่เพิ�ม่ข้ึ้�นทุุกปีี ในขึ้ณ์ะทีุ� พื�นทีุ�บริัเวัณ์ดี่านพรัม่แดีนสะเดีา (ดี่านนอก) เปี็นพ�ืนทุ�ีการัค้า 
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เชิ่งิพาณ์ิช่ยุ์แลัะการัทุ่องิเทีุ�ยุวั 

เนื�องิจากมี่ธุนาคารั ร้ัานเพช่รั

ทุองิ ร้ัานสะดีวักซื�อ ร้ัานอาหารั

แลัะเครืั�องิดืี�ม่ ร้ัานอาหารัฟาสต์็

ฟ้่ดี โรังิแรัม่ สวันสนุก ดิีวัตี็�ฟรีั 

ไปีรัษณี์ย์ุ แลัะรัะบบคม่นาคม่ขึ้นส่งิ

อยุ่างิครับครััน จ้งิอาจกล่ัาวัได้ีว่ัา

ดี่านศุลักากรัสะเดีามี่ควัาม่เป็ีน

ศ่นยุ์กลัางิแลัะมี่ลัักษณ์ะเป็ีน

เมื่องิม่ากกว่ัาด่ีานอื�นในเขึ้ต็

ช่ายุแดีนขึ้องิภูาคใต็้ หรัือใน

รัะดัีบปีรัะเทุศ ด่ีานช่ายุแดีน

สะเดีาก็ยุงัิคงิเป็ีนด่ีานทีุ�ม่บีทุบาทุ

ทัุ� งิทุางิเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่

ม่ากกว่ัาด่ีานอื�น ๆ ทัุ�วัปีรัะเทุศ

ทัุ�งินี� การัเปีลีั�ยุนแปีลังิทีุ�เกิดีจาก

เทุคโนโลั ยีุ ดิี จิ ทัุลั  (D ig i t a l  

Disruption) เป็ีนการัเปีลั�ียุนแปีลังิ

หรัือการัปีฏิิร่ัปีองิค์กรัทีุ�เกิดีจาก

เทุคโนโลัยีุดิีจิทัุลั เป็ีนการันำา

นวััต็กรัรัม่ใหม่่ ๆ ม่าปีรัับใช้่  

เพ�ือให้ธุุรักิจยัุงิอยุ่่รัอดีต็่อไปีไดี้ 

ในกรัณี์การัค้าช่ายุแดีน ทีุ�มั่กใช่้

การัซื�อขึ้ายุแบบ Cash on Trade 

หรืัอการัขึ้า้ม่แดีนเขึ้า้ม่าซ�ือ-ขึ้ายุ

สินค้าอยุ่างิทีุ� รัวัม่ถ้ืงิ การัปีฏิิบัติ็

พิธีุการัศุลักากรัในร่ัปีแบบกรัะดีาษ 

ได้ีถ่ืกปีรัับเปีลีั�ยุนร่ัปีแบบไปี  

โดียุในปัีจจุบันเป็ีนการัให้บริัการั

บน พื� น ฐ านรัะบบ ศุลักากรั

อิเลั็กทุรัอนิกส์ (TCES : Thai 

Customs Electronic System) 

ทัุ�งิหม่ดี ซ้�งิเชื่�อม่โยุงิกับรัะบบ 

National Single Window / ASEAN 

Single Window (NSW/ASW) 

รัะบบการัช่ำารัะเงิิน/ธุุรักรัรัม่

ทุางิการัเงิินในร่ัปีแบบออนไลัน์

อยุ่างิครับวังิจรั ทัุ�งิน�ี ศ่นย์ุวิัจัยุ

กสิกรัไทุยุ (2563) สรุัปีว่ัา ปัีจจัยุ

ทีุ�เกิดีจากการัพัฒนาโครังิสรั้างิ

พื� นฐาน  การัขึ้ยุายุ ตั็วัขึ้องิ  

e-Commerce แลัะการัลัดี

ม่าต็รัการักีดีกันทุางิการัค้า แลัะ

การัลัดีกรัะบวันการัทุางิศุลักากรั 

จะช่่วัยุกรัะตุ้็นให้การัค้าช่ายุแดีน

มี่ทิุศทุางิขึ้ยุายุตั็วัม่ากข้ึ้�นใน

อนาคต็ อยุา่งิไรักต็็าม่ ในช่ว่ังิทีุ�มี่

การัรัะบาดีขึ้องิ Covid-19 ส่งิผ่ลั

ให้การัค้าช่ายุแดีนได้ี รัับผ่ลั 

กรัะทุบเป็ีนอยุ่างิม่ากเนื�องิจาก

เกิดีการัใช้่ม่าต็รัการัทุางิการัค้า

ทีุ�มิ่ใช่่ภูาษี หรัือ NTMs โดียุเชื่�อม่

โยุงิกับม่าต็รัการัทุางิสาธุารัณ์สุขึ้

ต่็างิ ๆ เช่่น ปีรัะเทุศม่าเลัเซียุ

ออกม่าต็รัการัปีิดีด่ีานช่ายุแดีน 

การัควับคุม่การัสัญจรัแลัะ 

การัข้ึ้าม่แดีน รัวัม่ถ้ืงิ ม่าต็รัการั

ด้ีานสุ ขึ้อนาม่ัยุ เพ�ือลัดีแลัะ

ป้ีองิกันแลัะควับคุม่โรัครัะบาดี 

ในส่วันขึ้องิฝ่ายุไทุยุ ต็าม่คำาสั�งิ

จังิหวััดีสงิขึ้ลัา ทีุ� 3126/2563 

เรั�ืองิ ปีิดีช่่องิทุางิเข้ึ้า-ออก  

ในรัาช่อาณ์าจักรัขึ้องิจังิหวััดี

สงิขึ้ลัา สั�งิ ณ์ วัันทีุ� 30 มิ่ถุืนายุน 

2563 แลัะให้มี่ผ่ลัตั็�งิแต็่วัันทีุ�  

1 กรักฎาคม่ ปิีดีช่่องิทุางิเข้ึ้า-ออก 
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ดี่านศุลักากรัสะเดีา ยุกเว้ันการัเขึ้้า-ออก เพ�ือการัขึ้นส่งิสินค้า 

พร้ัอม่ด้ีวัยุคนปีรัะจำายุานพาหนะขึ้นส่งิสินค้าเทุ่านั�น ทัุ�งินี� สิริัวิัขึ้วััญ 

จุไรัรััต็น์ แลัะ ปีรัะจวับ ทุองิศรีั (2564) พบว่ัา การัแพรั่รัะบาดีขึ้องิ

เชื่�อไวัรััส Covid-19 ทุำาให้ปีรัะช่าช่นแลัะผ้่่ปีรัะกอบการัเกิดี 

ควัาม่ไม่่มั่�นใจในเศรัษฐกิจขึ้องิปีรัะเทุศทีุ�จะนำาเข้ึ้าสินค้ารัาคาส่งิม่า

เพื�อจำาหน่ายุในปีรัะเทุศขึ้องิต็น สอดีคลั้องิกับ นุสรัา เทุิงิวิัเศษ  

แลัะคณ์ะ (2564) พบว่ัา ผ้่่ปีรัะกอบการัขึ้นส่งิสินค้ามี่รัายุได้ีลัดีลังิ

หลัังิสถืานการัณ์์ Covid-19 แลัะส่งิผ่ลัให้เศรัษฐกิจในปีรัะเทุศช่ะลัอ

ตั็วั นอกจากนี� สถืาพรั โอภูาสานนทุ ์(2563) รัะบถุ้ืงิ ผ่ลักรัะทุบจาก

สถืานการัณ์์ Covid-19 ทีุ�ส่งิผ่ลัใหข้ึ้าดีควัาม่สม่ดีลุัต่็อหว่ังิโซอุ่ปีทุาน

สินค้าโลัก โดียุปีรัะเทุศไทุยุจะได้ีรัับผ่ลักรัะทุบกับสินค้าทีุ�ต้็องิใช้่

วััต็ถุืดิีบทีุ�นำาเข้ึ้าม่าจากปีรัะเทุศจีนเปีน็ส่วันใหญ่ โดียุเฉพาะในเม่ืองิ

อ่่ฮั่�น ซ้�งิเป็ีนหน้�งิในฐานการัผ่ลิัต็สินค้าขึ้องิปีรัะเทุศจีน 

สำาหรัับการัทุบทุวันวัรัรัณ์กรัรัม่ พบว่ัามี่หลัายุงิานวิัจัยุรัะบุถ้ืงิโอกาส 

อุปีสรัรัค จุดีแข็ึ้งิแลัะจุดีอ่อน ทีุ�เก�ียุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-

ม่าเลัเซียุ โดียุสาม่ารัถืสรุัปีได้ีดัีงินี�

โ อกาส  –  สำา นั ก งิ านสภูา

พัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่

แห่งิช่าต็ิ (2564) รัะบุถ้ืงิโอกาส

จากช่่องิทุางิออนไลัน์เพื�อเพิ�ม่

ปีรัะสิทุธิุภูาพในการัค้าช่ายุแดีน 

รัวัม่ถ้ืงิ  การัต็ิดีต็าม่ขึ้้อ ม่่ลั

ข่ึ้าวัสารัด้ีานนโยุบายุการัค้า

ช่ายุแดีนขึ้องิปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน 

นอกจากนี� Krainara and Routray 

( 20 15 )  แลัะธุนาคารัแห่ งิ

ปีรัะเทุศไทุยุ (2548) สรุัปีถื้งิ

ปัีจจัยุเช่ิงิสาเหต็ุทุ�ีส่งิเสรัิม่แลัะ

สนับสนุนการัค้าช่ายุแดีน ไดี้แก่ 

น โ ยุบายุภูาค รัั ฐ ทีุ� ส่ งิ เ ส รัิ ม่ 

ควัาม่สัม่พันธุ์ทุางิเศรัษฐกิจแลัะ

การัค้ากับปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน 

โครังิการัควัาม่รั่วัม่มื่อในรัะดัีบ

ทุวิัภูาคีแลัะพหุภูาคีทุ�ีมี่ปีรัะเทุศ

เพื�อนบ้านเป็ีนสม่าชิ่กร่ัวัม่อยุ่่ด้ีวัยุ 

แลัะโครังิสรั้างิพ�ืนฐานแลัะ 

การัคม่นาคม่ขึ้นส่งิจากไทุยุไปี

ปีรัะเทุศเพื�อนบ้านทีุ�มี่ควัาม่สะดีวัก

รัวัดีเร็ัวั สอดีคล้ัองิกับงิานวิัจัยุ

ขึ้องิ สุรัะพรัรัณ์์ จุลัสุวัรัรัณ์์ 

(2558) ทีุ�รัะบุถ้ืงิโอกาสทีุ�เกิดีข้ึ้�น

จาก ด่ีานศุลักากรัสะเดีาในฐานะ

ปีรัะต่็การัคา้ทีุ�ม่ม่ี่ลัคา่ส่งิสุดีขึ้องิ

ปีรัะเทุศ การัใช้่ปีรัะโยุช่น์จาก

กรัอบควัาม่ร่ัวัม่มื่อต่็างิ ๆ การัม่ี

งิบปีรัะม่าณ์สนับสนุนทีุ�เพียุงิพอ

ต่็อการัพัฒนารัะบบการัอำานวัยุ

ค วั า ม่ ส ะ ดี วั ก ทุ า งิ ก า รั ค้ า  
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ในส่วันขึ้องิ ฮ่าริัดี เวัช่สิทุธ์ิุ (2558) สรุัปีว่ัา สภูาพแวัดีล้ัอม่ภูายุนอก

ทีุ�เป็ีนโอกาสต่็อการัค้าช่ายุแดีน ได้ีแก่ ภูาครััฐสนับสนุนการัสร้ัางิ

ด่ีานใหม่่ การัม่ีงิบปีรัะม่าณ์ทีุ�เพียุงิพอ แลัะการัเขึ้้าส่่ปีรัะช่าคม่

เศรัษฐกิจอาเซียุน ในปี ี2558

อุปีสรัรัค - สำานักงิานสภูาพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าติ็ 

(2564) สรุัปีว่ัา การัค้าช่ายุแดีนขึ้องิไทุยุจะยัุงิคงิพบกับภัูยุคุกคาม่

จากสถืานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขึ้องิ Covid-19 ทีุ�ยัุงิคงิแพร่ัรัะบาดี

อยุ่างิต่็อเน�ืองิทัุ�งิในปีรัะเทุศไทุยุแลัะปีรัะเทุศเพ�ือนบ้าน แลัะอาจส่งิ

ผ่ลักรัะทุบต่็อการัค้าช่ายุแดีนเน�ืองิจากรััฐบาลัขึ้องิแต่็ลัะปีรัะเทุศ

ต่็างิออกม่าต็รัการัควับคุม่การัสัญจรัแลัะการัขึ้้าม่แดีนเพื�อลัดีแลัะ

ป้ีองิกันการัแพรั่รัะบาดี ส่งิผ่ลัให้กิจกรัรัม่ทุางิเศรัษฐกิจบรัิเวัณ์

ช่ายุแดีนเกิดีการัช่ะลัอต็ัวัหรัือหยุุดีช่ะงัิก นอกจากนี� จักรักฤษณ์์ 

ดีวังิพัสต็รัา (2560) พบว่ัา กฎรัะเบียุบขึ้องิกรัม่ศุลักากรัแลัะ 

กรัม่การัค้าต่็างิปีรัะเทุศมี่ผ่ลักรัะทุบต่็อการัจัดีการัการัเคลืั�อนยุ้ายุ

สินค้าเกษต็รัแลัะอุต็สาหกรัรัม่ขึ้้าม่แดีนแลัะผ่่านแดีนม่ากทุี�สุดี  

ในขึ้ณ์ะทีุ� คณ์ะกรัรัม่าธิุการัพาณิ์ช่ยุ์แลัะการัอุต็สาหกรัรัม่ วุัฒิสภูา 

(2563) รัะบุถ้ืงิปัีญหาอุปีสรัรัคการัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ  

ส่วันใหญ่เป็ีนม่าต็รัการัทีุ�ไม่่ใช่่ภูาษี การัยุกรัะดัีบโครังิสรั้างิพื�นฐาน 

แลัะรัะบบ

โลัจิสติ็กส์ทุางิการัค้า สอดีคลั้องิกับงิานวิัจัยุขึ้องิ สุบิน ช่ะรัอยุรััม่ย์ุ 

(2560) ทีุ�รัะบุถ้ืงิขึ้้อจำากัดีด้ีานกฎรัะเบียุบในการัปีรัะกอบธุุรักิจ  

การัส่งิเสรัมิ่แลัะสนับสนุนการัจัดีการัดีา้นโลัจสิติ็กส์รัะหว่ัางิปีรัะเทุศ 

รัวัม่ถ้ืงิ การัสนับสนุนแลัะส่งิเสริัม่การัทุ่องิเทีุ�ยุวั นอกจากนี� ธุนาคารั

แห่งิปีรัะเทุศไทุยุ (2548) พบปัีญหาแลัะอุปีสรัรัคจากการัแขึ้ง่ิขัึ้นกัน

แลัะตั็ดีรัาคากันเองิขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการัส่งิออก รัะเบียุบขัึ้�นต็อน

พิธีุการัขึ้องิภูาครััฐทีุ�ยุุ่งิยุากซับซ้อน แลัะข้ึ้อกำาหนดีด้ีานการัขึ้นส่งิ

สินค้าขึ้องิม่าเลัเซียุ 

จุดีแข็ึ้งิ - สุบิน ช่ะรัอยุรััม่ย์ุ (2560) พบว่ัา จุดีแข็ึ้งิขึ้องิการัค้า

ช่ายุแดีน ณ์ อำาเภูอสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา คือ ปัีจจัยุสภูาพแวัดีล้ัอม่

ภูายุนอกทัุ�งิดี้านเศรัษฐกิจ สังิคม่แลัะวััฒนธุรัรัม่ การัเม่ืองิแลัะ

กฎหม่ายุ รัวัม่ถ้ืงิเทุคโนโลัยีุ ทุ�ีมี่ควัาม่สัม่พันธ์ุในเชิ่งิบวักกับ 

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 72



ควัาม่คาดีหวัังิจากผ่ลักำาไรัยุอดี

ขึ้ายุ แลัะควัาม่ยัุ�งิยุืนในธุุรักิจ

ขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการัค้าช่ายุแดีน 

ในขึ้ณ์ะทีุ� ฮ่าริัดี เวัช่สิทุธ์ิุ (2558) 

แลัะ ลัาวััณ์ย์ุ พงิษ์สุวัรัรัณ์ศิริั 

แลัะ อุษณี์ย์ุ พรัหม่ศรัยีุา (2564) 

รัะบุถ้ืงิควัาม่ไดี้เปีรัียุบในดี้าน

ขึ้องิทุำาเลัทีุ�ตั็�งิทีุ�มี่ควัาม่เหม่าะสม่ 

ในการัเป็ีนต็ลัาดีการัคา้ช่ายุแดีน 

เป็ีนสัญลัักษณ์์ดี้านการัค้าแลัะ

การัทุ่องิเทีุ�ยุวัขึ้องิภูาคใต็้ แลัะ

เป็ีนช่่องิทุางิการัขึ้นส่งิสินค้ากับ

ปีรัะเทุศม่าเลัเซียุ สอดีคลั้องิกับ 

สุรัะพรัรัณ์์ จุลัสุวัรัรัณ์์ (2558)  

ทีุ�รัะบุถ้ืงิจุดีแข็ึ้งิขึ้องิด่ีานช่ายุแดีน

สะเดีาในด้ีานบุคลัากรั งิบปีรัะม่าณ์ 

แลัะด้ีานกายุภูาพ นอกจากนี� 

อังิคณ์า ธุรัรัม่สัจการั แลัะ  

สายุฝน ไช่ยุศรัี (2558) พบวั่า  

มี่ควัาม่นิยุม่ในการัใช้่เ งิินสดี 

ทัุ� งิ ส กุ ลั บ า ทุ แ ลั ะ รัิ งิ กิ ต็ ใ น 

การัแลักเปีลั�ียุนซื�อขึ้ายุสินค้า

บริัเวัณ์ช่ายุแดีน รัวัม่ถ้ืงิควัาม่นิยุม่

ซื�อแลัะใช้่สินค้าอุปีโภูคบริัโภูค

จากปีรัะเทุศไทุยุ 

จุดีอ่อน - สุบิน ช่ะรัอยุรััม่ย์ุ 

(2560) รัะบุถ้ืงิปัีญหาการัค้า

ช่ า ยุ แ ดี น ทีุ� สำา คั ญ  ไ ด้ี แ ก่  

การัลัักลัอบส่งิออกหรืัอนำาเข้ึ้า

สินค้าหนีภูาษี ปัีญหายุาเสพติ็ดี 

การัขึ้นส่งิทุางิบกบริัเวัณ์ด่ีาน

ช่ายุแดีนม่พืี�นทีุ�จำากัดีแลัะม่คีวัาม่

แออัดีทุำาให้ขึ้าดีควัาม่สะดีวักใน

การัขึ้นส่งิ ควัาม่ไม่่ชั่ดีเจนขึ้องิ

กฎรัะเบียุบทัุ�งิในปีรัะเทุศแลัะ

ปีรัะเทุศค่่ค้า แลัะการัควับคุม่

สินค้าบางิช่นิดี สอดีคลั้องิกับ 

ผ่ลัการัวัิจัยุขึ้องิ ปีาลัิดีา สุทุธิุชี่ 

แลัะคณ์ะ (2562) ทีุ�พบว่ัา 

กรัะบวันการัผ่่านแดีนใช่้เวัลัา

นานแลัะส่วันใหญ่ส่ญเสียุเวัลัา

ไปีกับการัคอยุหรืัอเข้ึ้าคิวัเดิีนรัถื 

ส่งิผ่ลัให้มี่รัถืบรัรัทุุกรัอคอยุ

บริัเวัณ์ด่ีานทุำาให้เกิดีปัีญหา

จรัาจรัติ็ดีขัึ้ดี เกิดีควัาม่แออัดี

แลัะควัาม่คับคั�งิขึ้องิด่ีานศุลักากรั 

ในขึ้ณ์ะทีุ� ลัาวััณ์ย์ุ พงิษ์สุวัรัรัณ์ศิริั 

แลัะ อุษณี์ย์ุ พรัหม่ศรีัยุา (2564) 

พบปัีญหาดี้านขึ้าดีการับรัิหารั

จัดีการัพื�นทีุ�ให้มี่ปีรัะสิทุธิุภูาพ 

รัวัม่ถ้ืงิปัีญหาการับริัหารัจัดีการั

ด้ีานสาธุารัณ่์ปีโภูคต่็างิ ๆ เพื�อ

รัองิรัับต็ลัาดีการัค้าช่ายุแดีน 

นอกจากน�ี ฮ่าริัดี เวัช่สิทุธุิ์ (2558) 

พบ ว่ัา  คุณ์ภูาพสินค้ าแลัะ 

การับริัการัยัุงิไม่่ได้ีม่าต็รัฐาน

สากลั การัจัดีโซนพ�ืนทีุ�ไม่่เป็ีน

รัะบบ โครังิสร้ัางิพ�ืนฐานแลัะ 

การัอำานวัยุควัาม่สะดีวักยัุงิ 

ไ ม่่พ ร้ัอม่ ทัุ� งิ นี�  สุรัะพรัรัณ์์  

จุลัสุวัรัรัณ์์ (2558) กลั่าวัถื้งิจุดี

อ่อนทีุ�ยัุงิไม่่มี่ผ้่่รัับผิ่ดีช่อบหลัักใน

การับริัหารัจัดีการัช่ายุแดีน แลัะ

ไม่่มี่หน่วัยุงิานใดีมี่อำานาจเต็็ม่ใน 

การับริัหารัจัดีการัช่ายุแดีน

ยุทธีศาสตำร์การพัฒนาการค้า

ชายแดน – มี่งิานวัจัิยุหลัายุเรืั�องิ

ทีุ�ได้ีนำาเสนอปีรัะเด็ีนเก�ียุวักับ

ยุุทุธุศาสต็รัก์ารัคา้ช่ายุแดีน อาทุิ

เช่่น ช่ปีา จิต็ต์็ปีรัะทุุม่ (2547) 
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รัะบุถ้ืงิ การัมี่ยุุทุธุศาสต็ร์ัปีรัะเทุศทุ�ีชั่ดีเจน โดียุเฉพาะการัขึ้ยุายุต็ลัาดีการัค้าช่ายุแดีนรัะหว่ัางิไทุยุกับ

ปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน การัสรั้างิปีัจจัยุภูายุในปีรัะเทุศให้พรั้อม่ มี่การัปีรัับปีรุังิกฎหม่ายุ รัะเบียุบแลัะ 

ข้ึ้อบังิคับให้ทัุนสมั่ยุ สนับสนุนการัลัดีการันำาเข้ึ้า เพ�ือถ่ืวังิดุีลัการัส่งิออกทีุ�ลัดีลังิ แลัะสร้ัางิสินค้าไทุยุ

ให้เด่ีนชั่ดี ได้ีม่าต็รัฐาน แลัะทุำาให้ครับวังิจรั ในขึ้ณ์ะทีุ� ดีวังิจันทุร์ั ทุรังิเจริัญ (2560) นำาเสนอยุุทุธุศาสต็ร์ั

การัค้าช่ายุแดีนด้ีวัยุการัยุกรัะดัีบด่ีานการัค้าช่ายุแดีนเพื�อเพิ�ม่ขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถืในการัแข่ึ้งิขัึ้นทุางิการัค้า

ขึ้องิปีรัะเทุศไทุยุกับปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน การัเชื่�อม่โยุงิเส้นทุางิคม่นาคม่เพ�ือใช้่เป็ีนฐานในการัขัึ้บเคลืั�อน

ภูาคเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่ทัุ�งิในปัีจจุบันแลัะอนาคต็ การัปีรัับปีรุังิแก้ไขึ้กฎรัะเบียุบ เพื�อสร้ัางิโอกาสใน

การัขึ้ยุายุต็ลัาดี แลัะสร้ัางิรัายุได้ีให้แก่ธุุรักจิบริัเวัณ์ช่ายุแดีน การัเสริัม่สร้ัางิควัาม่ร่ัวัม่มื่อทุางิเศรัษฐกิจ

เพื�อสรั้างิแหลั่งิงิานในพื�นทีุ�ช่ายุแดีนรัะหวั่างิไทุยุกับปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน แลัะการัปีรัับปีรัุงิส�ิงิอำานวัยุ 

ควัาม่สะดีวักทุางิการัค้า การัทุ่องิเทีุ�ยุวั การัขึ้นส่งิรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ เพื�อเพิ�ม่ขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถืทุางิการัค้า 

การัลังิทุุน แลัะการับริัการัขึ้องิ สอดีคล้ัองิกับข้ึ้อเสนอขึ้องิ สุรัะพรัรัณ์์ จุลัสุวัรัรัณ์์ (2558) ฮ่าริัดี เวัช่สิทุธ์ิุ 

(2558) แลัะคณ์ะกรัรัม่าธิุการัพาณิ์ช่ยุแ์ลัะการัอุต็สาหกรัรัม่ วุัฒสิภูา (2563) ทีุ�ได้ีเสนอแนะยุุทุธุศาสต็รั์

การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนด้ีวัยุการัพัฒนายุกรัะดัีบด่ีานการัค้าช่ายุแดีน เพ�ือเพิ�ม่ขีึ้ดีควัาม่สาม่ารัถืใน

การัแข่ึ้งิขัึ้นทุางิการัค้าขึ้องิปีรัะเทุศไทุยุกับปีรัะเทุศเพ�ือนบ้าน การัพัฒนาโครังิสร้ัางิพ�ืนฐานด้ีานคม่นา

คม่แลัะโลัจสิติ็กส์รัองิรัับการัคา้ช่ายุแดีน การัพัฒนารัะบบการัเชื่�อม่โยุงิขึ้อ้ม่่ลัอเิล็ักทุรัอนิกส์ในปีรัะเทุศ 

ณ์ จุดีเดีียุวั (NSW) แลัะการัเชื่�อม่โยุงิกบัอาเซยีุน (ASW) การัผ่ลัักดีนัปีรัะเดีน็การัคา้ช่ายุแดีนผ่่านกรัอบ

ทุวิัภูาคีแลัะกรัอบควัาม่ร่ัวัม่ม่ืออนุภู่ม่ิภูาค แลัะการัผ่ลัักดัีนการัพัฒนาเขึ้ต็เศรัษฐกิจพิเศษ ในขึ้ณ์ะทุ�ี 

อรัไทุ แก้วัขึ้าวั (2561) ได้ีเสนอแนะยุุทุธุศาสต็ร์ัการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนทุี�สำาคัญ ได้ีแก่ การัปีรัับปีรุังิ

ม่าต็รัฐานการัให้บริัการัขึ้องิเจ้าหน้าทีุ� การัพัฒนาบุคลัากรัให้มี่ควัาม่ร้่ั ควัาม่สาม่ารัถื เพิ�ม่ทัุกษะแลัะ

สม่รัรัถืนะทีุ�จำาเป็ีนในการัปีฏิิบติั็งิานอยุ่างิต่็อเนื�องิ การัปีรัับปีรังุิแลัะพฒันารัะบบบริัหารัควัาม่เสี�ยุงิใน

การัต็รัวัจสอบสินค้าให้มี่ปีรัะสิทุธิุภูาพม่ากยิุ�งิข้ึ้�น การัปีรัับปีรุังิการัทุำางิานร่ัวัม่กันกับหน่วัยุงิาน 

ควัาม่มั่�นคงิทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิแบบบ่รัณ์าการั แลัะการัพัฒนาด่ีานฯ สะเดีาให้เป็ีนองิค์กรัแห่งิการัเรีัยุนร้่ั ทัุ�งินี� 

ยุุพาวัดีี สม่บ่รัณ์กุลั แลัะคณ์ะ (2556) ได้ีให้ข้ึ้อเสนอแนะเชิ่งินโยุบายุต่็อการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนใน 

5 ดีา้น ปีรัะกอบดีว้ัยุ 1) สรัา้งิเจต็จำานงิทุางิการัเมื่องิขึ้องิรััฐบาลั (Political Will) ในการัวัางิรัะบบบรัหิารั

จัดีการัช่ายุแดีนอยุ่างิเป็ีนร่ัปีธุรัรัม่ทัุ�งิในรัะดัีบช่าต็ิแลัะรัะดัีบพ�ืนทีุ� 2) สร้ัางิกลัไกปีรัะสานงิานรัะหวั่างิ

หน่วัยุงิานทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิในพื�นทีุ� เพื�อแลักเปีลีั�ยุนแลัะแบ่งิปัีนข้ึ้อม่่ลัเพ�ือตั็ดีสินใจร่ัวัม่กันในบางิกรัณี์  

3) ขัึ้บเคลืั�อนแลัะเชื่�อม่ต่็อรัะบบสารัสนเทุศภูายุในแลัะรัะหว่ัางิหน่วัยุงิาน (NSW) โดียุเร่ังิด่ีวัน  

4) จัดีลัำาดัีบควัาม่สำาคัญขึ้องิการับรัหิารังิานบคุคลัใหเ้พียุงิพอเพ�ือรัับกับการัเปีดิีเสรัอีาเซยีุนในปีี 2558 

แลัะ 5) ขึ้อรัับควัาม่ช่่วัยุเหลืัอแลัะควัาม่ร่ัวัม่มื่อรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ (International Assistance and  

Cooperation) โดียุเฉพาะแนวัปีฏิิบัติ็ทีุ�เป็ีนม่าต็รัฐาน (Best Practices) จากปีรัะเทุศทุี�พัฒนาแลั้วั 

ในการัวัางิรัะบบจัดีการัช่ายุแดีน
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กรอบแนวคิดก�รวิจัย
จากการัศ้กษาแนวัคิดีทุฤษฎีแลัะงิานวิัจัยุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ ผ่่วิ้ัจัยุได้ีนำาม่า

เป็ีนกรัอบแนวัคิดีการัวิัจัยุ (Conceptual framework) ได้ีดัีงินี�

ภูาพทุี� 1: แสดีงิกรัอบแนวัคิดีการัวัิจัยุ
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
การัวิัจัยุนี�เป็ีนการัวิัจัยุเชิ่งิคุณ์ภูาพ (Qualitative Research) โดียุใช้่ข้ึ้อม่่ลัทุุติ็ยุภู่ม่ิ (Secondary Data) 

จากเอกสารั บทุควัาม่ทุางิวัชิ่าการั งิานวัจัิยุ แนวัคดิีทุฤษฎ ีข้ึ้อม่่ลัจากสื�อออนไลันต์็า่งิๆ แลัะม่กีารัเกบ็

ข้ึ้อม่่ลัปีฐม่ภู่ม่ิ (Primary Data) ทีุ�ได้ีจากการัสัม่ภูาษณ์์กลุ่ัม่เป้ีาหม่ายุ (In-depth Interview) เพื�อให้ได้ี

ข้ึ้อม่่ลัเชิ่งิล้ักทีุ�สอดีคล้ัองิกับวััต็ถืุปีรัะสงิค์การัวิัจัยุ แลัะสนับสนุนให้ผ่ลัการัวิัจัยุม่ีควัาม่น่าเชื่�อถืือม่าก

ยุ�ิงิขึ้�้น โดียุม่ีกลุ่ัม่เป้ีาหม่ายุ ไดี้แก่ ผ้่่บริัหารัแลัะผ้่่บังิคับบัญช่า จำานวัน 3 คน (ผ้่่อำานวัยุการัสำานักงิาน

ศุลักากรัภูาคทีุ� 4 ผ้่่อำานวัยุการัสำานักงิานพาณ์ชิ่ย์ุจังิหวััดีสงิขึ้ลัา แลัะนายุดีา่นศลุักากรัสะเดีา) ผ้่่ปีฏิิบติั็

งิานในพื�นทีุ� จำานวัน 1 คน (นักวัิช่าการัศุลักากรั) รัวัม่ถ้ืงิ ผ้่่ปีรัะกอบการัรัะหวั่างิปีรัะเทุศแลัะ/หรัือ  

โลัจิสติ็กส์ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ จำานวัน 3 คน (ผ้่่ส่งิออก-นำาเข้ึ้าหรัือตั็วัแทุนแลัะ/หรัือผ้่่ปีรัะกอบการัโลัจิสติ็กส์) 

รัวัม่ 7 คน แลัะดีำาเนินการัสัม่ภูาษณ์์ในร่ัปีแบบวิัดีีโอคอลั รัะหว่ัางิวัันทีุ� 1 เม่ษายุน 2565 - 30 พฤษภูาคม่ 

2565 

ทัุ�งินี� ข้ึ้อม่่ลัทีุ�รัวับรัวัม่ได้ีจะนำาไปีผ่่านการัต็รัวัจสอบควัาม่ถ่ืกต็้องิ ควัาม่แม่่นต็รังิ แลัะควัาม่น่าเชื่�อถืือ

ขึ้องิข้ึ้อม่่ลัก่อนนำาไปีวัิเครัาะห์ด้ีวัยุการัต็รัวัจสอบสาม่เส้า (Triangulation) โดียุในการัศ้กษาวิัจัยุนี�จะใช้่

การัต็รัวัจสอบดี้านวัิธีุการัแลัะการัต็รัวัจสอบดี้านขึ้้อม่่ลัทีุ�ได้ีรัับ เช่่น ใช่้วิัธีุการัสังิเกต็ควับค่่กับ 

การัสัม่ภูาษณ์์ พร้ัอม่กับการัศ้กษาข้ึ้อม่่ลัจากแหล่ังิข้ึ้อม่่ลัด้ีานเอกสารัปีรัะกอบด้ีวัยุ หลัังิจากนั�นจง้ินำา

ข้ึ้อม่่ลัทีุ�ผ่่านการัต็รัวัจสอบม่าปีรัะกอบการัวิัเครัาะห์สภูาพแวัดีล้ัอม่ขึ้องิองิค์กรั ปัีจจัยุภูายุใน (จุดีแข็ึ้งิ/

จุดีออ่น) แลัะปัีจจัยุภูายุนอก (โอกาส/อุปีสรัรัค) ทีุ�ส่งิผ่ลักรัะทุบต่็อองิค์กรั การัสรุัปีปัีจจัยุเชิ่งิยุุทุธุศาสต็ร์ั

แลัะการักำาหนดีทิุศทุางิเชิ่งิยุุทุธุศาสต็ร์ั SWOT Analysis แลัะสงัิเครัาะห์ข้ึ้อม่่ลัผ่่านกรัะบวันการั TOWS 

Matrix จนไดี้ปัีจจัยุเชิ่งิยุุทุธุศาสต็ร์ัทีุ�มี่ควัาม่สำาคัญแลัะนำาไปีส่่การักำาหนดียุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนา 

การัค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรั เพ�ือรัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิต่็อไปี
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ผลก�รวิจัย
การัวิัจัยุเรืั�องิ ยุุทุธุศาสต็ร์ัการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรั เพ�ือรัองิรัับเศรัษฐกิจ

วิัถืีใหม่่ กรัณี์ศ้กษา ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา พบว่ัา

1. สภูาพการัค้าช่ายุแดีนภูายุใต้็เศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ ปัีญหาอุปีสรัรัค แลัะปีรัะเด็ีนทุ้าทุายุขึ้องิการัค้า

ช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา พบวัา่ การัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดี

สงิขึ้ลัา เป็ีนการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเทุศทุางิบกโดียุผ้่่ปีรัะกอบการัรัะหว่ัางิปีรัะเทุศนิยุม่ใช้่การัค้าสากลัผ่่าน

พิธุกีารัศุลักากรัเพื�อทุำาการัสง่ิออก-นำาเข้ึ้าสินค้าผ่่านช่่องิทุางิจดุีผ่่านแดีนถืาวัรั ณ์ ด่ีานพรัม่แดีนสะเดีา 

เพื�อส่งิสนิค้าออกไปีปีรัะเทุศม่าเลัเซียุหรืัอผ่่านไปีส่่ปีรัะเทุศสิงิคโ์ปีรั ทัุ�งิน�ี ด่ีานศุลักากรัสะเดีาเป็ีนปีรัะต่็

การัค้าทีุ�มี่ม่่ลัค่าการัค้าช่ายุแดีนส่งิทีุ�สุดีในปี ี2564 (ม่กรัาคม่ 2564 - ธัุนวัาคม่ 2564) คิดีเปีน็สัดีส่วัน

รั้อยุลัะ 82.94 ขึ้องิการัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ แลัะคิดีเป็ีนสัดีส่วันรั้อยุลัะ 48.25 ขึ้องิการัค้า

ช่ายุแดีนขึ้องิไทุยุกับปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน รัวัม่ถ้ืงิ การัเป็ีนพ�ืนทุ�ีเขึ้ต็พัฒนาเศรัษฐกิจพิเศษสงิขึ้ลัา  

เพื�อพัฒนาไปีส่่การัเป็ีนศ่นย์ุอุต็สาหกรัรัม่แปีรัร่ัปีสินค้าเกษต็รัแลัะการัขึ้นส่งิต่็อเน�ืองิหลัายุร่ัปีแบบ 

นอกจากนี� พื�นทีุ�เศรัษฐกิจด่ีานนอก (พื�นทีุ�บริัเวัณ์รัอบด่ีานพรัม่แดีนสะเดีา) ยัุงิเป็ีนต็ลัาดีการัค้าช่ายุแดีน

ทุ�ีเป็ีนแหล่ังิรัวัม่สินค้าทีุ�นำาเขึ้้าม่าจากม่าเลัเซียุ สิงิคโปีร์ั แลัะปีรัะเทุศใกล้ัเคียุงิ จ้งิอาจกลั่าวัได้ีว่ัาเป็ีน

ศ่นย์ุรัวัม่สินค้าจากช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ ทีุ�มี่สินค้าหลัากหลัายุปีรัะเภูทุจัดีจำาหน่ายุเป็ีนจำานวันม่าก 

สินค้าอุปีโภูคบริัโภูค สินค้าทุุนปีรัะเภูทุเครืั�องิจักรั อุปีกรัณ์์ไฟฟ้าแลัะอุต็สาหกรัรัม่ ชิ่�นส่วันอิเล็ักทุรัอนิกส์ 

เคมี่ภัูณ์ฑ์ เม็่ดีพลัาสติ็ก รัวัม่ถ้ืงิขึ้องิทีุ�รัะล้ัก แลัะยัุงิเป็ีนด่ีานฯ ทีุ�ให้นักทุ่องิเทีุ�ยุวัเดิีนทุางิผ่่านเขึ้้า-ออก

ไปียัุงิปีรัะเทุศเพื�อนบ้านได้ีอีกด้ีวัยุ อยุ่างิไรัก็ต็าม่ แม้่ปีรัะเทุศไทุยุจะมี่ควัาม่รั่วัม่มื่อรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ 

ทัุ�งิในรัะดัีบพหุภูาคีแลัะทุวัภิูาคีหลัายุโครังิการัแลัะ/หรัอืด่ีานศุลักากรัสะเดีาจะเป็ีนปีรัะต่็การัคา้ช่ายุแดีน

ทีุ�มี่ศักยุภูาพส่งิ แต่็ยัุงิคงิม่ีปัีญหาแลัะอุปีสรัรัคในด้ีานการักีดีกัน ทุางิการัค้าขึ้องิปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน  

ข้ึ้อจำากัดีด้ีานพ�ืนทีุ� ปัีญหาการัจรัาจรัแลัะการัขึ้นส่งิสินค้า การัค้านอกนอกรัะบบแลัะการัลัักลัอบ 

ขึ้นสินค้าหนีภูาษี แลัะการัไม่่สาม่ารัถืเปิีดีใช่้งิานด่ีานศุลักากรัสะเดีาแห่งิใหม่่ได้ีอยุ่างิเป็ีนทุางิการั

2. สำาหรัับแนวัคิดี ทุฤษฎีแลัะงิานวิัจัยุทีุ�เกี�ยุวัขึ้อ้งิกับการัคา้ช่ายุแดีน สาม่ารัถืสรุัปีได้ีว่ัา การัคา้ช่ายุแดีน 

เป็ีนการัคา้รัะหวัา่งิปีรัะเทุศร่ัปีแบบหน้�งิ โดียุม่กีารัทุำาการัคา้กับปีรัะเทุศเพื�อนบา้นทีุ�มี่พรัม่แดีนทุางิบก

ติ็ดีต่็อกัน ปีรัะกอบด้ีวัยุการัส่งิออกแลัะนำาเข้ึ้าสินค้าผ่่านทุางิจุดีผ่่านแดีนทุี�จัดีตั็�งิข้ึ้�นบริัเวัณ์ช่ายุแดีน

ไทุยุกับปีรัะเทุศเพื�อนบ้านอยุ่างิเปี็นทุางิการัต็าม่ปีรัะกาศกรัะทุรัวังิม่หาดีไทุยุภูายุใต็้พรัะรัาช่บัญญัติ็

การัต็รัวัจคนเข้ึ้าเมื่องิ ได้ีแก่ จุดีผ่า่นแดีนถืาวัรั จุดีผ่่านแดีนชั่�วัครัาวั แลัะจุดีผ่่อนปีรันเพื�อการัค้า สำาหรัับ

การัค้าช่ายุแดีนทีุ�เป็ีนทุางิการัแลัะถ่ืกกฎหม่ายุ ปีรัะกอบด้ีวัยุการัส่งิสินค้าออกหรืัอนำาสินค้าเข้ึ้า  

 โดียุผ้่่ส่งิออกหรัือผ่่้นำาเข้ึ้าจะต็้องิปีฏิิบัติ็พิธีุการัศุลักากรัให้ครับถื้วัน ไม่่วั่าสินค้านั�นจะต็้องิเสียุภูาษี

อากรัในการัสง่ิออกหรัอืนำาเขึ้า้หรัอืไม่่กต็็าม่ แลัะจะต็อ้งิเปีน็ไปีต็าม่พรัะรัาช่บญัญัติ็ศุลักากรั พุทุธุศักรัาช่ 
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2560 พรัะรัาช่กำาหนดีพิกัดีอัต็รัาศุลักากรั พุทุธุศักรัาช่ 2530 (ปีรัับปีรุังิถ้ืงิฉบับทีุ� 7 พ.ศ. 2565  

บังิคับใช้่พิกัดีศุลักากรัฮ่าโม่ไนซ์ ฉบับปีี 2022) แลัะกฎหม่ายุอื�นทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ รัวัม่ถ้ืงิ รัะเบียุบปีฏิิบัติ็ต่็างิ ๆ 

ทีุ�ออกต็าม่ควัาม่ในกฎหม่ายุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีน ในสว่ันขึ้องิการัคา้ช่ายุแดีนไทุยุ – ม่าเลัเซียุ 

มี่ช่่องิทุางิผ่่านแดีนรัวัม่ 9 แห่งิ โดียุเป็ีนจุดีผ่่านแดีนถืาวัรัทัุ�งิหม่ดี ในส่วันขึ้องิการัค้าช่ายุแดีน ณ์ ด่ีาน

ศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา เปีน็การัคา้ผ่่านดีา่นพรัม่แดีนสะเดีา ทัุ�งิน�ี การัคา้ช่ายุแดีนม่คีวัาม่สำาคัญ

ต่็อปีรัะเทุศไทุยุเป็ีนอยุ่างิม่ากเนื�องิจากปีรัะเทุศไทุยุมี่ควัาม่ได้ีเปีรีัยุบทุางิภู่ม่ิรััฐศาสต็ร์ั ทุ�ีสาม่ารัถื 

เชื่�อม่ต่็อปีรัะเทุศเพื�อนบ้านทีุ�มี่พรัม่แดีนทุางิบกติ็ดีต่็อกันได้ีม่ากถ้ืงิ 4 ปีรัะเทุศ ไดี้แก่ เม่ียุนม่าร์ั สปีปี.

ลัาวั กัม่พ่ช่า แลัะม่าเลัเซียุ แลัะทีุ�ผ่่านม่าปีรัะเทุศไทุยุได้ีเปีรีัยุบดุีลัการัค้ากับปีรัะเทุศเพื�อนบ้านม่าโดียุต็ลัอดี 

การัค้าร่ัปีแบบดัีงิกล่ัาวัจ้งิก่อให้เกิดีปีรัะโยุช่น์ช่่วัยุเสรัิม่สร้ัางิควัาม่มั่�นคงิทุางิเศรัษฐกิจขึ้องิจังิหวััดีทีุ�มี่

พรัม่แดีนติ็ดีต่็อกันแลัะยัุงิช่่วัยุส่งิเสริัม่ให้โครังิสรั้างิพ�ืนฐานต่็างิ ๆ ขึ้องิพ�ืนทีุ�ช่ายุแดีน การัจ้างิงิานแลัะ

สรั้างิรัายุได้ีให้กับปีรัะช่าช่นในพื�นทีุ�ส่งิผ่ลัดีีกับควัาม่สัม่พันธ์ุรัะหว่ัางิปีรัะช่าช่นบริัเวัณ์พ�ืนทุี�ช่ายุแดีน 

ทัุ�งิสองิปีรัะเทุศอันเป็ีนรัากฐานทีุ�แทุ้จริังิด้ีานควัาม่มั่�นคงิแลัะควัาม่สัม่พันธ์ุรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ นอกจากนี� 

โครังิการัควัาม่ร่ัวัม่รัะหว่ัางิปีรัะเทุศทัุ�งิในรัะบบพหุภูาคี เช่่น AEC GMS IMT-GT BIM-STEC แลัะทุวิัภูาคี 

เช่่น JDS JC JTC ยัุงิมี่ส่วันช่่วัยุส่งิเสริัม่ให้เกิดีควัาม่ร่ัวัม่มื่อทุางิการัค้าการัลังิทุุนแลัะสนับสนุนให้ 

การัค้าช่ายุแดีนมี่บทุบาทุสำาคัญเพิ�ม่ข้ึ้�น ส่งิผ่ลัให้เกิดีการัขึ้ยุายุตั็วัทุางิการัค้ารัะหว่ัางิกันอยุ่างิต่็อเนื�องิ

3. การัวัิจัยุครัั�งินี� ผ้่่วัิจัยุนำาปัีจจัยุเชิ่งิยุุทุธุศาสต็รั์ทีุ�ไดี้คัดีเลืัอกไว้ัในเบ�ืองิต้็น จำานวัน 11 ปัีจจัยุ ไปีให ้

ผ้่่เชี่�ยุวัช่าญ/ผ้่่ทุรังิคุณ์วุัฒิด้ีานการัคา้ช่ายุแดีน จำานวัน 5 คน ทุำาการัปีรัะเมิ่นนำ�าหนักควัาม่สำาคัญ รัะดัีบ

ผ่ลักรัะทุบแลัะคะแนนถื่วังินำ�าหนักในแต็่ลัะปีัจจัยุ โดียุผ่ลัรัวัม่ขึ้องิคะแนนนำ�าหนักควัาม่สำาคัญขึ้องิ 

ทุุกปัีจจัยุมี่ค่าเทุา่กับ 1.00 เมื่�อคะแนนถืว่ังินำ�าหนักมี่ค่าม่ากแสดีงิถ้ืงิควัาม่สำาคัญแลัะจำาเป็ีนขึ้องิปีรัะเดีน็

ยุุทุธุศาสต็ร์ัทีุ�ต้็องิให้ควัาม่สำาคัญแลัะ/หรัือเร่ังิดีำาเนินการั (Wheelen & Hunger, 2012) ทัุ�งินี�  

ผ่ลัการัวิัเครัาะห์พบว่ัา 

 (1) โอกาส (O) 4 ปัีจจัยุ ปีรัะกอบด้ีวัยุ O1. ควัาม่สัม่พันธ์ุทีุ�ดีีรัะหว่ัางิไทุยุแลัะม่าเลัเซียุ รัวัม่ถื้งิ

ลัักษณ์ะทุางิเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แบบพ้�งิพาอาศัยุกันม่าอยุ่างิยุาวันาน (0.20) O2. เทุคโนโลัยีุดิีจิทัุลั

แลัะนวััต็กรัรัม่ทุางิการัค้าในร่ัปีแบบออนไลัน์ (0.50) O3. ด่ีานศุลักากรัสะเดีามี่ทุำาเลัทีุ�ตั็�งิเหม่าะสม่แลัะ

อยุ่บ่นเส้นทุางิคม่นาคม่ขึ้นส่งิสายุหลัักเช่ื�อม่โยุงิปีรัะเทุศไทุยุ ม่าเลัเซียุแลัะสิงิคโปีร์ั (1.00) O4. รััฐบาลั

มี่นโยุบายุสนับสนุนการัพัฒนาปีรัะเทุศด้ีวัยุเทุคโนโลัยีุแลัะนวััต็กรัรัม่ เขึ้ต็เศรัษฐกิจพิเศษแลัะ 

การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีน (0.50)

 (2) อุปีสรัรัค (T) 2 ปัีจจัยุ ปีรัะกอบดี้วัยุ T1. ปัีญหาการัจรัาจรัต็ิดีขึ้ัดี ควัาม่แออัดีขึ้องิพื�นทุี�

ช่ายุแดีน ปัีญหาโครังิสร้ัางิพื�นฐานแลัะรัะบบโลัจิสติ็กส์ (0.20) T2. ม่าต็รัการักีดีกันทุางิการัค้า  

หรัืออุปีสรัรัคทุางิการัค้าทีุ�มิ่ใช่่ภูาษี (NTBs) ขึ้องิปีรัะเทุศเพ�ือนบ้าน (0.50)
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 (3) จุดีแข็ึ้งิ (S) 3 ปัีจจัยุ ปีรัะกอบด้ีวัยุ S1. กรัม่ศุลักากรัมี่

รัะบบเทุคโนโลัยุสีมั่ยุใหม่่ (0.40) S2. มี่ด่ีานศุลักากรัสะเดีาแหง่ิใหม่่

รัองิรัับการัค้าช่ายุแดีน (0.60) S3. ผ่่้นำาองิค์กรัม่ีวิัสัยุทัุศน์ขึ้องิ 

คนรุั่นใหม่่ (0.24)

 (4) จุดีอ่อน (W) 2 ปัีจจัยุ ปีรัะกอบด้ีวัยุ W1. ปัีญหาจรัาจรั

ติ็ดีขัึ้ดี ปัีญหาควัาม่แออัดีในพื�นทีุ� (0.20) W2. ด่ีานศุลักากรัสะเดีา 

มี่สภูาพพื�นทีุ�คับแคบแลัะแออัดี ในขึ้ณ์ะทีุ�ด่ีานศุลักากรัสะเดีา 

แห่งิใหม่่ยัุงิไม่่สาม่ารัถืเปิีดีใช่้งิานได้ีอยุ่างิเป็ีนทุางิการั (0.06)

จากผ่ลัการัวิัเครัาะห์คะแนนถ่ืวังินำ�าหนัก (ต็ารัางิทีุ� 1) แสดีงิให้เห็นว่ัา

เมื่�อสรุัปีปัีจจัยุเชิ่งิยุุทุธุศาสต็ร์ัโดียุภูาพรัวัม่ (Strategic Factor  

Analysis Summary: SFAS) โดียุเลัือกเฉพาะปัีจจัยุเชิ่งิยุุทุธุศาสต็รั์

ทุ�ีมี่ค่าคะแนนถื่วังินำ�าหนักทีุ�ส่งิรัวัม่กันทุุกด้ีาน (จุดีแข็ึ้งิ จุดีอ่อน 

โอกาส แลัะอุปีสรัรัค) เมื่�อนำาค่าเฉลีั�ยุนำ�าหนักม่ารัวัม่กันได้ี 4.40  

(ค่าเฉลีั�ยุม่าต็รัฐาน คือ 3.0) (Pearce & Robinson, 2009; Wheelen 

& Hunger, 2012) พิจารัณ์าไดีว้ัา่การัคา้ช่ายุแดีนดีา่นศลุักากรัสะเดีา 

จังิหวััดีสงิขึ้ลัา มี่ปัีจจัยุเชิ่งิยุุทุธุศาสต็ร์ัทีุ�สาม่ารัถืต็อบสนองิได้ีดีี  

(คา่เฉลีั�ยุนำ�าหนักรัวัม่ 4.00 – 5.00) กลัา่วัคอื มี่ปัีจจัยุเชิ่งิโอกาสแลัะ

จุดีแข็ึ้งิม่ากกว่ัามี่จุดีอ่อนแลัะอุปีสรัรัคจ้งิเป็ีนโอกาสในการัพัฒนา

ยุุทุธุศาสต็ร์ัการัค้าช่ายุแดีนในทิุศทุางิเชิ่งิรุักได้ีต่็อไปี ผ่่วิ้ัจัยุจ้งิได้ีนำา

ปัีจจัยุดัีงิกล่ัาวัไปีทุำาการัสังิเครัาะห์ด้ีวัยุ TOWS Matrix เพ�ือวิัเครัาะห์

ควัาม่สัม่พันธ์ุรัะหว่ัางิปัีจจัยุต่็างิ ๆ ได้ีแก่ โอกาสแลัะอุปีสรัรัคทีุ�

องิค์กรัหรัือหน่วัยุงิานเผ่ช่ิญอยุ่่ นำาม่าจับค่่เพ�ือให้สอดีคลั้องิกับ

ปัีจจัยุภูายุในทีุ�เป็ีนจุดีแข็ึ้งิแลัะจุดีอ่อนขึ้องิองิค์กรั แลัะนำาม่าซ้�งิ

ยุุทุธุศาสต็ร์ัทุางิเลืัอก 4 ชุ่ดี ได้ีแก่ ยุุทุธุศาสต็ร์ัเชิ่งิรุัก (SO) 

ยุุทุธุศาสต็ร์ัเชิ่งิแก้ไขึ้ (WO) ยุุทุธุศาสต็ร์ัเชิ่งิป้ีองิกัน (ST) แลัะ

ยุุทุธุศาสต็ร์ัเชิ่งิรัับ (WT) (ต็ารัางิทีุ� 2) 

4. ผ่ลัการัวิัจัยุทุำาให้ได้ียุุทุธุศาสต็ร์ัการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนขึ้องิ

กรัม่ศุลักากรัเพื�อรัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถืีใหม่่ ทีุ�สาม่ารัถืผ่ลัวิัจัยุนำาไปี

ปีรัับปีรุังิแลัะพัฒนายุุทุธุศาสต็ร์ั ม่าต็รัการัแลัะแผ่นงิานขึ้องิองิค์กรั

ทีุ�เก�ียุวัข้ึ้องิให้เกิดีผ่ลัเช่งิิบวักต่็อบทุบาทุแลัะภูารักจิกรัม่ศุลักากรัให้

มี่ปีรัะสิทุธิุภูาพแลัะมี่ปีรัะสิทุธิุผ่ลัม่ากยิุ�งิข้ึ้�น ปีรัะกอบด้ีวัยุปีรัะเด็ีน

ยุุทุธุศาสต็รั์เชิ่งิรุัก 4 ด้ีาน ไดี้แก่ 

1) การันำาเทุคโนโลัยุีดิีจิทัุลัแลัะ

นวััต็กรัรัม่การัอำานวัยุควัาม่สะดีวัก

ทุางิการัค้า เขึ้้าม่าสนับสนุน 

การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีน  

2) การัผ่ลัักดีันให้ด่ีานศุลักากรั

สะเดีาแหง่ิใหม่่เปีน็ต้็นแบบปีรัะต่็

การัค้าสากลั 3) การัพัฒนาแลัะ

จัดีรัะเบยีุบพ�ืนทีุ� รัวัม่ถ้ืงิเชื่�อม่โยุงิ

รัะบบการัคม่นาคม่กับปีรัะเทุศ

เพ�ือนบ้าน 4) การัพัฒนาผ้่่นำา

อ งิ ค์ ก รั รุ่ั น ใ ห ม่่ ใ ห้ มี่ ทัุ ก ษ ะ 

การัปีรัะสานงิาน การับรัิหารั

จัดีการัช่ายุแดีนแลัะเทุคโนโลัยีุ

ดิีจิทัุลั ทัุ�งินี� ปีรัะเด็ีนยุุทุธุศาสต็ร์ั

การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีน 

ดัีงิกล่ัาวั ปีรัะกอบด้ีวัยุ เป้ีาปีรัะสงิค์

เชิ่งิยุุทุธุศาสต็รั์แลัะม่าต็รัการั

ต่็างิ ๆ ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ เพ�ือให้บรัรัลุั

วััต็ถุืปีรัะสงิค์ขึ้องิยุุทุธุศาสต็ร์ัทีุ�

กำาหนดีไว้ั (ต็ารัางิทีุ� 3)
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1 รััฐบาลัแลัะกรัม่ศุลักากรัควัรัมี่การัจัดีทุำายุุทุธุศาสต็ร์ัร่ัวัม่กันเพ�ือการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีน

เชิ่งิรุักครัอบคลุัม่มิ่ติ็การัพัฒนาคน เศรัษฐกิจ สังิคม่ สาธุารัณ์สุขึ้แลัะสิ�งิแวัดีลั้อม่ อยุ่างิรัอบดี้านเพื�อ

การัพัฒนาอยุ่างิยัุ�งิยืุน การันำารัะบบเทุคโนโลัยีุดิีจิทัุลัแลัะนวััต็กรัรัม่เข้ึ้าม่าปีรัับใช้่แลัะอำานวัยุควัาม่สะดีวัก

ให้กับการัค้าช่ายุแดีน การัพัฒนาโครังิสรั้างิพ�ืนฐานแลัะสิ�งิอำานวัยุควัาม่สะดีวักทีุ�ได้ีม่าต็รัฐานสากลั 

การัคม่นาคม่ขึ้นส่งิแลัะโลัจิสติ็กส์ นิคม่อุต็สาหกรัรัม่ โดียุให้โอกาสผ้่่ม่ีส่วันไดี้ส่วันเสียุทุุกภูาคส่วัน 

มี่ส่วันร่ัวัม่ในการันำาเสนอยุุทุธุศาสต็ร์ัเพื�อนำาไปีส่่การัปีฏิิบัติ็ได้ีอยุ่างิแทุ้จริังิ

 1.2 รััฐบาลัแลัะกรัม่ศุลักากรัควัรักำาหนดีให้การัเปีิดีด่ีานศุลักากรัสะเดีาแห่งิใหม่่เปี็นวัารัะ 

แหง่ิช่าติ็ แลัะมี่วัารัะ “ปีีแห่งิการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีน” มุ่่งิพัฒนาให้เป็ีนด่ีานศุลักากรัต็น้แบบรัองิรัับ

การัค้าช่ายุแดีนแลัะเศรัษฐกิจวิัถีืใหม่่ได้ีอยุ่างิครับวังิจรั เพ�ือเป็ีนแม่่แบบการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีน 

ให้แก่ปีรัะเทุศไทุยุได้ีในอนาคต็

 1.3 รััฐบาลัควัรัมี่นโยุบายุม่อบหม่ายุให้กรัม่ศุลักากรัเป็ีนหน่วัยุงิานหลัักทุี�มี่บทุบาทุแลัะมี่อำานาจ

เต็็ม่ในการับรัิหารัจัดีการัดี่านพรัม่แดีนทัุ�วัปีรัะเทุศ โดียุให้กรัม่ศุลักากรัม่ีอำานาจจัดีตั็�งิคณ์ะทุำางิาน

บรัหิารัจัดีการัช่ายุแดีนรัว่ัม่กัน ปีรัะกอบดีว้ัยุหน่วัยุงิานควัาม่มั่�นคงิช่ายุแดีน ภูาคเอกช่นแลัะผ่่น้ำาชุ่ม่ช่น

ทุ�ีเก�ียุวัข้ึ้องิ เพื�อให้มี่ควัาม่ชั่ดีเจนในการัปีฏิิบัติ็แลัะสาม่ารัถืม่อบหม่ายุหน้าทีุ�ควัาม่รัับผิ่ดีช่อบใน 

การับริัหารัจัดีการัพื�นทีุ�ร่ัวัม่กันอยุ่างิเป็ีนร่ัปีธุรัรัม่แลัะมี่ปีรัะสิทุธิุภูาพ

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิิบัตำิ

 2.1 กรัม่ศุลักากรัแลัะหน่วัยุงิานควัาม่มั่�นคงิช่ายุแดีนทุ�ีเกี�ยุวัขึ้้องิ ควัรัสนับสนุนการัทุำางิาน 

รัว่ัม่กันแบบบ่รัณ์าการั โดียุนำาหลัักการับริัหารัจัดีการัช่ายุแดีนร่ัวัม่กันเข้ึ้าม่าใช้่เพ�ือยุกรัะดัีบม่าต็รัฐาน

ในการัปีฏิิบติั็งิานให้มี่ปีรัะสิทุธิุภูาพยิุ�งิข้ึ้�น อันจะส่งิผ่ลัให้ผ่่ป้ีรัะกอบการัรัะหว่ัางิปีรัะเทุศแลัะปีรัะช่าช่น

ในพื�นทีุ�ไดี้รัับคุณ์ภูาพบริัการัทีุ�ดีียิุ�งิข้ึ้�น

 2.2 ภูาครััฐ ภูาคเอกช่น แลัะผ้่่มี่ส่วันได้ีส่วันเสียุทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ ควัรับ่รัณ์าการัควัาม่ร่ั ้ควัาม่เช่ี�ยุวัช่าญ

แลัะปีรัะสบการัณ์เ์พื�อจัดีรัะเบียุบ ปีรัับปีรุังิแลัะพัฒนาพ�ืนทุ�ีใหมี้่ควัาม่พร้ัอม่เพ�ือรัองิรัับการัค้าช่ายุแดีน

แลัะการัทุ่องิเทีุ�ยุวั รัวัม่ไปีถ้ืงิการัพัฒนารัะบบเทุคโนโลัยุีดิีจิทัุลัหรัือมี่รัะบบกลัางิสนับสนุนการัอำานวัยุ

ควัาม่สะดีวักทุางิการัค้าการัลังิทุุน การัจัดีการัพ�ืนพรัม่แดีน การัจรัาจรั การัคม่นาคม่ แลัะควัาม่มั่�นคงิ

ปีลัอดีภัูยุในชี่วิัต็แลัะทุรััพย์ุสินขึ้องิปีรัะช่าช่นในพ�ืนทุ�ี ซ้�งิส่งิผ่ลัดีีต่็อเศรัษฐกิจในจังิหวััดีแลัะพื�นทุ�ีใกล้ั

เคียุงิ โดียุทุุกภูาคส่วันมี่ส่วันร่ัวัม่ในการัสนับสนุนแลัะดีำาเนินการัอยุ่างิต่็อเน�ืองิ
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 2.3 ควัรัให้ควัาม่สำาคัญกับการัพัฒนาบุคลัากรัให้มี่ควัาม่ร้่ั 

ควัาม่สาม่ารัถื เพิ�ม่ทัุกษะแลัะสม่รัรัถืนะทีุ�จำาเป็ีนในการัปีฏิิบัติ็งิาน

อยุ่างิต่็อเนื�องิแลัะสม่ำ�าเสม่อ เพื�อยุกรัะดัีบม่าต็รัฐานการัใน 

การัปีฏิิบัติ็งิาน รัวัม่ถ้ืงิเป็ีนการัเต็รีัยุม่ควัาม่พร้ัอม่ในการัพัฒนา

บุคลัากรัไปีส่่การัเป็ีนผ้่่นำาองิกรัค์ทีุ�มี่วิัสัยุทัุศน์คนรุ่ันใหม่่ มี่ทัุกษะ

การัปีรัะสานงิาน การับริัหารัจัดีการัช่ายุแดีนแลัะเทุคโนโลัยีุดิีจิทัุลั

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่ำอไป

 3.1 การัศ้กษาวัิจัยุครัั�งินี� เป็ีนการัศ้กษาเฉพาะหน่วัยุงิาน 

กรัม่ศุลักากรัแลัะกรัณี์ศ้กษา ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา 

ซ้�งิอาจแต็กต่็างิกับหน่วัยุงิานเชิ่งิยุุทุธุศาสต็ร์ัด้ีานเศรัษฐกิจ 

หน่วัยุงิานอื�นทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีน เช่่น สำานักงิานสภูา

พัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าติ็ กรัม่การัค้าต่็างิปีรัะเทุศ 

สำานักงิานพาณิ์ช่ย์ุจังิหวััดี องิคก์ารับริัหารัส่วันจังิหวััดีทุ�ีอยุ่ช่่ายุแดีน 

หน่วัยุงิาน CIQ ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ โดียุอาจมี่บทุบาทุ หน้าทีุ� ควัาม่รัับผิ่ดีช่อบ 

รัวัม่ถ้ืงิภูารักิจแต็กต่็างิกันไปี นอกจากนี� ด่ีานศุลักากรัมี่สำานักงิาน

กรัะจายุอยุ่่ทัุ�วัทุุกภูาคขึ้องิปีรัะเทุศ ปัีจจัยุด้ีานกายุภูาพพ�ืนทีุ� สังิคม่ 

วััฒนธุรัรัม่ ร่ัปีแบบธุุรักิจช่ายุแดีนทีุ�แต็กต่็างิกันอาจส่งิผ่ลัให้ได้ีผ่ลั

การัวัิจัยุแต็กต็่างิกัน ดัีงินั�น การัวัิจัยุครัั�งิต็่อไปีควัรัม่ีการัศ้กษาทีุ�

ครัอบคลุัม่ถ้ืงิหน่วัยุงิานทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับการัค้าช่ายุแดีนอื�น ๆ  

ทีุ�เก�ียุวัขึ้อ้งิ หรัอืพื�นทีุ�ด่ีานช่ายุแดีนภูาคอื�น ๆ  เพ�ือทุำาการัเปีรัยีุบเทุยีุบ

ควัาม่แต็กต่็างิขึ้องิปัีจจัยุสภูาพแวัดีล้ัอม่ภูายุในแลัะสภูาพแวัดีล้ัอม่

ภูายุนอกทีุ�ส่งิผ่ลัต่็อการัคา้ช่ายุแดีนในแต็ล่ัะพ�ืนทุ�ี รัวัม่ถืง้ิไดีภู้าพรัวัม่

ขึ้องิยุุทุธุศาสต็รั์การัค้าช่ายุแดีนทีุ�เหม่าะสม่กับปีรัะเทุศไทุยุใน

อนาคต็

 3.2 การัวิัจัยุเชิ่งิคุณ์ภูาพ (Qualitative Research) ในครัั�งินี� 

แม้่จะไดี้ทุำาการัเก็บข้ึ้อม่่ลัทุุติ็ยุภู่มิ่ (Secondary Data) จากเอกสารั 

ต็ำารัา บทุควัาม่ทุางิวัิช่าการั แนวัคิดีทุฤษฎี แลัะการัค้นควั้าจาก

เว็ับไซต์็ต่็างิ ๆ  แลัะข้ึ้อม่่ลัปีฐม่ภู่ม่ ิ(Primary Data) จากการัสัม่ภูาษณ์์

เชิ่งิล้ัก (In-depth Interview) แต่็ยัุงิมี่ข้ึ้อจำากัดีจากแหล่ังิข้ึ้อม่่ลัเพียุงิ

ไม่่ก�ีรัายุ ดัีงินั�นในการัศ้กษาครัั�งิต็อ่ไปีผ่่ส้นใจศ้กษาควัรัทุำาการัศ้กษา

ในเชิ่งิปีริัม่าณ์ร่ัวัม่ด้ีวัยุ โดียุอาจใช่้การัวัิจัยุแบบผ่สม่ผ่สาน (Mixed 

Methods Research) ปีรัะกอบด้ีวัยุ

การัวิัจัยุเชิ่งิปีริัม่าณ์แลัะเชิ่งิ

คุณ์ภูาพรั่วัม่กันในรัะยุะต็่างิ ๆ 

ขึ้องิการัวัิจัยุ เพ�ือสาม่ารัถืไดี้รัับ

ข้ึ้อม่่ลัในหลัากหลัายุม่ิติ็แลัะ

สาม่ารัถืบริัหารัจัดีการัข้ึ้อม่่ลั 

การัวิัเครัาะห์ แลัะสังิเครัาะห์

ข้ึ้อ ม่่ลั ในภูาพรัวัม่ไ ด้ี ดีีก ว่ั า  

ส่งิผ่ลัให้งิานวิัจัยุมี่ควัาม่น่าเชื่�อ

ถืือแลัะเป็ีนทีุ�ยุอม่รัับในวังิกว้ัางิ

 3.3 ควัรัม่ีการัศ้กษา 

เพิ�ม่เติ็ม่ในด้ีานอื�น ๆ  ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับ

การัคา้ช่ายุแดีน เช่่น ยุุทุธุศาสต็รั์

การัพัฒนาการัทุ่องิเทุ�ียุวัเม่ืองิ

ช่ายุแดีน ยุุทุธุศาสต็ร์ัการัพัฒนา

ผ้่่ปีรัะกอบการั ค้าช่ายุแดีน 

ยุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนาการัค้า

ช่ายุแดีนด้ีวัยุการับรัิหารัจัดีการั

ช่ายุแดีนร่ัวัม่กัน การัพัฒนา

บทุบาทุขึ้องิภูาคเอกช่นให้เป็ีน

หน่วัยุนำาการัพัฒนาการัค้ า

ช่ายุแดีนในอนาคต็ เป็ีนต้็น
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ต็ารัางิทุี� 1 : แสดีงิสรัุปีปีัจจัยุเช่ิงิยุุทุธุศาสต็รั์โดียุภูาพรัวัม่ (Strategic Factor Analysis Summary: SFAS) (ต็่อ)

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 82



ต็ารัางิทุี� 2 : แสดีงิผ่ลัการัพฒันายุุทุธุศาสต็รั์การัพฒันาค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศลุักากรั เพื�อรัองิรัับเศรัษฐกิจวิัถืีใหม่่ 
กรัณ์ีศ้กษา ดี่านศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 83



ต็ารัางิทุี� 3 : แสดีงิยุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนาค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรั เพื�อรัองิรัับเศรัษฐกิจวัิถืีใหม่่
กรัณ์ีศ้กษา ดี่านศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 84



ต็ารัางิทุี� 3 : แสดีงิยุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนาค้าช่ายุแดีนขึ้องิกรัม่ศุลักากรั เพื�อรัองิรัับเศรัษฐกิจวัิถืีใหม่่
กรัณ์ีศ้กษา ดี่านศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา (ต็่อ)

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 85



บรรณ�นุกรม
ภาษาไทย

วิทยานิพนธ์ี รายงานการวิจัย เอกสารวิจัย

กรัม่การัค้าต็่างิปีรัะเทุศ. (2558). Policy interview: นโยุบายุการัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนนำารั่องิ  

 แม่่สอดี-เมี่ยุวัดีี โม่เดีลั. วัารัสารัการัค้าช่ายุแดีน, ฉบับปีฐม่ฤกษ์ (ม่กรัาคม่ - มี่นาคม่ 2558), 4-7.

กรัม่ศุลักากรั. (2563). รัายุงิานปีรัะจำาปีี 2563. กรุังิเทุพม่หานครั: กรัม่ศุลักากรั, 2564.

คณ์ะกรัรัม่าธุิการัพาณ์ิช่ยุ์แลัะการัอุต็สาหกรัรัม่ วุัฒิสภูา. (2563). การัส่งิเสรัิม่การัค้าช่ายุแดีน:  

 ช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ-สิงิคโปีร์ั. รัายุงิานการัศ้กษา. กรุังิเทุพม่หานครั: สำานักงิานเลัขึ้าธุิการั 

 วุัฒิสภูา.

จักรักฤษณ์์ ดีวังิพัสต็รัา. (2560). กฎรัะเบียุบโลัจิสต็ิกส์แลัะการัค้าสินค้าเกษต็รัแลัะอุต็สาหกรัรัม่ 

 ทีุ�เป็ีนอุปีสรัรัคต่็อการัเคลืั�อนยุ้ายุสินค้าข้ึ้าม่แดีนแลัะสินค้าผ่่านแดีน. วัารัสารัการัขึ้นส่งิแลัะ 

 โลัจิสติ็กส์, 10(1), 7-24.

ช่ปีา จิต็ต์็ปีรัะทุุม่. (2547). ยุุทุธุศาสต็ร์ัการัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ, ใน วััช่ริันทุร์ั ยุงิศิรั,ิ บรัรัณ์าธิุการั, 

การัค้าช่ายุแดีนไทุยุกับอนุภู่มิ่ภูาคแม่่นำ�าโขึ้งิ. กรุังิเทุพม่หานครั: จุฬาลังิกรัณ์์ม่หาวิัทุยุาลััยุ.

ดีวังิจันทุร์ั ทุรังิเจริัญ. (2560). บทุควัาม่ยุุทุธุศาสต็รั์การัค้าช่ายุแดีน. สุรัาษฎร์ัธุานี: ศ่นย์ุปีฏิิบัติ็การั 

 ขึ้้อม่่ลัข่ึ้าวัสารัเพ�ือการัปีรัะช่าสัม่พันธ์ุ สปีขึ้.5 (IOC-Region 5).

ทุรังิพลั ธุรัรัม่ชี่วัทัุศน์. (2564). การับริัหารัจัดีการัช่ายุแดีนไทุยุ – ม่าเลัเซียุ. วัารัสารัมุ่ม่ม่องิควัาม่มั่�นคงิ,  

 5 (ตุ็ลัาคม่ 2563 - ม่กรัาคม่ 2564), 49-54.

ธุนาคารักรุังิไทุยุ. (2562). ทิุศทุางิเศรัษฐกิจแลัะธุุรักิจในยุุค New Normal. Krungthai Compass.  

 กรุังิเทุพม่หานครั: ธุนาคารักรุังิไทุยุ.

ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ. (2548). การัค้าช่ายุแดีนไทุยุกับเพ�ือนบ้าน 5 ปีรัะเทุศ: ม่าเลัเซียุ พม่่า จีน 

 ต็อนใต็้ ลัาวั แลัะกัม่พ่ช่า. รัายุงิานการัศ้กษา. กรุังิเทุพม่หานครั: ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ.

ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ. (2563). The Next Normal ส่องิเทุรันด์ีควัาม่ปีกติ็ถัืดีไปี หลัังิโควิัดี-19.  

 BOT พรัะสยุาม่ Magazine. 6 (พฤศจิกายุน – ธัุนวัาคม่ 2563), 8-9.

นุสรัา เทุิงิวิัเศษ ดีารัาวัลีั แก้วัเมื่องิ แลัะพรัรัษพรั เครัือวังิษ์. (2564). การัศ้กษาผ่ลักรัะทุบจาก 

 สถืานการัณ์์โควิัดี-19 ต่็อธุุรักจิขึ้นส่งิสินค้าในเขึ้ต็เศรัษฐกิจพิเศษ จังิหวััดีต็าก. รัายุงิานการัวิัจัยุ 

 ม่หาวัิทุยุาลััยุรัาช่ภัูฏิกำาแพงิเพช่รั, 1-14.
วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 86



ปีาลัิดีา สุทุธิุชี่ นิกรั, ศิริัวังิศ์ไพศาลั แลัะ วันัฐฌพงิษ์ คงิแก้วั. (2562). การัจำาลัองิสถืานการัณ์์ 

 การัขึ้นส่งิสินค้าด้ีวัยุรัถืบรัรัทุุกข้ึ้าม่พรัม่แดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ กรัณี์ศ้กษา ด่ีานศุลักากรัสะเดีา  

 จังิหวััดีสงิขึ้ลัา. วัารัสารัวิัช่าการัแลัะวิัจัยุ ม่ทุรั.พรัะนครั. 13(2), 1-12.

ยุุพาวัดีี สม่บ่รัณ์กุลั, สม่แก้วั รุ่ังิเลิัศเกรีัยุงิไกรั, สม่ม่าต็รั จุลิักพงิศ์, เสาวัณี์ จุลิัรััช่นีกรั, ธุีรัศักดีิ์  

 จินดีาบถื, กุลัวัดีี ลิั�ม่อุสันโน, สิทุธิุชั่ยุ ศุภูผ่ลั แลัะน่รัีมั่นต์็ หลังิหนิ. (2556). ร่ัปีแบบรัะบบ 

 การัจัดีการัด่ีานพรัม่แดีนสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา. รัายุงิานการัศ้กษา. กรุังิเทุพม่หานครั: สำานักงิาน 

 กองิทุุนสนับสนุนการัวิัจัยุ.

ลัาวััณ์ย์ุ พงิษสุ์วัรัรัณ์ศริิั แลัะ อุษณี์ย์ุ พรัหม่ศรัยีุา. (2564). ร่ัปีแบบการัพฒันาเศรัษฐกจิการัคา้ช่ายุแดีน  

 กรัณี์ศ้กษาเม่ืองิสุไหงิโก-ลัก จังิหวััดีนรัาธิุวัาส: เม่ืองิต้็นแบบการัค้าช่ายุแดีนรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ.  

 วัารัสารัม่นุษยุศาสต็รั์แลัะสังิคม่ศาสต็รั์ ม่หาวิัทุยุาลััยุม่หาสารัคาม่. 40(2), 65-79.

ศ่นยุวิ์ัจัยุกสิกรัไทุยุ. (2563). New Normal ทุ้าทุายุการัปีรัับตั็วัขึ้องิธุุรักจิขึ้นส่งิอาหารัผ่่านพรัม่แดีนขึ้องิ 

 ไทุยุจนกว่ัา COVID-19 จะคลีั�คลัายุ. KasikornThai Econ Analysis: Current Issue. 26(3121), 1-5.

สุบิน ช่ะรัอยุรััม่ย์ุ. (2560). สภูาพแวัดีล้ัอม่ภูายุนอกกับควัาม่คาดีหวัังิขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการัธุุรักิจการัค้า 

 ช่ายุแดีน : กรัณ์ีศ้กษาอำาเภูอสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา. เอกสารัวัิจัยุอิสรัะหลัักส่ต็รับรัิหารัธุุรักิจ 

 ม่หาบัณ์ฑิต็, บัณ์ฑิต็วิัทุยุาลััยุ ม่หาวิัทุยุาลััยุรัาช่ภัูฏิยุะลัา.

สุรัะพรัรัณ์์ จุลัสุวัรัรัณ์์. (2558). แนวัทุางิการัพัฒนาด่ีานช่ายุแดีนสะเดีา. รัายุงิานการัวิัจัยุ. ม่หาวิัทุยุาลััยุ 

 รัาช่ภัูฏิสงิขึ้ลัา.

สิรัิวัิขึ้วััญ จุไรัรััต็น์ แลัะ ปีรัะจวับ ทุองิศรีั. (2564). ผ่ลักรัะทุบการัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ อำาเภูอ 

 เบต็งิ จังิหวััดียุะลัา ในช่่วังิวัิกฤต็ Covid-19 กรัณ์ีศ้กษา ด่ีานเบต็งิ. ผ่ลังิานวิัจัยุเสนอการัปีรัะชุ่ม่ 

 วิัช่าการัการัพัฒนาชุ่ม่ช่นทุ้องิถิื�นแลัะสังิคม่รัะดัีบช่าติ็ ครัั�งิทีุ� 20 รัะหว่ัางิวัันทีุ� 30 กรักฎาคม่  –  

 1 สิงิหาคม่ 2564 ณ์ ม่หาวัิทุยุาลััยุทัุกษิณ์ วิัทุยุาเขึ้ต็สงิขึ้ลัา.

สำานักงิานนโยุบายุแลัะยุุทุธุศาสต็ร์ัการัค้า กรัะทุรัวังิพาณิ์ช่ย์ุ. (2563). เศรัษฐกิจหลัังิ COVID-19  

 พลิักวิักฤต็เป็ีนโอกาส. วัารัสารั สนค. 10(108), 3-7.

สำานักงิานสภูาพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ. (2564). การัค้าช่ายุแดีนแลัะการัค้าผ่่านแดีน 

 กับปีรัะเทุศเพื�อนบ้าน ปีี 2563. รัายุงิานการัศ้กษา. กรุังิเทุพม่หานครั: สำานักงิานสภูาพัฒนาการั 

 เศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าติ็.

อรัช่า รัักดีี. (2561). 6 ทุศวัรัรัษควัาม่สัม่พันธ์ุไทุยุ-ม่าเลัเซียุ: เพื�อนบ้านทีุ�แนบแน่น. วัารัสารั อัลั-ฮิ่กม่ะฮฺ่  

 ม่หาวัิทุยุาลััยุฟาฏิอนี. 8(15), 181-190.  

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 87



 

อรัไทุ แก้วัขึ้าวั. (2561). การัศ้กษากรัะบวันการัทุำางิานเพ�ือเพิ�ม่ปีรัะสิทุธิุภูาพการัให้บริัการัดี้าน 

 การัปีฏิิบัติ็พิธีุการันำาเข้ึ้าแลัะส่งิออกสินค้า ด่ีานศุลักากรัสะเดีา จังิหวััดีสงิขึ้ลัา. วิัทุยุานิพนธ์ุ  

 หลัักส่ต็รัรััฐศาสต็รัม่หาบัณ์ฑิต็, ม่หาวิัทุยุาลััยุรัาม่คำาแหงิ.

อังิคณ์า ธุรัรัม่สัจการั แลัะ สายุฝน ไช่ยุศรีั. (2558). พฤติ็กรัรัม่การัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุในจังิหวััดี 

 สงิขึ้ลัา. รัายุงิานการัวัิจัยุขึ้องิม่หาวัิทุยุาลััยุรัาช่ภัูฏิสงิขึ้ลัา.

ฮ่าริัดี เวัช่สิทุธ์ิุ. (2558). การัค้าช่ายุแดีนไทุยุ-ม่าเลัเซียุ: ยุุทุธุศาสต็รั์การัพัฒนาการัค้าช่ายุแดีนดี่าน 

 วัังิปีรัะจนั อำาเภูอควันโดีน จังิหวััดีสต่็ลั. วิัทุยุานพินธุ ์หลัักส่ต็รัรััฐปีรัะศาสนศาสต็รัม์่หาบณั์ฑติ็,  

 ม่หาวัิทุยุาลััยุสงิขึ้ลัานคริันทุร์ั.

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

กรัม่การัค้าต่็างิปีรัะเทุศ. (2565). รัายุงิานสถิืติ็การัค้าช่ายุแดีนผ่่านแดีน ปี ี2562-2564 (ม่.ค.-ธุ.ค.).  

 สืบค้นวัันทีุ� 9 เม่ษายุน 2565. จาก https://www.dft.go.th/bts/trade-report 

กรุังิเทุพธุุรักิจออนไลัน์. (2564). “New Normal” คืออะไรั? เมื่�อโควิัดี-19 ผ่ลัักเรัาส่่ชี่วิัต็ “ปีกติ็วิัถืใีหม่่”.  

 สืบค้นวัันทีุ� 22 พฤศจิกายุน 2564 จาก https://www.bangkokbiznews.com 

สถืาพรั โอภูาสานนท์ุ. (2563). การัจัดีการัโลัจิสติ็กส์ ในช่่วังิวิักฤต็โรัครัะบาดี: การัปีรัับตั็วัทุางิธุุรักิจ 

 ส้่ภัูยุโควิัดี 19: COVID-19: BUSINESS SURVIVAL by TBS. TBS Insights 2020. สืบค้นวัันทีุ�  

 22 มี่นาคม่ 2565 จาก https://www.tbs.tu.ac.th

สำานักงิานเลัขึ้าธิุการัสภูาผ้่่แทุนรัาษฎรั. (2563). ข้ึ้อม่่ลัปีรัะเทุศม่าเลัเซียุ (Malaysia). สืบค้นวัันทุี�  

 8 ม่กรัาคม่ 2565 จาก https://www.parliament.go.th

การสัมภาษณ์

คณิ์ต็ ม่ีปิีดี, นายุด่ีานศุลักากรัสะเดีา. สัม่ภูาษณ์์. 23 เม่ษายุน 2565.

ฉัต็รั์สุดีา ชุ่ม่แสงิ, พาณิ์ช่ย์ุจังิหวััดีสงิขึ้ลัา. สัม่ภูาษณ์์. 25 เม่ษายุน 2565.

ปีรัะสงิค์ อิ�ม่ปีรัะพันธุ์ต็รีั, กรัรัม่การัผ้่่จัดีการั บริัษัทุ ไอพีดีี ทุรัานสปีอร์ัต็แอนอิม่ปีอร์ัต็เอ็กซ์ปีอรั์ต็  

 จำากัดี. สัม่ภูาษณ์์. 20 เม่ษายุน 2565.

พิภูพ พุทุธุสุขึ้, นักวิัช่าการัศุลักากรัช่ำานาญการั หัวัหน้าฝ่ายุควับคุม่แลัะต็รัวัจสอบทุางิศุลักากรั ด่ีาน 

 ศุลักากรัสะเดีา. สัม่ภูาษณ์์. 3 พฤษภูาคม่ 2565.

ไพโรัจน์  ชั่ยุจีรัะธิุกุลั, รัองิปีรัะธุานกรัรัม่การั บริัษัทุ สหชั่ยุ อินเทุอร์ัเนชั่�นแนลั จำากัดี. สัม่ภูาษณ์์. 

 23 เม่ษายุน 2565.

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 88



ยุุทุธุนา พ่ลัพิพัฒน์, ผ้่่อำานวัยุการัสำานักงิานศุลักากรัภูาคทีุ� 4. สัม่ภูาษณ์์. 21 เม่ษายุน 2565.

ศิวักรั วิัช่ากิจ, รัองิปีรัะธุานกรัรัม่การับรัิษัทุในเครืัอวีั-เซิร์ัฟ (V-SERVE GROUP) แลัะผ้่่อำานวัยุการั 

 สาขึ้าภูาคใต้็. สัม่ภูาษณ์์. 25 เม่ษายุน 2565.

ภาษาอังกฤษ

Gruenwald, H. (2020). Covid-19 New Normal Economy. Project: Corona & Collateral Damage.  

 Retrieved February 3, 2022, from www.researchgate.net.

Jacobs, J., Delledonne, M., Palandrani, P., & Little, A. (2021). Key Themes for the New Normal  

 Economy. GLOBAL X ETFs RESEARCH. May 2021, 1-10.

Krainara, C., & Routray, J.K. (2015). Cross-Border Trades and Commerce between Thailand and  

 Neighboring Countries: Policy Implications for Establishing Special Border Economic Zones.  

 Journal of Borderlands Studies. 30(3), 345-363.

Pearce, J.A., & Robinson, R.B. (2009). Strategic Management: Formulation, Implementation and  

 Control (11th ed.). Boston: McGrawHill.

Wheelen, T.L., & Hunger, J.D. (2012). Strategic Management and Business Policy:Toward  

 Global Sustainability (13th ed.). New Jersey: Pearson Education. 

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 89



บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน จัดทำาโดยคณะทำางานด้าน

การจัดทำาหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 60 

เรียบเรียงโดยวารสารการเงินการคลัง

เหตำุการณ์สำาคัญ
ในประวัตำิศาสตำร์เศรษฐกิจไทย
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หลัังิสงิครัาม่โลักครัั�งิทีุ� 2 บรัิบทุโลักเปีลีั�ยุนแปีลังิอยุ่างิมี่นัยุสำาคัญ 

แลัะมี่ผ่ลัต่็อทิุศทุางิการัพัฒนาปีรัะเทุศทัุ�วัโลักอยุ่างิน้อยุ 2 มิ่ติ็คือ 

มิ่ติ็แรัก เกิดีม่หาอำานาจใหม่่ คือ สหภูาพโซเวัียุต็ทีุ�มี่การัปีกครัองิ

รัะบอบคอม่มิ่วันิสต์็  แลัะสหรััฐอเม่ริักาทุี�ปีกครัองิรัะบอบ

ปีรัะช่าธิุปีไต็ยุ โดียุต่็างิฝ่ายุต่็างิขึ้ยุายุควัาม่เชื่�อในรัะบอบการัปีกครัองิ

ขึ้องิต็นไปียุังิปีรัะเทุศต็่างิ ๆ ขึ้ณ์ะทีุ�สหรััฐฯ พยุายุาม่เผ่ยุแผ่่ 

การัปีกครัองิแบบเสรีัปีรัะช่าธุิปีไต็ยุไปีส่่ปีรัะเทุศต่็างิ ๆ โดียุเฉพาะ

ปีรัะเทุศอาณ์านิคม่ทีุ�เพิ�งิปีรัะกาศเอกรัาช่ ผ่่านการัให้ควัาม่ช่่วัยุเหลืัอ

ทุางิการัเงิินขึ้องิ World Bank แลัะIMF เพื�อส่งิเสรัิม่การัพัฒนา

เศรัษฐกิจในปีรัะเทุศเหล่ัานี� 

ในเวัลัานั�น ม่หาอำานาจใหม่่ทัุ�งิ 2 ปีรัะเทุศเลีั�ยุงิการัเผ่ชิ่ญหน้ากัน

โดียุต็รังิ เพรัาะต็รัะหนักถ้ืงิม่หันต็ภัูยุขึ้องิรัะเบิดีนิวัเคลีัยุรั์ จ้งิเกิดี

สงิครัาม่ตั็วัแทุน (สงิครัาม่เย็ุน) ขึ้องิทัุ�งิ 2 ฝ่ายุในหลัายุภู่มิ่ภูาคขึ้องิ

โลักแทุน แลัะสงิครัาม่ตั็วัแทุนทีุ�สร้ัางิควัาม่หวัาดีวัิต็กไปีทัุ�วัภู่มิ่ภูาค

เอเช่ียุรัวัม่ถ้ืงิไทุยุม่ากทีุ�สุดี คือสงิครัาม่อินโดีจีน ในเวีัยุดีนาม่ ลัาวั 

แลัะกัม่พ่ช่า ซ้�งิสหรััฐฯ ม่องิปีรัะเทุศไทุยุเป็ีน strategic location  

ในการัสนับสนุนกำาลัังิพลัแลัะดี้วัยุควัาม่กลััวัคอม่ม่ิวันิสต็์จะยุ้ดี

ปีรัะเทุศ รััฐบาลัไทุยุจ้งิอนุญาต็ให้สหรััฐฯ เข้ึ้าม่าตั็�งิฐานทัุพหลัายุแห่งิ

มิ่ติ็ต่็อม่าคือ การัเกิดีรัะบบการัเงิินโลักใหม่่ สหปีรัะช่าช่าต็ิจัดีตั็�งิ 

World Bank กับ IMF เพื�อให้ควัาม่ช่่วัยุเหลัือกับปีรัะเทุศสม่าชิ่กหลัังิ

เกิดีสงิครัาม่โลักครัั�งิทีุ� 2 การัเป็ีนสม่าชิ่ก World Bank แลัะ IMF 

ทุำาให้ไทุยุได้ีรัับควัาม่ช่่วัยุเหลืัอจากทัุ�งิ 2 องิค์กรัม่าก กล่ัาวัคือ

ธุนาคารัโลักให้ควัาม่ช่่วัยุเหลัือด้ีานการัเงิินเพ�ือการัพัฒนาปีรัะเทุศ 

ให้คำาปีร้ักษาทุางิ วิัช่าการัแลัะเทุคนิค ส่วัน IMF ทุำาหน้าทีุ�สนับสนุน

ควัาม่ร่ัวัม่มื่อรัะหว่ัางิปีรัะเทุศทุางิด้ีานการัเงิิน การัเสริัม่สร้ัางิ

เสถืยีุรัภูาพอตั็รัาแลักเปีลีั�ยุน แลัะใหค้วัาม่ช่่วัยุเหลืัอทุางิการัเงิินแก่

ปีรัะเทุศสม่าช่ิกทีุ�ปีรัะสบปีัญหาดีุลัการัช่ำารัะเงิิน ซ้�งิมี่ควัาม่สำาคัญ

ม่าก โดียุเฉพาะในช่่วังิวิักฤติ็

ประเทศไทยหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 
ในส่วันขึ้องิบรัิบทุปีรัะเทุศไทุยุ 

หลัังิสงิครัาม่โลักครัั�งิทีุ� 2 อังิกฤษ

กดีดัีนให้ไทุยุมี่สถืานะเป็ีนปีรัะเทุศ

ผ้่่แพ้สงิครัาม่ แต่็สหรััฐฯเห็นวั่า 

ขึ้บวันการัเสรัีไทุยุเขึ้้ารั่วัม่กับ

สหรััฐฯ ต่็อ ต้็านฝ่ายุอักษะ  

แลัะด้ีวัยุควัาม่พยุายุาม่ขึ้องิ 

ทุุกฝ่ายุสุดีทุ้ายุไทุยุรัอดีพ้น 

จากสถืานะนั�น ในด้ีานควัาม่มั่�นคงิ 

ไทุยุต้็องิเผ่ชิ่ญกับปัีญหาร่ัวัม่ใน

ภู่ม่ิภูาคคือปัีญหาคอม่มิ่วันิสต์็

แ ทุ รั ก ซ้ ม่ ใ น ช่ น บ ทุ ม่ า ก ขึ้�้ น  

โดียุในปี ี2494 พรัรัคคอม่มิ่วันิสต์็

แห่งิปีรัะเทุศไทุยุปีรัะกาศให้ 

ก า รั ส นั บ ส นุ น ก า รั ปี ฏิิ วัั ติ็

ปีรัะช่าช่นดี้วัยุวิัธีุรุันแรังิแลัะ 

การัทุำาสงิครัาม่ยืุดีเยืุ�อ แลัะ 

ในด้ีานเศรัษฐกิจ สงิครัาม่โลัก 

ส่งิผ่ลักรัะทุบต่็อเศรัษฐกิจไทุยุ

อยุ่างิรัุนแรังิ ค่าเงิินบาทุต็กต็ำ�า 

แลัะเงิินเฟ้อ เนื�องิจากควัาม่จำาเป็ีน

ในการัพิม่พ์เ งิินออกม่าใช่้ใน 

ช่่วังิ สงิครัาม่ ทุุนสำารัองิเงิินต็รัา

ไ ม่่ เ พี ยุ งิ พ อ ต่็ อ ก า รั บ่ รั ณ์ ะ

ปีรัะเทุศ แลัะรัายุได้ีรััฐบาลั 

ไม่่เพียุงิพอต่็อค่าใช้่จ่ายุ
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ช่วงฟ้ืนตัวหลังภ�วะสงคร�ม 
ในปี 2504-2514
รัะหว่ัางิปีี 2504 - 2514 เป็ีนช่่วังิทีุ�ปีรัะเทุศต่็างิ ๆ ฟ้�นตั็วัจากภูาวัะสงิครัาม่แลัะมุ่่งิพัฒนาปีรัะเทุศ 

เศรัษฐกิจทัุ�วัโลักแลัะเศรัษฐกิจไทุยุค่อนข้ึ้างิมี่เสถีืยุรัภูาพโดียุมี่อัต็รัาการัเจริัญเติ็บโต็เฉลีั�ยุร้ัอยุลัะ 5.1 

แลัะ 7.9 ต็าม่ลัำาดัีบ (ภูาพทุ�ี 1) ทุุนสำารัองิเงิินต็รัาขึ้องิปีรัะเทุศมี่ม่ากข้ึ้�น แบงิก์ช่าติ็สาม่ารัถืเก็บเงิินต็รัา

ต่็างิปีรัะเทุศเข้ึ้าทุุนสำารัองิ ค่าเงิินบาทุคงิทีุ� แลัะเสถีืยุรัภูาพทุางิการัเมื่องิอยุ่่ในรัะดัีบส่งิ

ทุว่ัาภัูยุคอม่มิ่วันิสต์็ ยัุงิคุกคาม่ควัาม่สงิบภูายุในแลัะทุวีัควัาม่

รุันแรังิข้ึ้�นเป็ีนลัำาดัีบ ดัีงินั�นรััฐบาลัจ้งิเร่ังิสร้ัางิควัาม่เจรัิญในช่นบทุ

ซ้�งิเป็ีนกลัยุุทุธ์ุ สำาคัญในการัต่็อส้่กับภัูยุคอม่มิ่วันิสต์็ ควับค่่กับ 

การัพัฒนาปีรัะเทุศต็าม่แผ่นพัฒนาฯ ทีุ�วัางิไวั้ โครังิการัลังิทุุนใน

ปีรัะเทุศช่่วังินี�เกือบทัุ�งิหม่ดีเปีน็ขึ้องิภูาครััฐ (ภูาคเอกช่นไทุยุยุงัิไม่่มี่

บทุบาทุ) ซ้�งิเน้นการัพัฒนาด้ีานการัคม่นาคม่ การัสาธุารัณ่์ปีโภูค 

การัศ้กษา สาธุารัณ์สขุึ้ รัะบบช่ลัปีรัะทุาน การัปีรัะปีา แลัะการัผ่ลัติ็

ไฟฟ้า เพื�อยุกรัะดัีบคุณ์ภูาพีชี่วิัต็คนไทุยุ ให้ปีรัะช่าช่นมี่ต้็นทุุน 

การัดีำาเนนิช่วิีัต็ต็ำ�าลังิ แลัะสรัา้งิรัากฐานไปีส่่การัพฒันาเศรัษฐกจิทีุ�

ช่่วัยุให้ภูาคเอกช่นเติ็บโต็ได้ีในรัะยุะต่็อไปี อยุ่างิไรัก็ดีี็ี ภูาคการัคลัังิ

ยัุงิคงิมี่ปัีญหางิบปีรัะม่าณ์ขึ้าดีดุีลัเรืั�อรัังิม่าตั็�งิแต่็สมั่ยุหลัังิ

สงิครัาม่โลักครัั�งิทีุ� 2 (ภูาพทีุ� 2) จ้งิต้็องิอาศัยุการัก้่ยุืม่เงิิน 

ทัุ�งิจากแหล่ังิภูายุในแลัะต่็างิปีรัะเทุศ

ภูาพทุี� 1 : อัต็รัาการัเจรัิญเต็ิบโต็ทุางิเศรัษฐกิจขึ้องิไทุยุเทุียุบกับโลัก
ทุี�ม่า : World Development Indicators

ภูาพทุี� 2 : ดีุลังิบปีรัะม่าณ์ขึ้องิไทุยุ ปีีงิบปีรัะม่าณ์ 2504 - 2514
ทุี�ม่า : กรัม่บัญช่ีกลัางิ แลัะสำานักงิานสภูาพัฒนาการัเศรัษฐกิจ
แลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิิ
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เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤติรอบด้�น 
ในปี 2515-2529
เศรัษฐกิจไทุยุเผ่ชิ่ญแรังิกดีดัีนหลัายุดีา้น ไม่่วัา่จะเป็ีนต็ลัาดีการัเงินิโลักทุี�ผั่นผ่วันม่าก วิักฤติ็รัาคานำ�ามั่น

โลัก2 ครัั�งิ ทัุ�วัโลักเผ่ช่ิญกับเงิินเฟ้อแลัะอัต็รัาดีอกเบ�ียุส่งิ เศรัษฐกิจต็กต็ำ�าขึ้าดีแคลันสภูาพคลั่องิ แลัะ

ยัุงิเผ่ชิ่ญกับวิักฤติ็สถืาบันการัเงิินในปีรัะเทุศ 2 ครัั�งิ การัลัดีค่าเงิินบาทุ 3 ครัั�งิ แลัะวิักฤติ็การัเงิินนอก

รัะบบนอกจากนี� ภัูยุคอม่มิ่วันิสต์็ ยัุงิคุกคาม่ไทุยุอยุ่างิหนัก ควัาม่หวัังิทุ�ีโช่ติ็ช่่วังิอยุ่างิเดีียุวัขึ้องิปีรัะเทุศ

คือการัค้นพบก๊าซธุรัรัม่ช่าติ็ในอ่าวัไทุยุ นำาไปีส่่การัพัฒนาโครังิการั Eastern Seaboard ทีุ�ผ่ลัักดัีน

ปีรัะเทุศไทุยุส่่ยุุคโช่ติ็ช่่วังิชั่ช่วัาลัอยุ่างิแทุ้จริังิในรัะยุะต่็อม่า กล่ัาวัคือ เศรัษฐกิจการัเงิินโลักปีลัายุปี ี

2514 ต็ลัาดีการัเงิินโลักผั่นผ่วันต็าม่ทีุ�ปีรัะธุานาธิุบดีีนิกสัน ปีรัะกาศว่ัา ธุนาคารักลัางิสหรััฐขึ้อยุกเลิัก

การัรัับแลักเปีลีั�ยุนดีอลัลัารัเ์ปีน็ทุองิคำาจากธุนาคารักลัางิทุุกปีรัะเทุศ ซำ�าเต็มิ่ดีว้ัยุวักิฤต็ริัาคานำ�ามั่นโลัก 

2 ครัั�งิ ในปีี 2516 แลัะปีี 2522 ซ้�งิวิักฤติ็ครัั�งิหลัังิสร้ัางิผ่ลักรัะทุบต่็อเศรัษฐกิจไทุยุรุันแรังิม่าก มิ่หนำาซำ�า

สถืานการัณ์์ยัุงิถ่ืกซำ�าเติ็ม่จากสงิครัาม่รัะหว่ัางิอิรัักกับอิหรั่าน รัาคานำ�ามั่นยิุ�งิเพ�ิม่ข้ึ้�น แลัะกัดีดัีนให้

เงิินเฟ้อเร่ังิตั็วัข้ึ้�น ธุนาคารักลัางิสหรััฐซ�้งิเป็ีนผ้่่ชี่�นำาคนสำาคัญในต็ลัาดีการัเงิินโลักตั็ดีสินใจใช้่นโยุบายุ

การัเงิินเข้ึ้ม่งิวัดีเพื�อควับคุม่เงิินเฟ้อแลัะรััฐบาลัสหรััฐดีำาเนินนโยุบายุงิบปีรัะม่าณ์ขึ้าดีดุีลั (Twin Deficits) 

(ภูาพทีุ� 3)

ผ่ลัจากการัใช่้นโยุบายุการัเงิินเข้ึ้ม่งิวัดี ขึ้องิสหรััฐฯ 

ทีุ�ปีรัับตั็วัส่งิข้ึ้�นเกือบร้ัอยุลัะ 20 ต่็อปีี ในช่่วังิต้็น

ทุศวัรัรัษ 1980s (ภูาพทีุ� 4) ส่งิผ่ลัให้อัต็รัาดีอกเบ�ียุ

ในต็ลัาดีโลักปีรัับต็วััส่งิข้ึ้�น โดียุเฉพาะอตั็รัาดีอกเบ�ียุ

เงิินก่แ้บบ ลัอยุตั็วัในต็ลัาดียุ่โรัดีอลัลัารั”์ ปีรัับตั็วัส่งิ

ข้ึ้�นอยุ่างิต็่อเนื�องิ แลัะอยุ่่ในอัต็รัาส่งิสุดีถื้งิรั้อยุลัะ 

25 ต่็อปีี ในปีี 2524 สร้ัางิผ่ลักรัะทุบรุันแรังิต็่อ 

ปีรัะเทุศกำาลัังิพัฒนา ทีุ�ส่วันใหญ่พ้�งิพาเงิินก่้จาก

แหล่ังิดัีงิกล่ัาวัในวังิเงิินค่อนข้ึ้างิส่งิ

ภูาพทุี� 3 : ดีุลัการัค้าแลัะดีุลัการัคลัังิเทุียุบกับ GDP ขึ้องิสหรััฐฯ 
ปีี 2514 - 2529
ทุี�ม่า : Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of 
Commerce
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นอกจากนี� ปัีญหาทีุ�ม่ากม่ายุในช่่วังินั�น ทุำาให้หลัายุปีรัะเทุศเผ่ช่ิญ

ปัีญหาการัขึ้าดีดุีลัการัช่ำารัะเงิิน ค่าเงิินผั่นผ่วัน บางิปีรัะเทุศ 

ทีุ�ก่อหนี�ต็า่งิปีรัะเทุศม่าก เช่่น กลุ่ัม่ปีรัะเทุศในลัาติ็นอเม่ริักา ทีุ�ก่เ้งิิน

จากต่็างิปีรัะเทุศม่ากจนไม่่สาม่ารัถืจ่ายุหนี�ได้ี ต้็องิเผ่ชิ่ญกับวิักฤติ็

หน�ีสาธุารัณ์ะถ้ืงิขัึ้�นพันธุบัต็รัรััฐบาลัไม่่ได้ีรัับการัยุอม่รัับจ้งิต้็องิ

พิม่พธ์ุนบัต็รัม่าแกปั้ีญหาการัขึ้าดีดีลุัภูาครััฐ แลัะเกดิีเงินิเฟอ้รันุแรังิ 

(Hyperinflation) ในทีุ�สุดี

เมื่�อหลัายุวิักฤติ็รุัม่เร้ัา เศรัษฐกิจผั่นผ่วัน สหรััฐฯ ต้็องิเผ่ชิ่ญกับ

ปัีญหา Twin Deficits แลัะเกิดีวิักฤติ็ในลัาติ็นอเม่รัิกา เศรัษฐกิจ 

จ้งิต็กต็ำ�าทัุ�วัโลัก ภูายุใต็้สถืานการัณ์์เศรัษฐกิจโลักขึ้ณ์ะนั�น 

เศรัษฐกิจไทุยุไดี้รัับผ่ลักรัะทุบหนักเช่่นกัน กลั่าวัคือ นำ�ามั่นเป็ีน

ปัีจจัยุการัผ่ลัติ็สำาคัญทีุ�ต้็องินำาเข้ึ้าเกือบทัุ�งิหม่ดี ขึ้ณ์ะทีุ�รัาคาเพิ�ม่ข้ึ้�น

หลัายุเทุ่า เงิินเฟ้อในปีรัะเทุศส่งิเกือบรั้อยุลัะ 20 ในปีี 2523  

(ภูาพทีุ� 5) สถืานการัณ์์พลัังิงิานปีรัะเทุศยุำ�าแยุ่ ถ้ืงิขัึ้�นพลัเอก  

เปีรัม่ ติ็ณ์ส่ลัานนทุ์ นายุกรััฐม่นต็รัีสมั่ยุนั�น สั�งิให้โทุรัทุัศน์ 

งิดีออกอากาศเวัลัา 18.30 - 20.00 น. เพ�ือปีรัะหยัุดีพลัังิงิาน

ภูาพทุี� 4 : อัต็รัาดีอกเบี�ยุนโยุบายุขึ้องิธุนาคารักลัางิสหรััฐ
ทุี�ม่า : Federal Reserve Bank of St. Louis
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ขึ้ณ์ะเดีียุวักันเศรัษฐกิจทีุ�ต็กต็ำ�าทัุ�วัโลัก ทุำาให้รัาคาสินค้าชั่�นต้็นหลัายุช่นิดีต็กต็ำ�าต็าม่ไปีดี้วัยุ รัายุไดี้ 

จากการัส่งิออกสินค้าเกษต็รัซ�้งิเป็ีนสินค้าหลัักขึ้องิไทุยุในขึ้ณ์ะนั�นลัดีลังิม่าก เกิดีปัีญหาการัขึ้าดีดุีลั

บัญชี่เดิีนสะพัดีอยุ่างิหนัก (ภูาพ 3-4) ภูารัะหน�ีต็่างิปีรัะเทุศเพ�ิม่ส่งิข้ึ้�น ทุุนสำารัองิรัะหว่ัางิปีรัะเทุศ 

รั่อยุหรัอ ทุำาให้ในปีี 2524 ต้็องิลัดีค่าเงิินบาทุถ้ืงิ 2 ครัั�งิ โดียุครัั�งิแรักลัดีจาก 20.75 บาทุต่็อดีอลัลัาร์ั 

เป็ีน 21 บาทุต็่อดีอลัลัารั์ แลัะครัั�งิทีุ�สองิลัดีจาก 21 บาทุต็่อดีอลัลัารั์ เป็ีน 23 บาทุต็่อดีอลัลัารั์  

แต่็เสถีืยุรัภูาพด้ีานต่็างิปีรัะเทุศ ยัุงิไม่่น่าไวั้วัางิใจจนถ้ืงิจุดีวิักฤติ็ปี ี2526 เน�ือเงิินสำารัองิทุางิการัเหลัือ

เพียุงิ 2,500 ล้ัานดีอลัลัาร์ั IMF ซ้�งิเตื็อนทุางิการัไทุยุเรั�ืองิค่าเงิินบาทุมี่ม่่ลัค่าส่งิเกินพ�ืนฐานเศรัษฐกิจ 

แลัะควัรัลัดีค่าเงิินบาทุ แต็่ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุเลืัอกแก้ปัีญหาเบ�ืองิต้็น โดียุการัจำากัดีการัขึ้ยุายุ

สินเชื่�อขึ้องิสถืาบันการัเงิินไม่่ให้เกินร้ัอยุลัะ 15 ในปี ี2527 แทุนการัลัดีค่าเงิินบาทุ ซ้�งิปีรัากฏิต่็อม่าว่ัา 

ธุุรักิจขึ้นาดีเล็ักล้ัม่ลัะลัายุเป็ีนจำานวันม่าก ทุำาให้สถืานการัณ์์ทุางิเศรัษฐกิจทุี�เปีรัาะบางิอยุ่่แล้ัวั 

ให้แยุ่ลังิไปีอีก แลัะในทีุ�สุดีต้็องิลัดีค่าเงิินบาทุอีกครัั�งิจาก 23 บาทุต่็อดีอลัลัาร์ั เป็ีน 27 บาทุต่็อดีอลัลัาร์ั 

ในปีีเดีียุวักันนั�นเองิ

ภูาพทุี� 5 : รัาคานำ�าม่ันในต็ลัาดีดี่่ไบ แลัะ
อัต็รัาเงิินเฟ้อไทุยุปีี 2514 - 2529
ทุี�ม่า : FRED, Federal Reserve Bank of 
St. Louis แลัะกรัะทุรัวังิพาณ์ิช่ยุ์

ภูาพทุี� 6 : สัดีส่วันดีุลับัญช่ีเดีินสะพัดี
เทุียุบกับ GDP ขึ้องิไทุยุ
ทุี�ม่า : ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ
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ดี้านต็ลัาดีเงิินแลัะต็ลัาดีทุุน ปีี 2517 ปีรัะกาศใช่้พรัะรัาช่บัญญัติ็ต็ลัาดีหลัักทุรััพยุ์แห่งิปีรัะเทุศไทุยุ 

บรัิษัทุเงิินทุุนแลัะบริัษัทุหลัักทุรััพย์ุจ้งิขึ้ยุายุตั็วัอยุ่างิรัวัดีเร็ัวั แต่็บริัษัทุเหล่ัาน�ีจำานวันม่ากมี่ปัีญหา 

ธุรัรัม่าภูิบาลั อาทุิ บรัิษัทุ รัาช่าเงิินทุุนให้ก้่ยุืม่เงิินแก่บรัิษัทุในเครัือแลัะล่ักค้าเพื�อซื�อหุ้นขึ้องิบรัิษัทุฯ 

เองิ โดียุไม่่มี่หลัักปีรัะกัน ในเวัลัาไม่่นานรัาคาหุ้นพุ่งิข้ึ้�นไปีถ้ืงิ 2,470 บาทุ/หุ้น ในช่่วังิกลัางิเดืีอน

พฤศจิกายุน ปีี 2521 จากรัาคาทีุ�ต็รัาไว้ั 100 บาทุ/หุ้น ขึ้ณ์ะเดีียุวักัน กรัะแสการัปัี�นหุ้นทุำาให้ปีรัะช่าช่น

ให้ควัาม่สนใจเข้ึ้าไปีซื�อขึ้ายุหุ้นในต็ลัาดีเป็ีนจำานวันม่าก แต่็ส่วันใหญ่เป็ีนการัเก็งิกำาไรั รัาคาหุ้นจ้งิ 

ส่งิเกินควัาม่เป็ีนจริังิม่าก (ภูาพทีุ� 7)

เมื่�อเศรัษฐกิจต็กต็ำ�า รัะบบการัเงิินอยุ่่ในภูาวัะต้็งิตั็วั บริัษัทุรัาช่าเงิินทุุน 

ปีรัะสบปัีญหาดี้านสภูาพคล่ัองิรุันแรังิ ปีรัะช่าช่นขึ้าดีควัาม่เชื่�อมั่�น 

นำาม่าส่่ วิักฤติ็ในรัะบบสถืาบันการัเงิินแลัะต็ลัาดีหลัักทุรััพย์ุแห่งิ

ปีรัะเทุศไทุยุครัั�งิแรักในปีี 2522 หรืัอทีุ�เรีัยุกกันทัุ�วัไปีวัา่ “วิักฤติ็รัาช่า

เงิินทุุน”

นอกจากนี� ในปีี 2527 ได้ีเกิดีวิักฤติ็การัเงิินนอกรัะบบทีุ�เกิดีจาก 

วังิแช่รัที์ุ�ใหผ้่ลัต็อบแทุนจ่งิใจนกัลังิทุุนม่ากหลัายุวังิทีุ�โดีง่ิดีงัิทีุ�สุดีคือ 

“แช่ร์ัแม่่ช่ม้่อยุ” เป็ีนแช่ร์ันำ�ามั่นทุ�ีนำาเงิินจากผ้่่รั่วัม่ลังิทุุนรัายุใหม่่  

ม่าจัดีสรัรัคิวัแบ่งิจ่ายุให้ผ้่่ลังิทุุนรัายุเก่าในลัักษณ์ะหมุ่นเวัียุนกัน 

ในลัักษณ์ะล่ักโซ่ ต่็อม่าเมื่�อวังิแช่ร์ัหลัายุวังิได้ีล้ัม่ลังิ จ้งิมี่ผ่ลักรัะทุบ

รุันแรังิต่็อรัะบบการัเงิิน แลัะซำ�าเติ็ม่ปัีญหาวิักฤติ็สถืาบันการัเงิิน 

ทุ�ีกำาลัังิเผ่ชิ่ญอยุ่่ขึ้ณ์ะนั�น

ปีรัะเทุศไทุยุต้็องิเผ่ชิ่ญกับแรังิกดีดัีนเมื่�อสหรััฐฯ พ่ายุแพ้ในสงิครัาม่

อินโดีจีน ซ้�งิทุำาให้เวัียุดีนาม่ เขึ้ม่รั แลัะสาวักลัายุเป็ีน คอม่ม่ิวันิสต์็

ในปีี 2516 ไทุยุจ้งิมี่ควัาม่เสี�ยุงิส่งิทีุ�จะกลัายุเป็ีนคอม่มิ่วันิสต์็ 

ภูาพทุี� 7 : ดีัช่นีต็ลัาดีหลัักทุรััพยุ์ไทุยุ 
รัะหวั่างิปีี 2518 - 2529
ทุี�ม่า : ต็ลัาดีหลัักทุรััพยุ์แห่งิปีรัะเทุศไทุยุ

ต็าม่ทุฤษฎีโดีมิ่โน แลัะขึ้ณ์ะนั�น

หลัายุพ�ืนทีุ�ในปีรัะเทุศเป็ีนพื�นทีุ� 

สีแดีงิ แต่็โช่คดีีทีุ�พบก๊าซธุรัรัม่ช่าติ็

ในอ่าวัไทุยุ (ปีี 2516) ซ้�งิเป็ีน

ควัาม่หวัังิเดีียุวัทีุ�จะพ้�งิพาตั็วัเองิ

ได้ีในด้ีานพลัังิงิาน จากทุี�ต็้องิ 

ก้ม่หน้ารัับสถืานการัณ์์รัาคา
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ภูาพทุี� 8 : เงิินลังิทุุนโดียุต็รังิจากต็่างิ
ปีรัะเทุศสุทุธุิ
ทุี�ม่า : ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ

นำ�ามั่นส่งิข้ึ้�น ๆ  อยุ่างิไม่่มี่ทุางิเลืัอก 

แลัะยัุงิเป็ีนโอกาสสำาคัญทีุ�จะยุก

รัะดีับศักยุภูาพทุางิเศรัษฐกิจ 

ผ่ลัักดัีนให้ภูาคเอกช่นเป็ีนกลัไก

หลัักในการัขัึ้บเคลืั�อนเศรัษฐกิจ 

เป็ีนฐานการัจา้งิงิานขึ้องิปีรัะเทุศ

ในรัะยุะยุาวั รััฐบาลัขึ้ณ์ะนั�นจ้งิ

พยุายุาม่เรั่งิผ่ลัักดัีนโครังิการั 

Eastern Seaboard ควับค่่กับ 

การัต่็อส้่กับร้ัายุคอม่ม่ิวันิสต์็

ภูายุในปีรัะเทุศ

Export Oriented Country ในปี 
2530-2539
ผ่ลัจากข้ึ้อต็กลังิ Plaza Accord ทุำาให้ญี�ปุี่นทีุ�เคยุอาศัยุควัาม่ได้ีเปีรัียุบจากค่าเงิินเยุนอ่อน ต้็องิเพ�ิม่ 

ค่าเงิินข้ึ้�นหลัายุเทุ่า จ้งิต็้องิปีรัับกลัยุุทุธ์ุเพื�อรัักษาขึ้ีดีควัาม่สาม่ารัถืในการัแขึ้่งิขึ้ัน โดียุการัยุ้ายุฐาน 

การัผ่ลิัต็ไปีต็่างิปีรัะเทุศ ทีุ�มี่ควัาม่พร้ัอม่แลัะมี่ค่าแรังิถ่ืก ซ้�งิขึ้ณ์ะนั�น ญี�ปุ่ีนปีรัะเมิ่นว่ัา ไทุยุมี่ศักยุภูาพ

จากการัติ็ดีต็าม่พัฒนาการัแลัะควัาม่สำาเร็ัจในโครังิการั Eastern Seaboard อยุ่างิใกล้ัชิ่ดี ส่งิผ่ลัให้ไทุยุ

กลัายุเป็ีนจุดีหม่ายุสำาคัญในการัลังิทุุน แลัะเปิีดีโอกาสให้ไทุยุเข้ึ้าไปีอยุ่่ในห่วังิโซ่อุปีทุานการัผ่ลิัต็ขึ้องิ

โลัก (global supply chain) ในเวัลัาต่็อม่า ไม่่เพียุงิแต่็อุต็สาหกรัรัม่ขึ้องิญ�ีปุ่ีนยุ้ายุฐานม่าลังิทุุนใน

ปีรัะเทุศไทุยุเทุ่านั�น ยัุงิมี่อีกหลัายุปีรัะเทุศพร้ัอม่ใจกันยุ้ายุฐานการัผ่ลิัต็ต็าม่ญี�ปุ่ีนเข้ึ้าม่าอีก (ภูาพทีุ� 8) 

จนนักวิัเครัาะห์เปีรีัยุบปีรัากฏิการัณ์์ครัั�งินั�นว่ัา คล้ัายุปีรัากฏิการัณ์์ฝ่งิห่านบิน (flying geese phenomenon)
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ทุศวัรัรัษนี� เศรัษฐกิจไทุยุจ้งิสาม่ารัถืเต็ิบโต็อยุ่างิก้าวักรัะโดีดี  

แม้่ในปีี 2533 จะเกดิีสงิครัาม่อา่วัเปีอรัเ์ซยีุ แลัะปี ี2534 คณ์ะรัักษา

ควัาม่สงิบเรีัยุบร้ัอยุ แห่งิช่าติ็ (รัสช่.) ยุ้ดีอำานาจจากรััฐบาลัพลัเอก 

ช่าติ็ช่ายุ ชุ่ณ์หะวััณ์ แลัะต็าม่ม่าด้ีวัยุการัเกิดีเหตุ็การัณ์์พฤษภูาทุมิ่ฬ

ในปีี 2535 เมื่�อปีรัะช่าช่นแสดีงิควัาม่ไม่่พอใจต็่อควัาม่พยุายุาม่

สืบทุอดีอำานาจขึ้องิ รัสช่. เป็ีนเหตุ็ให้อัต็รัาการัเจริัญเติ็บโต็ทุางิ

เศรัษฐกิจช่ะลัอตั็วั แต็่ยัุงิทุรังิตั็วัในรัะดัีบส่งิ (ภูาพทีุ� 9) จนไทุยุเป็ีน

ปีรัะเทุศเกิดีใหม่่ทีุ�ทัุ�วัโลักจับต็าม่องิ แลัะให้ฉายุาว่ัาเป็ีนเส�ือตั็วัทีุ� 5 

แห่งิเอเชี่ยุ

นอกจากนี� การัยุ้ายุฐานการัผ่ลัิต็ขึ้องิหลัายุปีรัะเทุศยุังิมี่ปัีจจัยุอื�น  

ทุ�ีสนับสนุนการัเติ็บโต็ขึ้องิเศรัษฐกิจไทุยุในหลัายุเรั�ืองิ ดัีงินี�

เรืั�องิแรัก ฐานะการัคลัังิทีุ�มั่�นคงิ จากทุศวัรัรัษก่อนทีุ�รััฐบาลัพลัเอก

เปีรัม่ เร่ังิแก้ปัีญหาการัลัดีค่าเงิินบาทุ แลัะลัดีการัใช้่จ่ายุเกินตั็วั 

พร้ัอม่กับทุยุอยุช่ำารัะหนี�

เรืั�องิต็่อม่า นโยุบายุเปีลีั�ยุนสนาม่รับเป็ีนสนาม่การัค้าขึ้องินายุก

รััฐม่นต็รัีพลัเอก ช่าติ็ช่ายุ ชุ่ณ์หะวััณ์ เพ�ือเพ�ิม่โอกาสทุางิธุุรักิจ  

การัใช้่ปีรัะโยุช่น์จากแรังิงิานต่็างิด้ีาวัค่าจ้างิต็าม่าช่่วัยุสนับสนุน 

การัผ่ลัติ็ ภูายุในปีรัะเทุศ แลัะลัดีทุอนกำาลัังิขึ้องิลััทุธิุคอม่มิ่วันสิต์็ใน

ภู่มิ่ภูาคด้ีวัยุ แลัะหลัังิจากนั�นไม่่นาน (ปีี 2534) ปัีญหาสงิครัาม่เย็ุน

ทีุ�เคยุสร้ัางิควัาม่หวัาดีรัะแวังิหัวัภู่ม่ิภูาคม่าหลัายุทุศวัรัรัษก็ยุุติ็ลังิ 

ส่งิเสริัม่ปีรัะช่าธิุปีไต็ยุม่ากข้ึ้�น ต็าม่แผ่น “เปีเรัสต็รัอยุต็า”  

(Perestroika)

ภูาพทุี� 9 : Real GDP growth ขึ้องิไทุยุ 
ปีี 2503 - 2563
ทุี�ม่า : สำานักงิานสภูาพัฒนาเศรัษฐกิจ
แลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ (สศช่.)

เรั�ืองิทุ�ีสาม่ การัใช้่นโยุบายุ 

การัเงิินเช่ิงิรุัก โดียุธุนาคารัแห่งิ

ปีรัะเทุศไทุยุต็้องิการัยุกรัะดีับ

ปีรัะเทุศเปี็น ศ่นย์ุกลัางิทุางิ 

การัเ งิินในภู่ม่ิภูาคอินโดีจีน  

ปี ี2533 จ้งิเปีดิีเสรักีารัเงินิควับค่่

กับการัผ่่อนคลัายุการัควับคุม่

การัแลักเปีลีั�ยุนเงิิน โดียุยุอม่รัับ

พันธุะข้ึ้อ 8 ขึ้องิกองิทุุนการัเงิิน

รัะหวั่างิปีรัะเทุศ (IMF) แลัะ 

ปีี 2536 จ้งิอนุญาต็ให้สถืาบัน

การัเงิินดีำาเนินกิจการัวิัเทุศธุนกิจ 

(Bangkok International Banking 

Facility: BIBF) ซ้�งิเป็ีนบริัการัทุี�
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เปิีดีให้สถืาบันการัเงิินสาม่ารัถื

รัับฝากเงิินหรืัอก้่ยืุม่เงิินจากต่็างิ

ปีรัะเทุศ แล้ัวันำาม่าปีล่ัอยุสินเชื่�อ

ในปีรัะเทุศไทุยุได้ี (out-in) แลัะ

ยัุงิอนุญาต็ให้ภูาคเอกช่นออก

ต็รัาสารัหนี�ไปีจำาหน่ายุในต็่างิ

ปีรัะเทุศผ่่านบริัการัวัาณิ์ช่ธุนกิจ 

(investment banking) ทีุ�ได้ีรัับ

อนุญาต็ เพื�อแก้ปัีญหาเงิินออม่

ในปีรัะเทุศไม่่เพียุงิพอต่็อควัาม่

ต้็องิการัเงิินลังิทุุน แลัะลัดีต็น้ทุุน

การัเงิินขึ้องิผ้่่ปีรัะกอบการั

เรั�ืองิทีุ�สี� การัปีรัับโครังิสร้ัางิภูาษี

ครัั�งิใหญ่ เพื�อผ่ลัักดัีนให้ภูาคส่งิ

ออกสาม่ารัถืเปี็น main engine 

ในการัขัึ้บเคลืั�อนเศรัษฐกิจได้ี

สม่บ่รัณ์์แบบ 

ขึ้ณ์ะเดีียุวักัน ทุ่าม่กลัางิกรัะแส

โลักาภิูวััต็น์ ทุำาให้ปีรัะเทุศต่็างิ ๆ  

ต้็องิเปีิดีปีรัะเทุศสรั้างิสัม่พันธุ์

รัะหว่ัางิกันม่ากข้ึ้�น ซ้�งิหม่ายุควัาม่

ว่ัา ปีรัะเทุศต่็างิ ๆ ต้็องิทุบทุวัน

นโยุบายุเศรัษฐกิจขึ้องิต็ัวัเองิให้

มี่ควัาม่เป็ีนสากลัม่ากขึ้�้น แลัะ

การัเจรัจารัะหว่ัางิปีรัะเทุศทุี�

สำาคัญในยุุคนั�นคือ การัเจรัจาใน

กลุ่ัม่สม่าชิ่กควัาม่ต็กลังิหัวัไปีว่ัา

ด้ีวัยุภูาษีศุลักากรัแลัะการัค้า 

หรืัอ GATT (The Genera l  

Agreement on Tariffs and Trade) 

รัอบอุ รุัก วััยุ  ขึ้ณ์ะเ ดีียุวั กัน  

หลัายุภู่มิ่ภูาคมี่การัรัวัม่กลุ่ัม่ทุางิ

เศรัษฐกิจ เพ�ือให้ปีรัะเทุศสม่าชิ่ก

พ้�งิพิงิกันเองิม่ากข้ึ้�น เช่่น ปีรัะเทุศ

ในยุุโรัปี รัวัม่ต็ัวักันเป็ีน Singes 

Europe มี่ข้ึ้อต็กลังิเสรีัอเม่ริักา 

เหนือ (North American Free 

Trade Agreement) เป็ีนต้็น แลัะ

ในส่วันทุ�ีเกี�ยุวัขึ้้องิกับไทุยุ คือ 

AFTA (ASEAN Free Trade 

Agreement)

นอกจากนี� จากควัาม่สำาเร็ัจใน

การัจัดีงิานปีรัะชุ่ม่ปีรัะจำาปีีขึ้องิ

สภูาผ้่่ว่ัาการัธุนาคารัพัฒนา

เอเช่ียุ (ADB) ในปี ี2528 ทุำาให้ 

สสต็. มั่�นใจวั่า ปีรัะเทุศไทุยุม่ี

ควัาม่พร้ัอม่แลัะมี่ศักยุภูาพใน

การัจัดีการัปีรัะช่มุ่ในรัะดีบัสากลั 

จ้งิพยุายุาม่ผ่ลัักดัีนให้ไทุยุเป็ีน

เจ้าภูาพจัดีการัปีรัะชุ่ม่ปีรัะจำาปี ี

ขึ้องิสภูาผ้่่ว่ัาการัธุนาคารัโลัก

แลัะกองิทุุนการัเงิินรัะหวั่างิ

ปีรัะ เทุศ ในปีี  2534  แลัะ 

ควัาม่สำาเร็ัจครัั�งินั�น นับเป็ีนก้าวั

สำาคัญให้ไทุยุก้าวัส่่รัะบบ MICE 

ได้ี (Meetings, Incentives,  

Conferences Exhibitions) แลัะ

เ ป็ีนรัากฐานสำา คัญให้ ภูาค 

การั ทุ่องิ เ ทีุ� ยุวั เ ติ็บ โต็อ ยุ่างิ 

ก้าวักรัะโดีดีในเวัลัาต็่อม่า

อยุ่างิไรัก็ดีี นโยุบายุการัเงิิน 

เชิ่งิรุักแลัะเศรัษฐกิจร้ัอนแรังิ 

เ กิน ตั็วั  ทุำา ใ ห้ ใน ช่่วังิปีลัายุ

ทุศวัรัรัษปีรัะเทุศไทุยุเผ่ช่ิญ

ปัีญหาหลัายุอยุ่างิ แลัะเกิดี 

ควัาม่เปีรัาะบางิอยุ่างิไม่่น่าเชื่�อ 

ทีุ�สำาคัญไดี้แก่ รัาคาสินทุรััพย์ุ 

ทุุกอยุ่างิ เ ร่ังิ ตั็วั ข้ึ้�น  หนี� ต่็ างิ

ปีรัะเทุศรัะยุะสั�นเพิ�ม่ข้ึ้�น ปัีญหา

ธุรัรัม่าภิูบาลัในรัะบบสถืาบัน

การัเงิิน การัขึ้าดีดุีลับัญช่ีเดิีน

สะพดัีแลัะดีลุัการัช่ำารัะเงินิรัะดีบั

ส่งิ ปัีญหาเหลัา่น�ีล้ัวันเปีน็รัะเบดิี

เวัลัาทีุ�พาปีรัะเทุศเข้ึ้าส่่วิักฤติ็
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วิกฤติต้มยำ�กุ้ง 
ในปี 2540-2543
ทุศวัรัรัษทีุ�ผ่่านม่า เศรัษฐกิจไทุยุเติ็บโต็ในรัะดัีบส่งิ แลัะม่ีพัฒนาการัอยุ่างิก้าวักรัะโดีดี จนเศรัษฐกิจ

ไทุยุเป็ีนทีุ�จับต็าม่องิขึ้องิทัุ�วัโลัก แต่็แล้ัวัในช่ว่ังิปีลัายุทุศวัรัรัษ ควัาม่เปีรัาะบางิทุี�ซ่อนตั็วัไว้ัก็ต่็อยุ ๆ  ปีะทุุ

ข้ึ้�นม่า จนไม่่มี่ใครัคาดีคิดีว่ัา ไทุยุจะกลัายุเป็ีนต้็นเหตุ็ขึ้องิวิักฤติ็ทีุ�ลักุลัาม่ไปีทัุ�วัภู่มิ่ภูาค สถืาบันการัเงิิน

ถ่ืกปิีดี หุ้นต็ก ธุุรักิจล้ัม่ลัะลัายุ ต้็กร้ัางิ ทัุ�วักรุังิเทุพฯ แลัะคนต็กงิานเป็ีนจำานวันม่าก

วิักฤต็คิรัั�งินี�ทุำาใหไ้ทุยุต็อ้งิก่เ้งิินแลัะต็อ้งิดีำาเนนินโยุบายุเศรัษฐกจิม่หภูาค ต็าม่กรัอบ IMF โดียุไทุยุปีฏิิบติั็

ต็าม่อยุ่างิเคร่ังิครััดี ด้ีวัยุควัาม่หวัังิว่ัา เศรัษฐกิจจะฟ้�นตั็วัจากวิักฤติ็เร็ัวัทีุ�สุดี แต็่ IMF กลัับจ่ายุยุาแรังิ

เกินไปี ทุำาให้ภูาคการัคลัังิซ้�งิเป็ีน Engine เดีียุวัทีุ�เหลืัออยุ่่ขึ้องิเศรัษฐกิจไทุยุขึ้ณ์ะนั�น ทุำางิานไดี้ไม่่เต็็ม่ทีุ� 

เศรัษฐกิจปีี 2541 จ้งิหดีตั็วัม่าก (ภูาพทีุ� 10) จนต็้องิมี่การัเจรัจาให้ IMF ปีรัับส่ต็รัยุา แลัะเปิีดีให ้

ภูาคการัคลัังิเขึ้้าม่ากอบก้่วิักฤติ็ได้ีต็าม่ศักยุภูาพ ควับค่่กับการัแก้ปัีญหาวิักฤต็ิสถืาบันการัเงิิน 

เศรัษฐกิจไทุยุจ้งิเริั�ม่ขึ้ยุายุต็ัวัไดี้ แต็่ควัาม่เชื่�อมั่�นกลัับฟ้�นตั็วัไดี้ช้่า ภูาคการัคลัังิจ้งิต็้องิเรั่งิสรั้างิ  

momentum ทุางิเศรัษฐกิจ ซ้�งิทุ้าทุายุไม่่น้อยุ 

ทุศวัรัรัษก่อนหลัายุปีรัะเทุศในภู่มิ่ภูาคยุ้ายุฐานการัผ่ลัิต็เขึ้้าม่าในไทุยุ แลัะเกิดีอุต็สาหกรัรัม่ใหม่่ ๆ 

จำานวันม่าก จ้งิมี่การัลังิทุุนม่หาศาลั แต็่เงิินออม่ในปีรัะเทุศไม่่เพียุงิพอ จ้งิเกิดีปัีญหาขึ้าดีดุีลับัญช่ีเดิีน

สะพัดีในรัะดัีบส่งิต็าม่ม่า ขึ้ณ์ะเดีียุวักัน กรัะแสการัเก็งิกำาไรัในรัาคาทีุ�ดิีนเริั�ม่มี่ม่ากข้ึ้�น เพรัาะคนไทุยุ

เคยุอยุ่่ในสถืานการัณ์์ทีุ�จ่่ ๆ มี่คนต่็างิช่าติ็เข้ึ้าม่าหาซ�ือทีุ�ดิีนเป็ีนจำานวันม่าก ทีุ�ดิีนซ้�งิเป็ีนสินทุรััพย์ุ 

สภูาพคล่ัองิกลัับเป็ีนขึ้องิทีุ�ซื�อขึ้ายุเปีลีั�ยุนมื่อกัน ม่าก คนจำานวันหน้�งิซ้�งิแห่ซ�ือทีุ�ดิีน คอนโดี  

เพื�อเก็งิกำาไรั แม้่กรัะทัุ�งิใบจองิคอนโดีก็ยัุงิสาม่ารัถืปัี�นรัาคาให้ส่งิข้ึ้�นได้ีหลัายุเทุ่าตั็วั

ขึ้ณ์ะเดีียุวักัน ผ่ลัจากการัดีำาเนินนโยุบายุการัเงิินเชิ่งิรุักขึ้องิแบงิก์ช่าติ็ ทุำาให้ภูาคเอกช่นสาม่ารัถืก่้เงิิน

จากต่็างิปีรัะเทุศได้ีหลัายุช่่องิทุางิภูายุใต้็อัต็รัาแลักเปีลีั�ยุนคงิทุ�ี หม่ายุควัาม่วั่า แบงิก์ช่าติ็รัับปีรัะกัน 

ว่ัา ทุุกดีอลัลัารัที์ุ�นำาเข้ึ้าม่า สาม่ารัถืแลักเป็ีนเงิินบาทุไดี ้25 บาทุต็อ่ดีอลัลัารั ์เหมื่อนเอกช่นไดีทุ้ำาปีรัะกัน

ควัาม่เสี�ยุงิจากอัต็รัาแลักเปีลีั�ยุนกับแบงิก์ช่าต็ิโดียุไม่่ม่ีต็้นทุุน แลัะแน่นอนวั่า “ขึ้องิฟรัีไม่่ม่ีในโลัก” 

กรัะแสเงิินทุุนไหลัเข้ึ้าปีรัะหน้�งิการัเติ็ม่นำ�ามั่นเข้ึ้าไปีบนกองิเพลิังิทุ�ีคุกรุ่ัน แลัะเป็ีนช่นวันให้เกิดี 

วิักฤติ็ปีี 2540
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ก�รฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติต้มยำ�กุ้ง 
ในปี 2544-2549
ยุุคนี�เป็ีนยุุคทีุ�บรัิบทุการัเมื่องิโลักเต็็ม่ไปีด้ีวัยุควัาม่วุ่ันวัายุ ซับซ้อน คาดีเดีายุาก เริั�ม่จากการัเกิดี

วิันาศกรัรัม่ ทีุ�สหรััฐฯ ในวัันทีุ� 11 กันยุายุน 2544 สร้ัางิควัาม่ต็รัะหนกไปีทัุ�วัโลัก โดียุกลุ่ัม่อัลักออิดีะห์

ขึ้องิอุซาม่ะฮ์่ บิน ลัาดิีน ซ้�งิมี่ฐานทีุ�มั่�นอยุ่่ทีุ� อัฟกานิสถืาน หลัังิจากเหตุ็วิันาศกรัรัม่ ปีรัะธุานาธิุบดีจีอร์ัจ 

ดัีบเบิลัยุ่ บุช่ พยุายุาม่เรีัยุกร้ัองิให้กลุ่ัม่ต็อลิับาน ซ้�งิปีกครัองิอัฟกานิสถืาน ให้ส่งิตั็วัผ่่ก่้อการัร้ัายุม่าให้

สหรััฐฯ แต่็ได้ีรัับการัปีฏิิเสธุ จ้งิเป็ีนช่นวันให้เกิดีสงิครัาม่อัฟกานิสถืาน ซ้�งิทุวัีควัาม่รุันแรังิข้ึ้�น 

ต็ลัอดีทุศวัรัรัษนี� ต่็อม่าในปีี 2546 เกิดีสงิครัาม่ในอิรััก โดียุสหรััฐฯ แลัะอังิกฤษสันนิษฐานวั่า อิรััก 

จะครัอบครัองิอาวุัธุอานุภูาพทุำาลัายุล้ัางิส่งิจนคุกคาม่ ควัาม่มั่�นคงิในภู่ม่ิภูาค แลัะกล่ัาวัหาวั่า 

ปีรัะธุานาธิุบดีีอิรััก ซัดีดัีม่ ฮุ่สเซน ปิีดีบังิแลัะให้การัสนับสนุนกลุ่ัม่อัลักออิดีะห์ ดัีงินั�น การัเมื่องิโลัก

อยุ่่ในบรัรัยุากาศขึ้องิ “การัก่อการัร้ัายุ” คุกคาม่ในหลัายุปีรัะเทุศจนเกิดีควัาม่หวัาดีรัะแวังิ รัวัม่ทัุ�งิ

ปีรัะเทุศไทุยุด้ีวัยุ

จีนเรั�ิม่ก้าวัข้ึ้�นม่าเป็ีน player สำาคัญทุางิเศรัษฐกิจโลัก กลั่าวัคือ หลัังิจากจีนพยุายุาม่ปีฏิิร่ัปีเศรัษฐกิจ

ต็ลัอดีทุศวัรัรัษ ค.ศ. 1990 แลัะเปีิดีปีรัะเทุศต็าม่นโยุบายุขึ้องิรััฐบาลัปีรัะธุานาธุิบดีีเติ็�งิเสี�ยุวัผ่ิงิ  

แลัะได้ีเข้ึ้าเป็ีนสม่าช่ิก WTO อยุ่างิเป็ีนทุางิการัเมื่�อวัันทุ�ี 11 ธัุนวัาคม่ 2544 ทุำาให้ข้ึ้�นต้็องิเปีลั�ียุนรัะบบ

เศรัษฐกิจให้เป็ีนไปีต็าม่กลัไกต็ลัาดี แลัะปีรัับตั็วัให้เข้ึ้ากับเศรัษฐกิจโลักายุใต็้กติ็กาการัค้าโลัก (Trade 

Runs) ซ้�งิสาม่ารัถืทุำาได้ีสำาเร็ัจ ภูายุในเวัลัาเพียุงิ 2 ทุศวัรัรัษ จีนก้าวัข้ึ้�นม่าเป็ีนผ้่่ส่งิออกอันดัีบ 1 แลัะ

เป็ีนผ้่่นำาเข้ึ้าอันดัีบ 2 ขึ้องิโลัก รัวัม่ทัุ�งิเป็ีนทีุ�ด้ีงิด่ีดีการัลังิทุุนเป็ีนอันดัีบ 5 ขึ้องิโลัก แลัะขึ้นาดีเศรัษฐกิจ

จีนเติ็บโต็เพิ�ม่ข้ึ้�น 2 เทุ่า ในปีี 2553 ขึ้ณ์ะทีุ�กลุ่ัม่ปีรัะเทุศ ASEAN พยุายุาม่รัวัม่ตั็วักันเป็ีนกลุ่ัม่เศรัษฐกิจ

ม่ากข้ึ้�น เพื�อต็่อรัองิกับม่หาอำานาจเศรัษฐกิจใหม่่

ภูาพทุี� 10 : Real GDP growth ขึ้องิไทุยุปีี 
2503 - 2563
ทุี�ม่า : สำานักงิานสภูาพัฒนาเศรัษฐกิจ
แลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ (สศช่.)
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นอกจากนี� เขึ้ต็การัค้าเสรีั หรืัอ Free Trade Area กลัายุเป็ีน trend 

การัเจรัจาการัค้าโลัก ซ้�งิผ่ลัักดัีนให้ไทุยุลังินาม่ FTA กับจีน ญี�ปุ่ีน 

อินเดีียุ บังิกลัาเทุศ ศรัีลัังิกา บาห์เรัน เปีร่ั ออสเต็รัเลีัยุ นิวัซีแลันด์ี 

แลัะผ่ลัักดัีนให้ไทุยุเป็ีนผ้่่นภู่มิ่ภูาค โดียุได้ีจัดีตั็�งิกรัอบควัาม่ร่ัวัม่มื่อ

เอเช่ียุ (Asia Cooperation Dialogue) ในปี ี2545 มี่วััต็ถุืปีรัะสงิค์เพื�อ

ส่งิเสริัม่ให้ปีรัะเทุศในแถืบเอเชี่ยุให้การัสนับสนุนซ้�งิกันแลัะกัน

เศรัษฐกิจไทุยุ หลัังิจากม่รัสุม่เศรัษฐกิจพัดีผ่่านไปีรัะหวั่างิปีี 2544 

- 2549 เศรัษฐกิจไทุยุเติ็บโต็เฉลีั�ยุร้ัอยุลัะ 5.4 (ภูาพทุ�ี 11) ด้ีวัยุแรังิ

ขัึ้บเคลืั�อนขึ้องิภูาคส่งิออกทุ�ีไดี้ปัีจจัยุหนุนจากค่าเงิินบาทุทีุ�อ่อนค่า

ลังิม่าก เมื่�อเทุียุบกับช่่วังิก่อนวัิกฤต็ิ แลัะอุปีสงิค์ม่หาศาลัจาก

ปีรัะเทุศจีนทีุ�ทุำาให้การัค้าโลักด้ีกคัก ทุำาให้รัาคาสินค้าโภูคภัูณ์ฑ์ 

เร่ังิตั็วัข้ึ้�นทุุกปีรัะเภูทุ

เมื่�อสภูาพแวัดีลั้อม่ทุางิเศรัษฐกิจดีีข้ึ้�น ปีรัะกอบกับบุญเก่าทีุ�เคยุ 

ทุำาไวั้ตั็�งิแต่็ช่่วังิก่อนวิักฤติ็ ไม่่ว่ัาจะเป็ีนโครังิการั Eastern Seaboard 

แลัะรัะบบภูาษีทุ�ีเอื�อต็่อการัสนับสนุนการัผ่ลิัต็ กำาลัังิผ่ลัิต็ในภูาค

อุต็สาหกรัรัม่ทุี�พร้ัอม่จะขึ้บัเคลืั�อนปีรัะเทุศ ทุำาให้ญ�ีปุ่ีนมั่�นใจวัา่ ไทุยุ

สาม่ารัถืเปี็นฐานการัผ่ลัิต็เพ�ือการัส่งิออกในหลัายุอุต็สาหกรัรัม่ไดี้ 

ทุำาให้คลั�ืนล่ักทุ�ี 2 ขึ้องิการัลังิทุุนโดียุต็รังิจากต่็างิปีรัะเทุศเข้ึ้าม่า 

ในไทุยุมี่ขึ้นาดีใหญ่กว่ัาคลืั�นล่ักแรัก

ภูาพทุี� 11 : Real GDP growth ขึ้องิไทุยุปีี 2503 - 2563
ทุี�ม่า : สำานักงิานสภูาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ (สศช่.)
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ภูาพทุี� 12 : สัดีส่วันหนี�สาธุารัณ์ะต็่อ GDP 
(ณ์ สิ�นปีีงิบปีรัะม่าณ์ พ.ศ.2539-2564)
ทุี�ม่า : สำานักงิานบรัิหารัหนี�สาธุารัณ์ะ

นอกจากนี� ภูาคการัทุ่องิเทีุ�ยุวัทีุ�

สว่ันหน�้งิเป็ีนผ่ลัม่าจากการัป่ีพื�น

ฐานไวั้ จากการัเปี็นเจ้าภูาพ

จัดีการัปีรัะชุ่ม่ปีรัะจำาปีีสภูา 

ผ่่ว่้ัาการั World Bank แลัะ IMF ทีุ�

กรุังิเทุพม่หานครั เริั�ม่เห็นผ่ลั

ชั่ดีเจนขึ้�้นเป็ีนลัำาดัีบ นับจากปีี 

2534 ทีุ�เริั�ม่จัดีงิานฯ มี่จำานวันนัก

ทุ่องิเทุ�ียุวัต่็างิช่าติ็ปีรัะม่าณ์ 5 

ลั้านคน ได้ีเต็ิบโต็เพิ�ม่ข้ึ้�นเป็ีน

เกือบ 14 ล้ัานคนในปีี 2549 หรัอื

เพ�ิม่ข้ึ้�นเกือบ 2 เทุ่าในเวัลัาเพียุงิ 

15 ปีี

อยุ่างิไรัก็ดีี ในทุศวัรัรัษนี�ก็ยัุงิมี่

ปัีญหาทีุ� เหนี�ยุวั รัั� งิ ศักยุภูาพ

เศรัษฐกิจแลัะการัทุ่องิเทีุ�ยุวัไทุยุ

ม่าก ไม่่วั่าจะเป็ีนเหตุ็การัณ์์ 911 

ในสหรััฐฯ โรัคซารั์สทีุ�รัะบาดีใน

เอเช่ียุ (ปีี 2546) ปัีญหาควัาม่ 

ไม่่สงิบใน 3 จังิหวััดีช่ายุแดีนใต้็ 

ทีุ�เรั�ิม่ปีะทุุในปีี 2547 ต็าม่ด้ีวัยุ

การัเกิดีส้นามิ่บริัเวัณ์พื�นทีุ�ช่ายุฝั�งิ

ทุะเลัอันดีามั่นในช่่วังิปีลัายุปีี 2547 

แลัะปีี 2549 เกิดีรััฐปีรัะหารัยุ้ดี

อำานาจรััฐบาลัทัุกษิณ์ ต็าม่ด้ีวัยุ

การัวัางิรัะเบิดีทัุ�วักรุังิเทุพฯ  

ในวัันส่งิทุ้ายุปีีเก่า

นอกจากนี� หลัังิวิักฤต็ิปีี 2540 

ภูาคการัคลัังิอ่อนแอลังิ กล่ัาวัคือ 

หลัังิจาก IMF ผ่่อนปีรันเงืิ�อนไขึ้

ใน LOI ทุำาให้ตั็�งิแต่็ปีีงิบปีรัะม่าณ์ 

2542 รััฐบาลัสาม่ารัถืดีำาเนิน

นโยุบายุการัคลัังิขึ้ยุายุตั็วัต่็อ

เนื�องิ เพ�ือฟ้�นฟ่แลัะกรัะตุ็้น 

เศรัษฐกิจรัะหวั่างิปีีงิบปีรัะม่าณ์ 

2542 – 2547 แลัะทุำาให้ขึ้าดีดุีลั

เงิินสดีอยุ่่ในรัะดัีบส่งิในช่่วังิปี ี

2542-2545

นอกจากนี� รััฐบาลัยัุงิมี่ภูารัะทีุ�ต้็องิ

ทุยุอยุรัับผ่ดิีช่อบควัาม่เสยีุหายุทุี�

เกิดีข้ึ้�นในภูาคการัเงิินตั็�งิแต็่ปี ี

2541 เ ป็ีนผ่ลัให้สัดีส่วันหน�ี

สาธุารัณ์ะต่็อ GDP เพิ�ม่ข้ึ้�นจาก

ช่่วังิก่อนวิักฤติ็ทุ�ีร้ัอยุลัะ 11.9 

ในปีี 2539 เป็ีนร้ัอยุลัะ 57.1 ในปี ี

2544 ในจำานวันนี�เปีน็ภูารัะทีุ�เกดิี

จากการัก้่โดียุต็รังิขึ้องิรััฐบาลั 

รััฐวิัสาหกิจ (ทีุ�มิ่ใช่่สถืาบันการัเงิิน) 

แลัะกองิทุุนเพื�อการัฟ้�นฟ่แลัะ

พัฒนารัะบบสถืาบันการัเงิิน 

(FIDF) เป็ีนสัดีส่วันถ้ืงิร้ัอยุลัะ 24.6 

ร้ัอยุลัะ 17.9 แลัะรั้อยุลัะ 13.6 

ขึ้องิ GDP ต็าม่ลัำาดัีบ (ภูาพ ทุ�ี 12) 
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เศรษฐกิจยุคใหม่ ในปี 2550-2562
ทุศวัรัรัษนี�อัต็รัาการัเจริัญเติ็บโต็ทุางิเศรัษฐกิจไทุยุช่ะลัอตั็วัลังิจาก

ทุศวัรัรัษก่อน (ภูาพทีุ� 13) เนื�องิจาก

ภูาพทุี� 13 : Real GDP growth ขึ้องิไทุยุปีี 2545 - 2563
ทุี�ม่า : สำานักงิานสภูาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ (สศช่.)
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1. เศรัษฐกิจการัเมื่องิโลักเผ่ช่ิญปัีญหารัอบด้ีาน เน�ืองิจากในปี ี2550 - 2551 เกิดีวิักฤติ็การัเงิินโลัก 

(Global financial crisis) กรัะทุบสภูาพคลัอ่งิต็ลัาดีสนิเช่�ือทัุ�วัโลัก แลัะทุำาใหฟ้องิสบ่่ต็ลัาดีทีุ�อยุ่อ่าศยัุขึ้องิ

สหรััฐอเม่ริักาแต็ก เกิดีปัีญหาการัผิ่ดีนัดีช่ำารัะหนี�ขึ้องิสินเชื่�อซับไพรัม์่ ต็าม่ด้ีวัยุวิักฤติ็หนี�สาธุารัณ์ะใน

กลุ่ัม่ปีรัะเทุศยุุโรัปี ปีี 2553 หลัังิจากนั�นอังิกฤษพยุายุาม่ถือนตั็วัออกจากสหภูาพยุุโรัปีขึ้องิอังิกฤษ 

(Brexit) ซ้�งิปีรัะเมิ่นผ่ลักรัะทุบแลัะทุิศทุางิการัค้า การัลังิทุุนขึ้ณ์ะนั�นได้ียุาก ทุำาให้กำาลัังิซื�อในกลุ่ัม่

ปีรัะเทุศสง่ิออกหลัักขึ้องิไทุยุลัดีลังิ ถัืดีม่าคอื ปัีญหา geopolitics ในหลัายุพื�นทีุ� โดียุเฉพาะในทุะเลัจนีใต็้ 

จนถ้ืงิ การัปีรัะทุ้วังิในฮ่่องิกงิ นอกจากนี� มี่การันำาม่าต็รัการักีดีกันทุางิการัค้าทีุ�ไม่่ใช่่ภูาษีอากรัม่าใช้่

อยุ่างิแพร่ัหลัายุแลัะลังิล้ักถ้ืงิการักำาหนดีม่าต็รัฐานในกรัะบวันการัผ่ลิัต็ เช่่น ปี ี2558 ไทุยุถ่ืกสหภูาพ

ยุุโรัปีกล่ัาวัหาเรืั�องิมี่การัทุำาปีรัะม่งิผ่ดิีกฎหม่ายุ ขึ้าดีการัรัายุงิานแลัะไร้ัการัควับคุม่ (IUUFishing) เป็ีนต้็น 

แลัะนับตั็�งิแต่็ปีี 2561 สงิครัาม่การัค้ารัะหว่ัางิสหรััฐฯ กับจีนรุันแรังิข้ึ้�น แลัะผ่ลักรัะทุบจากสงิครัาม่ 

การัค้ารุันแรังิส่งิผ่ลัให้ม่่ลัค่าส่งิออกขึ้องิไทุยุในปี ี2562 หดีตั็วั (ภูาพทีุ� 14)

2. ปัีญหาการัเมื่องิไทุยุจากการัต่็อส้่ขึ้องิปีรัะช่าช่นทีุ�มี่ควัาม่คิดีทุางิการัเมื่องิทีุ�ต่็างิกัน ทุำาให้หลัายุรััฐบาลั

ไม่่สาม่ารัถืบริัหารัจัดีการัปีรัะเทุศได้ี จนนำาม่าส่่การัรััฐปีรัะหารัวัันทุ�ี 22 พฤษภูาคม่ 2557 นอกจากนี� 

ยัุงิมี่ปัีญหาควัาม่ไม่่สงิบใน 3 จังิหวััดีช่ายุแดีนภูาคใต้็ การัลัอบวัางิรัะเบิดีในกรุังิเทุพฯ แลัะในหลัายุจังิหวััดี

ภูาคใต้็หลัายุครัั�งิ ส่งิผ่ลัต่็อควัาม่เช่�ือมั่�นในการัลังิทุุนในปีรัะเทุศม่าก

3. ศักยุภูาพทุางิเศรัษฐกิจไทุยุลัดีลังิ ขึ้ณ์ะทีุ�ค่่แข่ึ้งิในภู่มิ่ภูาคพัฒนาตั็วัเองิข้ึ้�นม่าก เน�ืองิจากทุ�ีผ่่านม่า

การัลังิทุุนภูาคเอกช่นแลัะภูาครััฐช่ะลัอต็ัวัลังิ โดียุเฉพาะสัดีส่วันการัลังิทุุนขึ้องิภูาครััฐต็่อรัายุจ่ายุใน 

งิบปีรัะม่าณ์ต็ำ�ากว่ัาช่่วังิก่อนวิักฤติ็ ปีี 2540 ม่าก (ภูาพทีุ� 15) ค่าแรังิงิานทีุ�เพิ�ม่ข้ึ้�นอยุ่างิรัวัดีเร็ัวัจาก

นโยุบายุข้ึ้�นคา่จ้างิขัึ้�นต็ำ�าเป็ีน 300 บาทุทัุ�วัปีรัะเทุศขึ้าดีการัพฒันาเทุคโนโลัยุทีุ�ีจะช่่วัยุยุกรัะดีบัศักยุภูาพ

การัผ่ลิัต็ให้เทุ่าทัุนปีรัะเทุศอื�น แลัะปัีญหาหนี�ภูาค ครััวัเรืัอนทีุ�ทุวีัควัาม่รุันแรังิข้ึ้�นเป็ีนลัำาดัีบ จนบั�นทุอน 

กำาลัังิซื�อขึ้องิปีรัะช่าช่น นอกจากนี� ปีรัะสิทุธิุภูาพการับริัหารังิานภูาครััฐแลัะปัีญหากฎรัะเบียุบทีุ�มี่ 

ภูาพทุี� 14 : ม่่ลัค่าส่งิออกปีี 2523 - 2563
ทุี�ม่า : ธุนาคารัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ
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จำานวันม่าก แลัะเอื�อให้เกิดีการัใช้่ 

ดุีลัพินิจส่งิ ซ้�งิเป็ีนกลัไกสนับสนุน

ให้ปัีญหาคอร์ัรััปีช่ันรุันแรังิข้ึ้�น  

ลั้วันทุำาใ ห้ควัาม่สาม่ารัถืใน 

การัแข่ึ้งิขัึ้นขึ้องิไทุยุลัดีลังิ

นอกจากนี� Shock ทีุ�สำาคัญคือ 

การัเกิดีม่หาอทุุกภัูยุช่่วังิปีลัายุปีี 

2554 ทีุ�ไม่่เพียุงิสร้ัางิควัาม่เสียุหายุ

ต่็อเศรัษฐกิจแลัะควัาม่เชื่�อมั่�น

ต่็ อ นั ก ลั งิ ทุุ น ต็่ า งิ ปี รั ะ เ ทุ ศ  

แต่็รััฐบาลัยัุงิต้็องิใช่้งิบปีรัะม่าณ์

จำานวันม่หาศาลั เพื�อบรัรัเทุา

ปัีญหาแลัะเยีุยุวัยุาผ่ลักรัะทุบทีุ�

เ กิ ดี ข้ึ้� น กั บ ปี รั ะ ช่ า ช่ น ด้ี วั ยุ  

จ้งิจำาเป็ีนต้็องิจัดีสรัรัแลัะหา 

งิบปีรัะม่าณ์ม่าดีำาเนินการัใน

เรืั�องินี� แลัะพบวั่า กวั่าทุศวัรัรัษ

แลั้วัทีุ�กรัะทุรัวังิการัคลัังิต้็องิ

จัดีสรัรังิบปีรัะม่าณ์หลัายุหมื่�น

ลั้านบาทุเพื�อจ่ายุดีอกเบี�ยุเงิินก้่ 

ภูาพทุี� 15 : สัดีส่วันรัายุจ่ายุปีรัะจำาแลัะรัายุจ่ายุลังิทุุนในงิบปีรัะม่าณ์ภูาครััฐ
ทุี�ม่า : งิบปีรัะม่าณ์โดียุสังิเขึ้ปี สำานักงิบปีรัะม่าณ์

– กองิทุุน เพ�ือการัฟ้�นฟ่แลัะ

พัฒนารัะบบสถืาบันการัเงิิน ซ้�งิ

เป็ีนหนี�สินทีุ�เกิดีข้ึ้�นในช่่วังิวิักฤต็ิ

ปีี  2540 อยุ่างิไรัก็ดีี ใ ช่่ ว่ัา

ทุศวัรัรัษนี�เศรัษฐกิจไทุยุจะเผ่ชิ่ญ

กับโช่ครั้ายุเทุ่านั�น ยัุงิมี่สิ�งิช่่วัยุ

ส นั บ ส นุ น ก า รั เ ต็ิ บ โ ต็ ขึ้ อ งิ

เศรัษฐกิจไทุยุดี้วัยุ ไดี้แก่ ภูาค

ทุ่องิเทีุ�ยุวั ทีุ�นักทุ่องิเทีุ�ยุวัต่็างิ

ช่าติ็เพิ�ม่ข้ึ้�นเกือบ 3 เทุ่า จาก 14 

ล้ัานคนในปี ี2549 จนถืง้ิปี ี2562 

มี่นักทุ่องิเทีุ�ยุวัต่็างิช่าติ็เข้ึ้าม่า

ไทุยุม่ากถ้ืงิ 40 ล้ัานคน ส่วันใหญ่

เป็ีนนักทุ่องิเทีุ�ยุวัจีน (ภูาพทีุ� 16) 

จนกลัายุเปี็น new engine of 

growth ขึ้องิเศรัษฐกิจไทุยุ  

โดียุภูาคทุ่องิเทีุ�ยุวัเต็ิบโต็จนม่ี

สัดีส่วันใน GDP ม่ากถ้ืงิรั้อยุลัะ 

12 อยุ่างิไรัต็าม่ ปีี 2561 เกิดี

โศกนาฏิกรัรัม่ทุางินำ�าซากเรืัอ 

“ฟีนิกซ์” ล่ัม่กลัางิทุะเลัภู่เก็ต็ 

แลัะนักทุอ่งิเทีุ�ยุวัจีนเสียุช่วีัติ็เป็ีน

จำา น วั น ม่ า ก  ทุำา ใ ห้ จำา น วั น 

นักทุ่องิเทีุ�ยุวัต่็างิช่าต็ิในปีี 2562 

เพิ�ม่ข้ึ้�นในอัต็รัาทีุ�ช่ะลัอตั็วัลังิ
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ภูาพทุี� 16 : จำานวันนักทุ่องิเทุี�ยุวั
ทุี�ม่า : การัทุ่องิเทุี�ยุวัแห่งิปีรัะเทุศไทุยุ (พ.ศ. 2543 - 2550)  
กรัม่การัทุ่องิเทุี�ยุวั (พ.ศ. 2551 - 2562) กรัะทุรัวังิการัทุ่องิเทุี�ยุวั
แลัะกีฬา

กรัะบวันการัต็รัากฎหม่ายุใช้่

รัะยุะเวัลัายุาวันานโดียุต้็องิผ่่าน

การัพิจารัณ์าขึ้องิสภูาผ่่้แทุน

รัาษฎรัแลัะ วุัฒิสภูา แ ต่็ ใน

ทุศวัรัรัษนี� ผ่ลัขึ้องิรััฐปีรัะหารั  

2 ครัั�งิ คือ รััฐปีรัะหารั 19 

กันยุายุน 2549 แลัะรััฐปีรัะหารั 

2 2  พ ฤ ษ ภู า ค ม่  2 5 5 7  

มี่การัยุกเลิักรััฐธุรัรัม่น่ญฉบับ

เดิีม่ ยุุบสภูาผ้่่แทุนรัาษฎรัแลัะ

วุั ฒิ ส ภู า  แ ลั ะ จั ดี ตั็� งิ ส ภู า

นิติ็บัญญัติ็แห่งิช่าติ็ขึ้�้นเพื�อทุำา

หน้าทีุ�ฝ่ายุนติิ็บัญญัติ็ การัลัดีลังิ

จากรัะบบสองิสภูาเหลืัอเพียุงิ

สภูาเดีียุวั แลัะการัแต็ง่ิตั็�งิสม่าช่กิ

สภูานิติ็บัญญัติ็แห่งิช่าติ็จาก 

นักวัิช่าการัแลัะอดีีต็ขึ้้ารัาช่การั 

ทีุ�มี่ปีรัะสบการัณ์ใ์นสาขึ้าวิัช่าชี่พ 

ต่็างิ ๆ ทุำาให้การัเล่ันการัเมื่องิ

ภูายุในสภูาหายุไปี กรัะบวันการั

พิจารัณ์ารั่างิกฎหม่ายุจ้งิเปี็นไปี

อยุ่างิรัวัดีเร็ัวั 

ช่่วังิปีลัายุปี ี2562 ไวัรััสสายุพันธ์ุุใหม่่เรัิ�ม่เผ่ยุตั็วัเป็ีนครัั�งิแรักในเมื่องิ

อ่่ฮั่�น ปีรัะเทุศจีน ทุำาให้รััฐบาลัจีนต้็องิสั�งิล็ัอกดีาวัน์หลัายุเมื่องิ  

เมื่�อม่ข่ีึ้าวัว่ัาไวัรััสน�ีครัา่ชี่วิัต็ช่าวัจีนม่ากข้ึ้�นเป็ีนลัำาดัีบ แลัะในวัันทีุ� 13 

ม่กรัาคม่ 2563 ปีรัะเทุศไทุยุพบผ่่้ต็ิดีเช่�ือไวัรััสนี�เป็ีนคนแรัก  

ในช่่วังิแรัก คนไทุยุยัุงิร้่ัส้กว่ัา เรั�ืองินี�เป็ีนเรั�ืองิไกลัตั็วั จนกรัะทัุ�งิเกิดี

การัแพร่ัรัะบาดีรุันแรังิทุ�ีอิต็าลีั ทุ�ีมี่ผ้่่คนลัม้่ต็ายุเป็ีนจำานวันม่าก แลัะ

ข่ึ้าวั super-spreader ในเกาหลัีใต็้ จนถ้ืงิ super-spreader  

ในสนาม่ม่วัยุแลัะผั่บในไทุยุ ขึ้ณ์ะทุ�ีควัาม่ร้่ัเกี�ยุวักับไวัรััสแลัะ

พฤติ็กรัรัม่การัแพรั่รัะบาดีม่ีจำากัดี ทุำาให้เม่ฆ่หม่อกขึ้องิควัาม่กลััวั

เข้ึ้าม่า แลัะอาการัทีุ�สะทุ้อนควัาม่กลััวัได้ีชั่ดีเจนคือ การัทุุ่ม่ซื�อ

หน้ากากอนาม่ยัุ จนโรังิพยุาบาลัขึ้าดีแคลัน แลัะรัาคาพุ่งิส่งิข้ึ้�นเกอืบ 

20 เทุ่า นั�นคือสถืานการัณ์์ในมุ่ม่สุขึ้ภูาพกายุแลัะจิต็ขึ้องิคนทัุ�งิ

ปีรัะเทุศ

ในเดืีอนมี่นาคม่ 2563 หลัายุปีรัะเทุศรัวัม่ถ้ืงิปีรัะเทุศไทุยุ เรั�ิม่ทุยุอยุ

ใช้่ม่าต็รัการัล็ัอกดีาวัน์ แลัะให้ปีรัะช่าช่นลัดีการัปีฏิิสัม่พันธุร์ัะหว่ัางิ

กันแทุบทุุกอยุ่างิในสังิคม่ลังิ (Social distancing) เพื�อตั็ดีวังิจรั 

การัแพร่ัรัะบาดี โดียุรััฐบาลัสั�งิปีดิีสถืานทีุ�สาธุารัณ์ะ แลัะธุุรักจิห้างิ

ร้ัานในพื�นทุี�กรุังิเทุพม่หานครัแลัะอีกหลัายุจังิหวััดี ต่็อม่าไดี้มี่ 

การัออกปีรัะกาศสถืานการัณ์์ฉุกเฉิน ห้าม่ออกนอกเคหสถืาน 

สถ�นก�รณ์โควิด 
ในปี 2563-ปัจจุบัน
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ยุาม่วิักาลั ช่ะลัอการัเดีนิทุางิขึ้า้ม่จังิหวััดี แลัะหา้ม่การัเดีนิทุางิเขึ้า้ส่่ปีรัะเทุศไทุยุ โดียุม่ผี่ลัขึ้า้งิเคยีุงิขึ้องิ

ม่าต็รัการันี�คือ กิจกรัรัม่ทุางิเศรัษฐกิจทีุ�เคยุหมุ่นเร็ัวักลัับสงิบนิ�งิอยุ่างิไม่่เคยุเป็ีนม่าก่อน ก่อให้เกิดีผ่ลั 

กรัะทุบทุางิเศรัษฐกิจในวังิกว้ัางิ รุันแรังิ แลัะซ้ม่ล้ัก เศรัษฐกิจปัี�นป่ีวันทัุ�วัโลัก ต็ลัาดีหุ้นต็กในลัักษณ์ะ

ทิุ�งิดี�ิงิ 20 - 30% ทัุ�วัหน้า รัวัม่ถ้ืงิต็ลัาดีหุ้นไทุยุ แลัะทุี�สำาคัญ ต็รัาสารัหนี�ไทุยุก็โดีนเทุขึ้ายุดี้วัยุ  

จนกรัะทัุ�งิกองิทุุนรัวัม่ทีุ�ลังิทุุน ในต็รัาสารัหน�ีบางิแห่งิต้็องิปีรัะกาศปีิดีการัซื�อขึ้ายุหน่วัยุลังิทุุน  

จนผ่่้กำาหนดีนโยุบายุขึ้ณ์ะนั�นกังิวัลัม่ากวั่าจะเกิดีวิักฤติ็ในต็ลัาดีต็รัาสารัหนี�ไทุยุ

ขึ้ณ์ะเดีียุวักัน ภูาคธุุรักิจแลัะปีรัะช่าช่นทีุ�พ้�งิพิงิรัายุได้ีจากการัเดิีนทุางิสัญจรัขึ้องิผ้่่คนลัดีลังิ 

อยุ่างิไม่่เคยุปีรัากฏิ ควัาม่เดืีอดีร้ัอนครัอบคลุัม่ธุุรักิจทัุ�งิหม่ดีในห่วังิโซ่อุปีทุานการัทุ่องิเทีุ�ยุวั นักทุ่องิเทีุ�ยุวั

ต่็างิช่าติ็ทีุ�เคยุเขึ้า้ม่า ใช้่จ่ายุในปีรัะเทุศเกือบ 40 ล้ัานคนเหลืัอ 0 ทัุนทุ ีซ�้งิผ้่่คนทุ�ีเกี�ยุวัขึ้อ้งิม่ตัี็�งิแต็นั่กบนิ 

แอร์ัโฮ่สเต็ส พนักงิานโรังิแรัม่-ร้ัานอาหารั-บรัิษัทุทัุวัร์ั แท็ุกซี� แลัะอ�ืน ๆ ไปีจนถ้ืงิพ่อค้าแม่่ค้าข้ึ้างิทุางิ 

ต็ลัอดีจน SMEs ทีุ�ไม่่สาม่ารัถืค้าขึ้ายุได้ีต้็องิทุยุอยุปีดิีกิจการั เมื่�อการัหารัายุได้ีฝ้ดีเคืองิ บางิคนต็กงิาน 

ถ่ืกลัดีเงิินเดีือน แต็่ภูารัะหนี�สินรัุม่เรั้า ภูารัะครัอบครััวัเปี็นสิ�งิทุ�ีลัะทุ�ิงิไม่่ไดี้ น�ีคือปีัญหาทุี�ปีรัะช่าช่น

จำานวันม่ากเผ่ชิ่ญหน้าอยุ่างิหลีักเลีั�ยุงิไม่่ไดี้

รััฐบาลัในหลัายุปีรัะเทุศรัวัม่ทัุ�งิไทุยุจ้งิต็้องิมี่ม่าต็รัการักรัะตุ้็นเศรัษฐกิจ เพ�ือบรัรัเทุาผ่ลักรัะทุบจาก 

โควัิดี-19 ซ้�งิมี่ทัุ�งิม่าต็รัการัการัเงิินแลัะม่าต็รัการัการัคลัังิ โดียุรัายุงิานขึ้องิ World Economic Forum  

ช่�ีวัา่ เม็่ดีเงิิน ทีุ�รััฐบาลัแต็ล่ัะปีรัะเทุศใช่ใ้นการัต็อ่กรักบัวักิฤต็โิควัดิีนี� มี่จำานวันม่ากกวัา่ทีุ�ผ่่านม่าในอดีตี็

เป็ีนปีรัะวััติ็การัณ์์ แม่้กรัะนั�น ปีี 2563 ทีุ�เม่ฆ่หม่อกโควิัดีปีกคลุัม่ทัุ�วัโลัก GDP ขึ้องิไทุยุติ็ดีลับ 6.1%  

ซ�้งิต็ำ�าทีุ�สุดีในรัอบ 22 ปีี แลัะเศรัษฐกิจทัุ�วัโลักก็เข้ึ้าส่่สภูาวัะถืดีถือยุ (Recession) อยุ่างิไรัก็ดีี หน่วัยุงิาน

วิัเครัาะห์เศรัษฐกิจหลัายุแห่งิคาดีว่ัา เศรัษฐกิจไทุยุในปีี 2565 จะสาม่ารัถืขึ้ยุายุตั็วัได้ีอยุ่างิต่็อเนื�องิ  

ในช่่วังิร้ัอยุลัะ 3.0 – 4.0 ต็่อปีี

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 108



บทความโดย
จรัลรัตน์  พงศ์ภานุสิทธ์ 
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นภัสวรรณ  บุญช่วย 
นักศึกษาสำานักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ในปีัจจุบันหลัายุปีรัะเทุศทัุ�วัโลักเริั�ม่ออกกฎหม่ายุให้สาม่ารัถืปีล่ัก หรัือส่บกัญช่าไดี้อยุ่างิเสรัี เช่่น 

ปีรัะเทุศแคนนาดีา สหรััฐอเม่รักิา แลัะเม่ก็ซโิก โดียุเฉพาะในปีรัะเทุศแคนนาดีา ทีุ�อนุญาต็ใหส่้บกัญช่า

เพื�อสันทุนาการัได้ีอยุ่างิเต็็ม่ทีุ� ม่าตั็�งิแต่็เดืีอนตุ็ลัาคม่ ปีีพ.ศ. 2561 แต่็กำาหนดีอายุุขัึ้�นต็ำ�าทุ�ีจะซื�อหา

กัญช่าได้ีตั็�งิแต่็อายุุ 18 หรืัอ 21 ปีีข้ึ้�นไปี ข้ึ้�นอยุ่่กับขึ้้อกำาหนดีขึ้องิแต่็ลัะจังิหวััดี สำาหรัับปีรัะเทุศไทุยุ 

ก็เช่่นกัน รััฐบาลัได้ีปีรัะกาศให้กัญช่าถ่ืกกฎหม่ายุ หรืัอปีรัะกาศปีลัดีล็ัอคกัญช่าเสรีั มี่ผ่ลับังิคับใช้่ตั็�งิแต่็

วัันทุ�ี 9 มิ่ถุืนายุน พ.ศ. 2565 ทีุ�ผ่่านม่า ปีรัะช่าช่นสาม่ารัถืปีล่ักกัญช่าได้ีในครััวัเรัือนแลัะเชิ่งิพาณิ์ช่ย์ุ 

ส่วันการัผ่ลิัต็เป็ีนผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์สุขึ้ภูาพเพื�อจำาหน่ายุ ทัุ�งิอาหารั เครั�ืองิสำาอางิ แลัะยุาสมุ่นไพรั ยัุงิคงิต้็องิ

ขึ้ออนุญาต็ แลัะถืือได้ีว่ัาเป็ีนสมุ่นไพรัควับคุม่ ต็าม่ปีรัะกาศขึ้องิกรัะทุรัวังิสาธุารัณ์สุขึ้ 

บทุควัาม่นี�จะนำาทุุกทุ่านไปียัุงิจังิหวััดีนำาร่ัองิขึ้องิการัปีล่ักกัญช่าเพื�อปีรัะโยุช่น์ทุางิการัแพทุย์ุอยุ่างิ

จังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุ ซ้�งิถืือไดี้ว่ัาเป็ีนจังิหวััดีทีุ�ปีรัะสบควัาม่สำาเรั็จในการัพัฒนาการัปีล่ักกัญช่าแบบเกษต็รั

อินทุรีัย์ุ แลัะสร้ัางิม่่ลัค่าทุางิเศรัษฐกิจให้กับกัญช่าได้ีเป็ีนอยุ่างิดีี แต่็ก่อนทีุ�เรัาจะพ่ดีถ้ืงิการัดีำาเนินงิาน

ขึ้องิจังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุนั�น 

เรัาม่าทุำาควัาม่ร้่ัจักกับจังิหวััดีบุรีัรััม่ยุ์กันก่อน บุรัีรััม่ยุ์ ควัาม่หม่ายุต็าม่ชื่�อขึ้องิเมื่องิคือ เมื่องิแห่งิ 

ควัาม่รืั�นรัม่ยุ์ทีุ�น่าอยุ่่สำาหรัับคนในทุ้องิถิื�นแลัะเปี็นเม่ืองิทีุ�น่าม่าเยุือนสำาหรัับคนต็่างิถิื�น บุรัีรััม่ย์ุมี่ 

การัเต็ิบโต็ทุางิเศรัษฐกิจม่าอยุ่างิต็่อเนื�องิ ซ้�งิด่ีได้ีจากแนวัโน้ม่ทุ�ีเพ�ิม่ข้ึ้�นขึ้องิผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์จังิหวััดีต็่อหัวั 

ในช่่วังิ 20 ปีีทีุ�ผ่่านม่า ดัีงิแสดีงิในภูาพทีุ� 1  

ภูาพทุี� 1 : ผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์จังิหวััดีต็่อหัวั  
ต็ั�งิแต็่ปีีพ.ศ. 2543-2563
ทุี�ม่า : สำานกังิานสภูาพฒันาเศรัษฐกจิแลัะ
สังิคม่แห่งิช่าต็ิ (สศช่.)
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เมื่�อเรัาม่องิในส่วันขึ้องิภูาคการัผ่ลัิต็ พบวั่า ภูาคเกษต็รักรัรัม่  

ถืือเป็ีนส่วันสำาคัญขึ้องิเศรัษฐกิจบุรีัรััม่ย์ุ โดียุม่ีสัดีส่วันส่งิถ้ืงิรั้อยุลัะ 

23 จากภูาคการัผ่ลัิต็ทัุ�งิหม่ดี ซ้�งิหากเทุียุบกับสัดีส่วันผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์

จังิหวััดีขึ้องิทัุ�งิปีรัะเทุศ แลัะภูาคต็ะวัันออกเฉียุงิเหนือ พบวั่า  

มี่สัดีส่วันเพียุงิร้ัอยุลัะ 9 แลัะ 20 จากภูาคการัผ่ลิัต็ทัุ�งิหม่ดี  

(ดัีงิภูาพทีุ� 2) 

ยุ�ิงิไปีกว่ัานั�น ควัาม่สำาคัญขึ้องิภูาคเกษต็รักรัรัม่ยัุงิส่งิผ่ลัให้  

ในปัีจจุบัน บุรีัรััม่ยุ์กลัายุเป็ีนต้็นแบบในการัเปีลีั�ยุนแปีลังิจาก 

การัปีล่ักสมุ่นไพรัพื�นบ้านส่่การัปีล่ักกัญช่าเพื�อการัแพทุยุ์  

แลัะต่็อยุอดีไปีถ้ืงิพืช่เศรัษฐกิจช่นิดีใหม่่ขึ้องิจังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุ

เพื�อทุำาควัาม่เข้ึ้าใจในรัายุลัะเอียุดี

แ ลั ะ ก า รั บ รัิ ห า รั จั ดี ก า รั

อุต็สาหกรัรัม่กัญช่าขึ้องิจังิหวััดี

บุรัรัีัม่ย์ุม่ากยิุ�งิขึ้�้น สำานักนโยุบายุ

เศรัษฐกิจม่หภูาค สำานักงิาน

เศรัษฐกิจการัคลัังิ แลัะวัารัสารั

การัเงิินการัคลัังิ ได้ีมี่โอกาส

สัม่ภูาษณ์์ 

ภูาพทุี� 2 : สัดีส่วันขึ้องิผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์ม่วัลัรัวัม่จังิหวััดีในแต็่ลัะภูาคขึ้องิการัผ่ลัิต็ ปีีพ.ศ. 2563 
ทุี�ม่า : สำานักงิานสภูาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ (สศช่.) แลัะการัคำานวัณ์ขึ้องิผ่่้เขึ้ียุน

คุณธีนพร พรสง่ากุล 
นกัวัชิ่าการัวัสิาหกจิ ศน่ยุก์ลัางิการัพฒันา

สมุ่นไพรัเพลัาเพลัินเพื�อชุ่ม่ช่น

คุณ์ธุนพรั พรัสงิา่กุลั นักวิัช่าการั

วิัสาหกิจ ศ่นย์ุกลัางิการัพัฒนา

สมุ่นไพรัเพลัาเพลิันเพ�ือชุ่ม่ช่น 

จั งิ ห วัั ดี บุ รีั รัั ม่ ย์ุ  เ กี� ยุ วั กั บ 

การัดีำาเนินงิาน แลัะผ่ลักรัะทุบ

ต่็างิ ๆ ขึ้องิการัพัฒนาบุรีัรััม่ย์ุ

โม่เดีลั โดียุม่ีรัายุลัะเอียุดีทีุ� 

น่าสนใจ ดัีงินี�
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1. บทบาทและหน้าที่ของ
วิสาหกิจเพลาเพลินฯ

วิัสาหกิจเพลัาเพลัินฯ เริั�ม่มี่

บทุบาทุแลัะหน้าทีุ�ทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิกับ

อุต็สาหกรัรัม่กัญช่าในส่วันขึ้องิ

ต้็นนำ�าม่าก่อน กล่ัาวัคือ การัปีล่ัก

กัญช่าเชิ่งิการัแพทุย์ุ เพื�อผ่ลิัต็

เป็ีนตั็วัยุา แลัะส่งิต่็อให้กับโรังิ

พยุาบาลัทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ แต่็ภูายุหลัังิ

ไ ดี้ ปี รัั บ เ ปี ลีั� ยุ น ห น้ า ทีุ� ขึ้ อ งิ

อุต็สาหกรัรัม่กัญช่าในส่วันขึ้องิ

ปีลัายุนำ�าเพิ�ม่ม่ากข้ึ้�น ผ่่านการัปีล่ัก

กัญช่งิเชิ่งิพาณิ์ช่ย์ุ โดียุทุำาการัปีล่ัก

กัญช่งิเพื�อส่งิต็่อไปีให้กับภูาค

อุต็สาหกรัรัม่ แลัะต่็อยุอดีทุำา

เ ป็ีนผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์ ต่็างิ  ๆ  เ ช่่น 

ผ่ลิัต็ภูัณ์ฑ์สมุ่นไพรั ผ่ลิัต็ภูัณ์ฑ์

อาหารั แลัะผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์เสรัิม่

ควัาม่งิาม่ เนื�องิจากกัญช่งิม่ี

สรัรัพคุณ์ในการัต้็านการัอักเสบ

เป็ีนหลััก จ้งิสาม่ารัถืนำาม่ารัักษา

สิวัได้ี ตั็วัอยุ่างิขึ้องิสินค้าจาก 

กัญช่งิทีุ�ทุางิ วิัสาหกิจ เพลัา 

เพลัินฯ ทุำาการัผ่ลัิต็ คือ นำ�ามั่น

นวัดี ครัีม่บำารุังิผิ่วั ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์

กาแฟ แลัะผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์ช่า 

การัปีล่ักกัญช่า กัญช่งิ ขึ้องิ

วิัสาหกิจเพลัาเพลิันฯจะใ ช้่ 

การัปีล่ักในร่ัปีแบบรัะบบปิีดี ซ้�งิ

โ ดียุ ทัุ� วั ไปีสาม่ารัถืปี ล่ัก ไ ด้ี

ทัุ�งิหม่ดี 3 ร่ัปีแบบ คือ การัปีล่ัก

ในรัะบบปีิดี โรังิเรัือนเพาะปีล่ัก

พืช่ (Green house) แลัะรัะบบ

แปีลังิเปีิดี โดียุแต็่ลัะร่ัปีแบบม่ี

ข้ึ้อดีีแลัะขึ้้อเสียุแต็กต่็างิกัน 

กล่ัาวัคือ การัปีล่ักในรัะบบปีิดี

สาม่ารัถืควับคุม่สภูาพแวัดีล้ัอม่

ได้ีทัุ�งิหม่ดี แต่็การัปีล่ักในร่ัปีแบบ

นี� มี่ ต้็ น ทุุ น ใ น ก า รั ผ่ ลิัต็ ทุี� ส่ งิ  

ในส่วันขึ้องิการัปีล่ักแบบโรังิเรืัอน

เพาะปีล่ักพืช่ (Green house) จะ

ช่่วัยุป้ีองิกันโรัคแม่ลังิ แต่็ยัุงิคงิ

ต้็องิพบเจอปีัญหาเ กี� ยุวักับ

ควัาม่ชื่�นแลัะเชื่�อรัา สุดีทุ้ายุคือ 

การัปีล่ักแบบรัะบบแปีลังิเปิีดี  

จะใช้่ต้็นทุุนในการัผ่ลิัต็ต็ำ�าทีุ�สุดี 

แต่็อาจพบกับควัาม่เสี�ยุงิใน 

การัเกิดีโรัคแม่ลังิ แลัะการัปีน

เป้ี�อนขึ้องิสารัต่็างิ ๆ  จากบริัเวัณ์

ใกล้ัเคียุงิ ทีุ�อยุ่่ในดิีนหรืัอนำ�า 

อยุ่างิไรัก็ต็าม่ การัปีล่ักในแต็่ลัะ

ร่ัปีแบบจะให้สารัสำาคัญต็่างิ ๆ 

เช่่น CBD แลัะ THC ในปีรัิม่าณ์

ต่็างิกัน โดียุสาม่ารัถืเรีัยุงิร่ัปีแบบ

การัปีล่ักทีุ�ให้ปีริัม่าณ์สารัสำาคัญ

ม่ากทุี� สุดีไปีน้อยุทุี� สุดี ได้ีแก่  

การัปีล่ักในรัะบบปีิดี โรังิเรัือน

เพาะปีล่ักพืช่ (Green house) 

แลัะรัะบบแปีลังิเปิีดี ต็าม่ลัำาดัีบ 

ดัีงินั�นเมื่�อพิจารัณ์าถ้ืงิควัาม่คุ้ม่ค่า

ทุางิเศรัษฐกิจ  คุณ์ธุนพรัม่ี 

ควัาม่คดิีเหน็วัา่ สาม่ารัถืเลัอืกไดี้

ทัุ�งิร่ัปีแบบโรังิเรัอืนเพาะปีล่ักพืช่ 

(Green house) แลัะการัปีล่ักใน

รัะบบปีดิี เพรัาะสาม่ารัถืปีล่ักได้ี

หลัายุรัอบต็่ อปีี  กลั่ า วัคื อ  

การัปีล่ักในรัะบบปีดิีจะสาม่ารัถื

ปีล่ักไดี้  6  รัอบต่็อปีี  แลัะ 

การัปีล่ักแบบโรังิเรัอืนเพาะปีล่ัก

พชื่ (Green house) สาม่ารัถืปีล่ัก

ได้ี 3 รัอบต่็อปี ี
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2. การส่งเสริมและการ
พัฒนาการปลูกกัญชา 
เ พ่ื อ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ท า ง
เศรษฐกิจ

การัขัึ้บเคลืั�อนการัปีล่ักกัญช่า

ขึ้องิจังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุส่่การัเป็ีนพืช่

เศรัษฐกิจนั�น ทุางิวิัสาหกิจเพลัา

เพลัินฯ ได้ีร่ัวัม่มื่อกับกรัะทุรัวังิ

อุต็สาหกรัรัม่ เพื�อต็่อยุอดี แลัะ

แปีรัร่ัปีผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์ เช่่น การัต่็อยุอดี

เป็ีนผ่ลัติ็ภัูณ์ฑ์เครืั�องิสำาอางิ แลัะ

ต่็อยุอดีเป็ีนผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์ยุา โดียุทุางิ

วิัสาหกิจจะทุำาการัผ่ลัิต็ตั็วัยุา 

เพื�อส่งิต่็อให้กับโรังิพยุาบาลั

ค่เมื่องิ จังิหวััดีบุรีัรััม่ยุ์ แลัะ

องิค์การัเภูสัช่กรัรัม่ นอกจากนี�

วิัสาหกิจเพลัาเพลิันฯ ยัุงิได้ี 

รั่วัม่ม่ือกับบริัษัทุเพลัาเพลิันฯ 

เพื�อผ่ลิัต็ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์สมุ่นไพรัต่็างิ 

ๆ เช่่น นำ�ามั่นนวัดี เซรัั�ม่บำารุังิผิ่วั 

เป็ีนต้็น ภูายุหลัังิจากการันำากัญช่า

ม่าผ่ลิัต็เป็ีนสินค้าเชิ่งิพาณ์ิช่ย์ุ

สาม่ารัถืเพิ�ม่ม่่ลัค่าทุางิเศรัษฐกิจ

ให้กับวิัสาหกิจเพลัาเพลิันฯได้ี

เป็ีนอยุ่างิม่าก เช่่น ม่่ลัค่าขึ้องิ

สินค้าปีรัะเภูทุช่าสมุ่นไพรัทีุ�มี่

ส่วันผ่สม่ขึ้องิกัญช่า เพิ�ม่ข้ึ้�นจาก 

180 บาทุเป็ีน 250 บาทุ เน�ืองิจาก

การัใช้่ส่วันผ่สม่จากธุรัรัม่ช่าติ็ 

แลัะม่ีกรัะบวันการัผ่ลัิต็ทุี� ไดี้

ม่าต็รัฐาน คือ การัปีล่ักทีุ�ได้ี

ม่าต็รัฐาน GAP ทัุ�งิในส่วันขึ้องิ

คุณ์ภูาพดิีน คุณ์ภูาพนำ�า แลัะ

สภูาพแวัดีลั้อม่ในการัปีล่ัก  

การัต็รัวัจวิัเครัาะห์คุณ์ภูาพ ทัุ�งิ

การัต็รัวัจเชื่�อรัา การัต็รัวัจ

ปีริัม่าณ์สารัต็่างิ ๆ รัวัม่ถ้ืงิ 

การัต็รัวัจวััดีการัปีนเปี้�อนขึ้องิ

สารัต่็างิ ๆ  เช่่น โลัหะหนัก ยุาฆ่่า

แม่ลังิ นอกจากนี� ในส่วันขึ้องิ 

การัผ่ ลิัต็ สิน ค้ า ยัุ งิคำาน้ งิ ถ้ื งิ

ม่าต็รัฐาน GMP เช่่น การัต็รัวัจ

ควัาม่คงิต็ัวัขึ้องิสินค้า แลัะ 

การัต็รัวัจค่าสารัสำาคัญขึ้องิ

สินค้า เพ�ือแจ้งิกับทุางิองิค์การั

อาหารัแลัะยุา (อยุ.) ก่อนทุี�จะนำา

สินค้าไปีจัดีจำาหน่ายุ ส�ิงิเหล่ัาน�ี

สรั้างิควัาม่น่าเชื่�อถืือ แลัะเพ�ิม่

ควัาม่เชื่�อมั่�นให้กับผ้่่ทีุ�ต้็องิการั

บรัิโภูคผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์กัญช่าแลัะ 

กัญช่งิ ส่งิผ่ลัให้วิัสาหกิจเพลัาเพ

ลิันฯสาม่ารัถืเพิ�ม่ม่่ลัค่าขึ้องิ

สินค้าทีุ�มี่ส่วันผ่สม่ขึ้องิกัญช่า

แลัะกัญช่งิ คิดีได้ีปีรัะม่าณ์ร้ัอยุลัะ 

10 – 15 จากรัาคาสินค้าใน 

ร่ัปีแบบเดิีม่ ซ้�งิสินค้าทีุ�เพ�ิม่ม่่ลัค่า

ได้ีม่ากทีุ�สุดี คือ สินค้าปีรัะเภูทุ

เครั�ืองิสำาอางิ

สำาหรัับการัส่งิเสริัม่การัปีล่ักกัญช่า 

แลัะกัญช่งิ เพื�อเพิ�ม่รัายุได้ีให้กับ

ช่าวับ้านในจังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุ ทุางิ

คุณ์ธุนพรัให้ควัาม่คิดีเห็นวัา่ควัรั

พิจารัณ์าในส่วันขึ้องิปีลัายุนำ�า

ก่อน กลั่าวัคือ ผ้่่ทีุ�ต้็องิการัปีล่ัก

กัญช่า กัญช่งิ ต้็องิร้่ัว่ัาจะนำากัญช่า 

หรืัอกัญช่งิไปีผ่ลิัต็สินค้าปีรัะเภูทุ

ใดี เพ�ือทีุ�จะร่ั้ว่ัาควัรัใช้่วิัธีุการั 

แลัะกรัะบวันการัในการัผ่ลิัต็

อยุ่างิไรั นอกจากนี�คุณ์ธุนพรัยัุงิ

เสนอวัา่ ช่าวับา้นทีุ�มี่เงิินทุุนไม่ส่่งิ 

อาจจะปีรัะกอบธุุรักิจอื�น ๆ  แทุน

การัปี ล่ัก กัญช่าแลัะกัญช่งิ 

เนื�องิจากห่วังิโซ่อุปีทุานในการั

ผ่ลัติ็สนิค้าจากกัญช่าแลัะกัญช่งิ 

ค่อนข้ึ้างิกว้ัางิ ช่าวับ้านอาจเลืัอก

ทีุ�จะไปีผ่ลิัต็ปุ๋ียุ หรืัอดิีน เพื�อนำาม่า

จัดีจำาหน่ายุแทุน
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3.การแก้ปัญหาต่ำาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น ท้ังจากภายใน
และภายนอกวิสาหกิจ

การัดีำาเนินงิานขึ้องิวิัสาหกิจ

เพลัาเพลิันฯ พบเจอกับปัีญหา

ต่็างิ ๆ ทัุ�งิจากกรัะบวันการัผ่ลิัต็

ขึ้องิวิัสาหกิจ แลัะปัีญหาทีุ�เกิดีข้ึ้�น

จากภูายุนอกวิัสาหกิจ เ ช่่น 

ปัีญหาการัเพิ�ม่ข้ึ้�นขึ้องิต็้นทุุน 

การัผ่ลิัต็ แลัะการัเข้ึ้าถ้ืงิข้ึ้อม่่ลั

ขึ้องิช่าวับ้านทีุ�มี่อยุ่่อยุ่างิจำากัดี 

โดียุปัีญหาแรักทีุ�พบคือ ร่ัปีแบบ

ในการัปีล่ักกัญช่าแลัะกัญช่งิ 

เนื�องิจากม่ีร่ัปีแบบในการัปีล่ักทีุ�

หลัากหลัายุ ทุางิวิัสาหกิจเพลัา

เพลิันฯ จ้งิพยุายุาม่เลืัอกร่ัปีแบบ

ทีุ�สาม่ารัถืควับคุม่สภูาพแวัดีล้ัอม่ 

แลัะลัดีการับนเป้ี�อนขึ้องิสารัเคมี่

ไดี้ดีี ทีุ� สุดี ซ้�งิคือการัปีล่ักใน 

รัะบบปีิดี เพื�อทีุ�จะสาม่ารัถืคงิ

สารัต็่างิ ๆ ทีุ�อยุ่่ในกัญช่าแลัะ 

กัญช่งิ เช่่น CBD แลัะ THC ไวั้ใช่้

สำาหรัับทุำาผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์ต่็างิ ๆ  

ได้ีในปีริัม่าณ์ทีุ�ม่ากทีุ�สุดี การัปีล่ัก

ในร่ัปีแบบนี�ต้็องิพบกับปัีญหา

ต้็นทุุนในการัปีล่ักทีุ�ส่งิ แต่็สาม่ารัถื

ปีล่ักได้ีหลัายุรัอบต่็อปีี จ้งิสาม่ารัถื

ทุ ดี แ ทุ น ใ น ส่ วั น ขึ้ อ งิ ต้็ น ทุุ น 

การัผ่ลิัต็ทีุ�ส่งิได้ี ถัืดีม่าคือปัีญหา

ในการัเลืัอกเม่ล็ัดีพันธ์ุุ เพรัาะ

เม่ล็ัดีพันธุุ์กัญช่าแลัะกัญช่งิใน

ปีรัะเทุศไทุยุ มี่ปีริัม่าณ์สารั THC 

ทีุ�ส่งิ แต็่มี่ปีริัม่าณ์สารั CBD ต็ำ�า 

โดียุทุางิการัแพทุย์ุ การัรัักษา

โรัคต่็างิ ๆ จะใช่้สัดีส่วันขึ้องิสารั 

CBD:THC ทุ�ีแต็กต่็างิกัน เช่่น การั

รัักษาโรัคลัม่ชั่กจะใช้่สัดีส่วัน 

20:1  นอกจากนี�  การัผ่ลัิต็

ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์ต่็างิ ๆ ส่วันใหญ่ก็มี่

ควัาม่ต็้องิการัทีุ�จะต็้องิใช่้สารั 

CBD ทีุ�ส่งิ ทุางิวัิสาหกิจเพลัา 

เพลิันฯ จ้งิพยุายุาม่แก้ปัีญหา 

โดียุการันำาเข้ึ้าเม่ล็ัดีพันธ์ุุทีุ� มี่

ปีริัม่าณ์สารั CBD ส่งิ เพ�ือลัดี

ปีริัม่าณ์เม่ล็ัดีพันธ์ุุกัญช่า กัญช่งิ 

ทีุ� ใ ช่้ สำา ห รัั บกา รั เพา ะปี ล่ัก  

แลัะสาม่ารัถืผ่ลัิต็สินค้าจาก

กัญช่าแลัะกญัช่งิได้ีในปีริัม่าณ์ทีุ�

เพิ�ม่ขึ้�้น ปัีญหาสุดีทุ้ายุคอื ปัีญหา

การัปีรัะช่าสัม่พันธ์ุ แลัะการัเข้ึ้าถ้ืงิ

ข้ึ้อม่่ลัขึ้องิช่าวับ้าน ทัุ�งิขัึ้�นต็อนใน

การัปีล่ัก แลัะการัต็่อยุอดีเปี็น

ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์ต่็างิ ๆ โดียุแก้ไขึ้ผ่่าน

การัปีรัะช่าสัม่พันธ์ุเพิ�ม่เติ็ม่จาก

หน่วัยุงิานภูาครััฐ เช่่น กรัะทุรัวังิ

สาธุารัณ์สุขึ้ กรัะทุรัวังิส่งิเสริัม่

อุต็สาหกรัรัม่ แลัะสถืาบันอาหารั
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4. ผลสำาเร็จของการนำา
กั ญ ช า ม า เ ป็ น พื ช
เศรษฐกิจของจังหวัด

การัดีำาเนินงิานขึ้องิวิัสาหกิจ

เพลัาเพลิันฯ เริั�ม่ม่ีบทุบาทุใน

การัพัฒนาการัปีล่ักกัญช่งิเชิ่งิ

พาณ์ิช่ยุ์ม่ากข้ึ้�น ส่งิผ่ลัให้เกิดี

การัต่็อยุอดี แลัะการัพัฒนา

ผ่ลัติ็ภัูณ์ฑ์ต่็างิ ๆ  เพื�อเพิ�ม่ม่่ลัคา่

ทุางิเศรัษฐกิจให้กับสินค้า อีกทัุ�งิ

ในปัีจจุบัน หลัายุหน่วัยุงิานทัุ�งิ

จากภูาครััฐ แลัะเอกช่น เริั�ม่ให้

ควัาม่สนใจกับอุต็สาหกรัรัม่

กัญช่าแลัะกัญช่งิ เพิ�ม่ข้ึ้�น ส่งิผ่ลัให้ 

มี่การัให้องิค์ควัาม่ร้่ั แลัะการัฝึก

อบรัม่เกี�ยุวักับการัต็อ่ยุอดี แลัะ

การัสร้ัางิม่าต็รัฐานในการัปีล่ัก

กัญช่า กัญช่งิ ยิุ�งิไปีกวั่านั�น  

การัพัฒนากัญช่าแลัะกัญช่งิ

เ ป็ีน พืช่ เศรัษฐ กิจ ให ม่่ขึ้องิ

จังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุ ยัุงิสร้ัางิอาช่พีให้

กับช่าวับ้านในพื�นทีุ� ซ้�งิส่วันใหญ่

มี่พื�นฐานในการัทุำาการัเกษต็รั

อยุ่่ก่อนแล้ัวั จ้งิถืือเป็ีนการัเพิ�ม่ 

รัายุได้ีให้กับคนในพื�นทีุ� เพรัาะ

สาม่ารัถืปีล่ักกัญช่าแลัะกัญช่งิ

เป็ีนอาชี่พเสริัม่ได้ี

5. กุญแจสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการ
พัฒนาบุรีรัมย์โมเดล

กุญแจสำาคัญทีุ�จะนำาไปีส่่ควัาม่สำาเร็ัจขึ้องิการัพัฒนาจังิหวััดีบุรัรัีัม่ย์ุ 

เพื�อต่็อยุอดีให้กัญช่าแลัะกัญช่งิเป็ีนพืช่เศรัษฐกิจช่นิดีใหม่่  

สำาหรัับควัาม่คดิีเห็นขึ้องิคุณ์ธุนพรั คือ ควัาม่รัว่ัม่มื่อขึ้องิทัุ�งิภูาครััฐ 

แลัะเอกช่น เพื�อขัึ้บเคลั�ือนให้จังิหวััดีบุรีัรััม่ย์ุสาม่ารัถืพัฒนา

อุต็สาหกรัรัม่กัญช่าไดี้อยุ่างิสม่บ่รัณ์์ แลัะม่ีปีรัะสิทุธุิภูาพส่งิสุดี  

เพื�อให้เกิดีควัาม่ร่ั้ ควัาม่เขึ้้าใจเกี�ยุวักับการัปีล่ักกัญช่า กัญช่งิ  

อยุ่างิถ่ืกต็้องิแลัะครับถื้วัน นอกจากนี� ยัุงิสาม่ารัถืต็่อยุอดี  

แลัะพัฒนาการัปีล่ักกัญช่า กัญช่งิทุางิการัแพทุยุ์หรัือทุางิพาณิ์ช่ย์ุ 

ไปีส่่ในรัะดัีบสากลั แลัะไดี้รัับการัยุอม่รัับจากหลัายุ ๆ ปีรัะเทุศ 

ทัุ�วัโลัก แลัะอีกหน�้งิสิ�งิทุ�ีมี่ควัาม่สำาคัญเช่่นกัน คือ ควัาม่ร่ั้  

ควัาม่เขึ้า้ใจขึ้องิปีรัะช่าช่นทัุ�วัไปีเกี�ยุวักบักัญช่า กัญช่งิ อยุา่งิถ่ืกต้็องิ 

เพื�อนำาไปีส่่ควัาม่ก้าวัหน้าขึ้องิการัพัฒนาบุรีัรััม่ย์ุโม่เดีลัต่็อไปี 

ในอนาคต็
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บทความโดย
ชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์ 
ธณัฐ  พวงนวม 
กานต์  แจ้งชัดใจ 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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การพัฒนาเมืองแสนสุข
ภายใตำ้แนวคิด 
“Saen Suk Smart Living 
and Sport Tourism City”

บทนำ�
เมื่�อพ่ดีถ้ืงิช่ายุทุะเลัทีุ�ไม่่ไกลัจากกรุังิเทุพม่หานครั ช่ายุหาดีบางิแสนจะเป็ีนสถืานทีุ�ลัำาดัีบต้็น ๆ  

ทุ�ีทุุกทุ่านน้กถ้ืงิ เนื�องิจากใช้่รัะยุะเวัลัาเดีินทุางิจากรุังิเทุพฯ เพียุงิ 1 ชั่�วัโม่งิ 30 นาทีุ ช่ายุหาดีบางิแสน 

จ้งิเป็ีนสถืานทีุ�ทุ่องิเทีุ�ยุวัยุอดีนิยุม่ขึ้องิช่าวัไทุยุม่าช้่านาน1  ในช่่วังิก่อนการัรัะบาดีขึ้องิโรัคติ็ดีเชื่�อไวัรััส

โคโรันา 2019 (โควิัดี-19) การัทุ่องิเทีุ�ยุวัได้ีสร้ัางิผ่ลักรัะทุบต่็อสภูาพแวัดีล้ัอม่แลัะทุรััพยุากรัธุรัรัม่ช่าติ็

บริัเวัณ์ช่ายุหาดีเปี็นอยุ่างิม่าก ดัีงิจะเห็นได้ีจากม่ลัภูาวัะทุี�เกิดีข้ึ้�นจากการัเดีินทุางิขึ้องินักทุ่องิเทีุ�ยุวั  

แลัะควัาม่ไร้ัรัะเบียุบขึ้องิผ่่้ค้าทีุ�ปีรัะกอบธุุรักิจบริัเวัณ์ช่ายุหาดี ทุำาให้เทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้  

โดียุคุณ์ณ์รังิค์ชั่ยุ คุณ์ปีลืั�ม่ (คุณ์ณ์รังิค์ชั่ยุฯ) นายุกเทุศม่นต็รัีเมื่องิแสนสุขึ้ดีำาเนินนโยุบายุจัดีรัะเบียุบ 

บรัิเวัณ์พื�นทีุ�ช่ายุหาดีบางิแสนจนทุำาให้ช่ายุหาดีบางิแสนในปัีจจุบันกลัับม่ามี่ทัุศนียุภูาพทีุ�สวัยุงิาม่  

แลัะมี่การัรัักษาสภูาพแวัดีล้ัอม่ทุางิธุรัรัม่ช่าติ็อยุ่างิยัุ�งิยืุน โดียุยุ้ดีหลัักการัในการัพัฒนาพื�นทีุ�ต็าม่

แนวัคิดี “Saen Suk Smart Living and Sport Tourism City” ซ้�งิแนวัคิดีดัีงิกล่ัาวัอาศัยุการันำาเทุคโนโลัยุี

แลัะนวััต็กรัรัม่ม่าปีรัะยุุกต็์ใช่้เพื�อขัึ้บเคลืั�อนยุุทุธุศาสต็รั์ขึ้องิเทุศบาลัเม่ืองิแสนสุขึ้ ปีรัะกอบไปีดี้วัยุ  

4 ดี้าน ไดี้แก่ ด้ีานการัพัฒนาสังิคม่แลัะคุณ์ภูาพช่ีวิัต็ ด้ีานการัพัฒนาโครังิสรั้างิพ�ืนฐาน ส่งิเสรัิม่ 

การัทุ่องิเทีุ�ยุวั แลัะเศรัษฐกิจ ด้ีานการัจัดีการัทุรััพยุากรัธุรัรัม่ช่าต็แิลัะสิ�งิแวัดีล้ัอม่ แลัะด้ีานการับริัหารั

จัดีการัทีุ�ดีีแลัะการัพัฒนาการัเมื่องิ ซ้�งิจะเป็ีนปัีจจัยุสำาคัญทีุ�ส่งิเสริัม่ให้เทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้สาม่ารัถื

บรัรัลุัวิัสัยุทัุศน ์“เมื่องิอัจฉริัยุะน่าอยุ่่ เศรัษฐกิจมั่�นคงิ รัักษาสม่ดุีลัด้ีานสิ�งิแวัดีล้ัอม่แลัะพัฒนาการัทุ่องิ

เทีุ�ยุวัแบบยัุ�งิยุืน ขัึ้บเคลืั�อนเมื่องิด้ีวัยุเทุคโนโลัยีุแลัะนวััต็กรัรัม่ ชุ่ม่ช่นสามั่คคี ปีรัะช่าช่นม่ีสุขึ้ภูาวัะ

สม่บ่รัณ์์” โดียุรัายุลัะเอียุดีจะเป็ีนอยุ่างิไรั สาม่ารัถืต็ิดีต็าม่อ่านได้ีในลัำาดัีบต็่อไปี
1 ขึ้้อม่่ลัพื�นฐานขึ้องิจังิหวััดีช่ลับุรัี แลัะเทุศบาลัเม่ืองิแสนสุขึ้
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ข้อมูลพ้ืนฐ�น
ของจังหวัดชลบุรี และ
เทศบ�ลเมืองแสนสุข

ภูาพทุี� 1 : ผ่ลัิต็ภูัณ์ฑ์ม่วัลัรัวัม่จังิหวััดีช่ลับุรัี ปีี 2563
ทุี�ม่า : สศช่. ปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุสำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลัังิ (สศค.)

สำาหรัับข้ึ้อม่่ลัพื�นฐานด้ีานเศรัษฐกิจขึ้องิจังิหวััดีช่ลับุรีั ในปีี 2563 

สำานักงิานสภูาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคม่แห่งิช่าต็ิ (สศช่.) ปีรัะเมิ่น

ว่ัา จังิหวััดีช่ลับุรีัมี่ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์จังิหวััดี (Gross Provincial Product: GPP) 

เทุ่ากับ 892,062 ล้ัานบาทุ ปีรัะกอบด้ีวัยุภูาคการัเกษต็รั 17,872 

ล้ัานบาทุ หรืัอคิดีเป็ีนร้ัอยุลัะ 2 ขึ้องิผ่ลิัต็ภัูณ์ฑจั์งิหวััดี แลัะภูาคนอก

การัเกษต็รั 874,190 ล้ัานบาทุ หรัอืคดิีเปีน็รัอ้ยุลัะ 98 ขึ้องิผ่ลัติ็ภูณั์ฑ์

จังิหวััดี ทัุ�งินี� ภูาคนอกการัเกษต็รั ปีรัะกอบไปีดีว้ัยุ ภูาคอตุ็สาหกรัรัม่ 

501,541 ล้ัานบาทุ หรืัอคิดีเป็ีนร้ัอยุลัะ 56 ขึ้องิผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์จังิหวััดี 

แลัะภูาคบริัการั 372,649 ล้ัานบาทุ หรืัอคิดีเป็ีนร้ัอยุลัะ 42 ขึ้องิ

ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์จังิหวััดี (รัายุลัะเอียุดีต็าม่ภูาพทีุ� 1) แลัะมี่ผ่ลิัต็ภัูณ์ฑ์

จังิหวััดีต่็อหัวั (GPP Per Capita) เทุ่ากับ 471,723 บาทุ

สำาหรัับดัีช่นีควัาม่เช่ื�อมั่�นอนาคต็

เศรัษฐกิจภู่ม่ิภูาค (Thailand  

Regional Economic Sentiment 

Index: RSI)2  ซ้�งิจัดีทุำาโดียุ

กรัะทุรัวังิการัคลัังิ พบว่ัาในเดืีอน

พฤศจิกายุน 2565 นั�น RSI ขึ้องิ

จังิหวััดีช่ลับุรีัปีรัับตั็วัเพิ�ม่ขึ้�้นจาก

เดืีอนก่อนหน้า อยุ่่ทีุ�รัะดัีบ 81.2  

โดียุได้ีรัับปัีจจัยุสนับสนุนจาก

ภูาคบริัการั เน�ืองิจากจำานวัน 

นักทุ่องิเทีุ�ยุวัจากทัุ�งิในปีรัะเทุศ

แลัะต่็างิปีรัะเทุศปีรัับตั็วัเพ�ิม่ขึ้�้น

ต่็อ เน�ื อ งิ  ในขึ้ณ์ะ เ ดีี ยุวั กัน  

ภูาคการัลังิทุุนปีรัับตั็วัเพิ�ม่ข้ึ้�น

2 RSI คือ ดีัช่นีทุี�สะทุ้อนสภูาวัะ
เศรัษฐกิจภู่ม่ิภูาคขึ้องิแต็่ลัะจังิวััดีแลัะ
ภู่ม่ิภูาคในอนาคต็ ต็ั�งิแต็่ 1 – 6 เดีือน
ขึ้้างิหน้า ซ้�งิดีัช่นีม่ีค่าม่ากกวั่า 50.0  
จะสะทุอ้นภูาวัะเศรัษฐกจิในอนาคต็ทุี�ม่ี
แนวัโนม้่ดีขีึ้้�นกวัา่ปีจัจบุนั แลัะดัีช่นมี่คีา่
เทุา่กับ 50.0 จะสะทุ้อนภูาวัะเศรัษฐกจิ
ในอนาคต็ทีุ�ม่ีแนวัโน้ม่ทีุ�ทุรังิตั็วั แลัะ
หากดัีช่นีม่ีค่าน้อยุกว่ัากวั่า 50.0  
จะสะทุอ้นภูาวัะเศรัษฐกจิในอนาคต็ทุี�ม่ี
แนวัโน้ม่ช่ะลัอต็ัวักวั่าปีัจจุบัน
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มี่ปัีจจัยุพ�ืนฐานทุางิเศรัษฐกจิอยุ่่ในลัำาดัีบทุ�ี 11 ขึ้องิจงัิหวััดีช่ลับรุั ีแลัะ

เป็ีนอันดัีบทีุ� 6 ขึ้องิอำาเภูอเมื่องิช่ลับุรีั ทัุ�งินี� โดียุรัวัม่แลั้วั SEFI ขึ้องิ

เทุศบาลัเมื่องิแสนสขุึ้ ส่งิกวัา่คา่เฉลีั�ยุขึ้องิจงัิหวััดีช่ลับรีุั แลัะ อำาเภูอ

เมื่องิช่ลับุรีั ดัีงิแสดีงิในภูาพทีุ� 3

ภูาพทุี� 2 : ดีัช่นีควัาม่เช่ื�อม่ั�นอนาคต็เศรัษฐกิจภู่ม่ิภูาค 
ทุี�ม่า : กรัะทุรัวังิการัคลัังิ โดียุ สศค.

ภูาพทุี� 3 : ดีัช่นีปีัจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจ (SEFI) ขึ้องิเทุศบาลัเม่ืองิแสนสุขึ้
ทุี�ม่า : สำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลัังิ (สศค.)

เช่่นเดีียุวักัน อันเป็ีนผ่ลัม่าจาก 

ผ่่้ปีรัะกอบการัในพื�นทุ�ีมี่แผ่น 

ทีุ�จะขึ้ยุายุกิจการัขึ้องิต็นเพิ�ม่ข้ึ้�น 

ทัุ�งิน�ี จะเห็นได้ีว่ัาในปีี 2565 ดัีช่นี 

RSI ขึ้องิจังิหวััดีช่ลับุรีัมี่รัะดัีบส่งิ

กวั่า ดัีช่นี RSI ขึ้องิภูาคต็ะวััน

ออกแลัะปีรัะเทุศต็ลัอดีทัุ�งิปีี  

ดัีงิแสดีงิในภูาพทีุ� 2

เ มื่�อ เรัาพิจารัณ์าปีัจจัยุทุางิ

เศรัษฐกิจเชิ่งิพื�นทีุ�ขึ้องิเทุศบาลั

เมื่องิแสนสุขึ้ จากดัีช่นีปัีจจัยุ 

พื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจ (SEFI)  

ทุ�ีจัดีทุำาโดียุ สศค. ปีรัะกอบด้ีวัยุ

ตั็วัชี่�วััดี 88 เครืั�องิชี่� เพื�อบ่งิชี่�

ปัีจจัยุพื�นฐานทุางิเศรัษฐกิจขึ้องิ

พื�นทีุ�ต่็างิ ๆ  แบง่ิออกเปีน็ 6 กลุ่ัม่ 

ไดี้แก่ 1) โครังิสรั้างิพื�นฐาน  

2) การัศ้กษา 3) สาธุารัณ์สุขึ้  

4) กำาลัังิซื�อ 5) ปัีญหาขึ้องิ

ทุ รัั พ ยุ า ก รั ม่ นุ ษ ย์ุ  แ ลั ะ  

6) สิ�งิแวัดีล้ัอม่ จะพบว่ัาพื�นทีุ� 

ขึ้ อ งิ เทุศบาลั เม่ื อ งิ แสนสุ ขึ้ 
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คว�มเป็นม�ของก�รพัฒน�เมืองแสนสุข
ภ�ยใต้แนวคิด “Saen Suk Smart Living 
and Sport Tourism City”
จากรัายุลัะเอียุดีทีุ�ได้ีกล่ัาวัไปีแล้ัวัก่อนหน้านี�เมื่องิบางิแสนแลัะ

เศรัษฐกิจในภูาพรัวัม่ขึ้องิจังิหวััดีช่ลับุรีัแลัะบริัเวัณ์พ�ืนทีุ�เทุศบาลั

เมื่องิแสนสขุึ้จะสงัิเหต็ไดีว่้ัาบรัเิวัณ์ทีุ�อยุ่ภู่ายุใต็ก้ารัด่ีแลัขึ้องิเทุศบาลั

เมื่องิแสนสุขึ้มี่การัพัฒนาจากในอดีีต็ อยุ่างิเห็นได้ีชั่ดีในทุุก ๆ ด้ีาน  

โดียุเฉพาะการัผ่ลัักดัีนการัพัฒนาเมื่องิแสนสุขึ้ภูายุใต้็แนวัคิดี  

“Saen Suk Smart Living and Sport Tourism City” ทีุ�คุณ์ณ์รังิค์ชั่ยุฯ 

นายุกเทุศม่นต็รีัเทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้เป็ีนผ้่่ผ่ลัักดัีนการัพัฒนา  

โดียุกองินโยุบายุเศรัษฐกิจม่หภูาค สศค. ร่ัวัม่กับวัารัสารัการัเงิิน 

การัคลัังิได้ีรัับเกียุรัต็ิเป็ีนอยุ่างิส่งิจากคุณ์ณ์รังิค์ชั่ยุฯ ม่าถ่ืายุทุอดี 

รัายุลัะเอียุดีเกี�ยุวักับเรั�ืองิรัาวัดัีงิกล่ัาวั ผ่่านรัายุการั “Local Reach 

เอื�อม่ล้ัก ถ้ืงิภู่ม่ิภูาค” เมื่�อวัันทีุ� 7 พฤศจิกายุน 2565 ทุ�ีผ่่านม่า  

ณ์ ห้องิปีรัะชุ่ม่ป๋ีวัยุ  อ้�งิภูากรัณ์์ ชั่�น 7 อาคารัสำานักงิานเศรัษฐกิจ

การัคลัังิ

จากการัสัม่ภูาษณ์์ คุณ์ณ์รังิค์ชั่ยุฯ ได้ีให้ข้ึ้อม่่ลัว่ัา การัพัฒนาเมื่องิ

แสนสุขึ้ภูายุใต็้แนวัคิดี “Saen Suk Smart Living and Sport Tourism 

City” มี่วััต็ถุืปีรัะสงิค์เพื�อพัฒนาเทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้ให้เป็ีนเมื่องิ

อัจฉริัยุะน่าอยุ่่ (Smart City) ด้ีวัยุการันำาเทุคโนโลัยุีแลัะนวััต็กรัรัม่

ม่าปีรัะยุุกต็์ใช่้กับการัขึ้ับเคลืั�อนยุุทุธุศาสต็รั์ขึ้องิเทุศบาลัเม่ืองิ

แสนสุขึ้ ซ้�งิปีรัะกอบด้ีวัยุ 4 ด้ีาน ได้ีแก่ ด้ีานการัพัฒนาสังิคม่แลัะ

คุณ์ภูาพชี่วิัต็ ด้ีานการัพัฒนาโครังิสร้ัางิพื�นฐาน ส่งิเสริัม่การัทุ่องิเทีุ�ยุวั 

แลัะเศรัษฐกิจ ด้ีานการัจัดีการัทุรััพยุากรัธุรัรัม่ช่าติ็แลัะสิ�งิแวัดีล้ัอม่ 

แลัะด้ีานการับริัหารัจัดีการัทีุ�ดีีแลัะการัพัฒนาการัเมื่องิ โดียุการัสร้ัางิ

ควัาม่ร่ัวัม่ม่ือกับเครืัอข่ึ้ายุทุุกภูาคส่วันทีุ�เก�ียุวัขึ้้องิทัุ�งิหน่วัยุงิานขึ้องิ

คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายุกเทุศม่นต็รัีเทุศบาลัเม่ืองิแสขึ้สุขึ้

ภูาครััฐ ภูาคเอกช่น สถืาบัน 

การัศ้กษา รัวัม่ทัุ�งิเครืัอขึ้่ายุ

ชุ่ม่ช่นใน เขึ้ต็ เทุศบาลัเม่ืองิ

แสนสุขึ้ เพ�ือให้เศรัษฐกิจเกิดี

ควัาม่มั่�นคงิต็ลัอดีจนสาม่ารัถื

รัักษาสม่ดุีลัด้ีานสิ�งิแวัดีล้ัอม่ 

แลัะพัฒนาการัทุ่องิเทุี�ยุวัได้ี

อยุ่างิยัุ�งิยุืนด้ีวัยุเทุคโนโลัยีุแลัะ

นวััต็กรัรัม่ อันนำาไปีส่่การัมี่ชุ่ม่ช่น

ทีุ� เข้ึ้ม่แข็ึ้งิแลัะปีรัะช่าช่นมี่สุขึ้

ภูาวัะสม่บ่รัณ์์
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ภูาพทุี� 4 : รัะบบนิเวัศขึ้องิหน่วัยุงิานทุี�ม่ีส่วันในการัผ่ลัักดีัน
นโยุบายุ Smart City ขึ้องิเทุศบาลัเม่ืองิแสนสุขึ้ 
ทุี�ม่า : การัสัม่ภูาษณ์์คุณ์ณ์รังิค์ช่ัยุฯ ปีรัะม่วัลัผ่ลัโดียุ สศค.

สำาหรัับการัขัึ้บเคลืั�อนยุุทุธุศาสต็ร์ั

ขึ้องิเม่ืองิแสนสุขึ้ภูายุใต็้แนวัคิดี

ดัีงิกล่ัาวันั�น คุณ์ณ์รังิค์ ชั่ยุฯ  

ได้ีเน้นยุำ�าว่ัา การัพัฒนาฐาน

ข้ึ้อม่่ลัเป็ีนกุญแจทีุ�สำา คัญใน 

การัขัึ้บเคลืั�อนเมื่องิแสนสุขึ้  

ซ้�งิทุางิเทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้ 

ไดี้รั่วัม่ม่ือกับสำานักงิานส่งิเสรัิม่

เศรัษฐกิจดิีจิทัุลั หรืัอ DEPA ใน

การัพฒันาการัจดัีเก็บฐานขึ้อ้ม่่ลั

ทุ�ีเรีัยุกว่ัา “City Data Platform” 

สำาหรัับนำาม่าใช้่ในการัวิัเครัาะห์

สภูาพปัีญหาขึ้องิเมื่องิแสนสุขึ้ 

รัวัม่ทัุ�งิควัาม่ต้็องิการัขึ้องิปีรัะช่าช่น

ในพื�นทีุ�  เ พื�อนำาไปีออกแบบ

โ ค รั งิ ก า รั ทีุ� เ ห ม่ า ะ ส ม่ ต่็ อ 

การัพัฒนาเมื่องิแสนสุขึ้ให้เป็ีน

เมื่องิอจัฉรัยิุะนา่อยุ่่ (Smart City) 
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ตัวอย่�งโครงก�รก�รพัฒน�เมืองแสนสุข
ภ�ยใต้แนวคิด “Saen Suk Smart Living and 
Sport Tourism City” ในปัจจุบัน

ทุ�ีผ่่านม่าเทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้ม่โีครังิการัทีุ�ขัึ้บเคลั�ือนภูายุใต้็แนวัคดิีการัเป็ีนเมื่องิอัจฉริัยุะน่าอยุ่่ (Smart 

City) ม่ากม่ายุหลัายุโครังิการั โดียุม่ีเป้ีาหม่ายุในการัมุ่่งิเน้นเมื่องิแสนสุขึ้ให้เป็ีนเมื่องิทีุ�มี่การัดีำารังิช่ีวิัต็

อัจฉริัยุะ (Smart Living) เพื�อแก้ไขึ้ปัีญหาควัาม่เป็ีนอยุ่่ขึ้องิปีรัะช่าช่น มี่รัะบบสาธุารัณ์สุขึ้อัจฉริัยุะ 

(Smart Health) สำาหรัับการัแก้ไขึ้ปัีญหาด้ีานรัะบบการัด่ีแลัสุขึ้ภูาพขึ้องิปีรัะช่าช่น รัวัม่ไปีถ้ืงิมี่การัทุ่องิเทีุ�ยุวั

อัจฉริัยุะ (Smart Tourism) ด้ีวัยุการัส่งิเสริัม่แลัะพัฒนาแหล่ังิทุ่องิเทุ�ียุวัในพ�ืนทุ�ีขึ้องิเทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้ 

ให้เกิดีควัาม่ยัุ�งิยืุน

4.1 โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology)

สังิคม่ผ้่่ส่งิอายุุทีุ�เพิ�ม่ส่งิข้ึ้�นในแต่็ลัะปีี นอกจากการัเผ่ช่ิญกับปัีญหาด้ีานสุขึ้ภูาพโรัคเรั�ือรัังิแลั้วั ปัีญหา

การัถ่ืกทิุ�งิให้อยุ่่บ้านเพียุงิลัำาพังิโดียุเฉพาะกลุ่ัม่ผ้่่ส่งิอายุุทุ�ีเป็ีนผ้่่ป่ีวัยุติ็ดีเตี็ยุงิเป็ีนปีรัะเด็ีนทุ�ีต้็องิได้ีรัับ

การัแก้ไขึ้อยุ่างิเรัง่ิด่ีวัน ดัีงินั�น เพื�อลัดีข้ึ้อจำากัดีให้ผ้่่ส่งิอายุุสาม่ารัถืขึ้อควัาม่ช่่วัยุเหลืัอแลัะเข้ึ้าถืง้ิบริัการั

สุขึ้ภูาพในภูาวัะเจ็บปี่วัยุฉุกเฉินหรัืออุบัติ็เหต็ุไดี้อยุ่างิรัวัดีเรั็วั เทุศบาลัเม่ืองิแสนสุขึ้จ้งิรัิเรั�ิม่โครังิการั 

จัดีบริัการัสขุึ้ภูาพผ่่ส่้งิอายุุด้ีวัยุเทุคโนโลัยุอัีจฉริัยุะ (Smart Technology) โดียุรัว่ัม่มื่อสำานักงิานนวััต็กรัรัม่

แห่งิช่าต็ิ หรัือ NIA แลัะม่หาวัิทุยุาลััยุบ่รัพาดี้วัยุการัปีรัะยุุกต็์ใช่้อุปีกรัณ์์สายุรััดีข้ึ้อม่ือแลัะสรั้อยุคอ 

ทีุ�เป็ีนตั็วัส่งิสัญญาณ์เต็ือนเมื่�อผ้่่ส่งิอายุุในภูาวัะพ้�งิพิงิมี่การัเคลืั�อนไหวัผ่ิดีปีกติ็ โดียุหากมี่เหตุ็ฉุกเฉิน

หรัือผิ่ดีปีกติ็อุปีกรัณ์์ดัีงิกล่ัาวัจะส่งิสัญญาณ์ไปียัุงิเทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้แลัะหน่วัยุงิานทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิเพื�อ

ให้เจ้าหน้าทีุ�สาม่ารัถืให้ควัาม่ช่่วัยุเหลืัอได้ีทัุนทีุทุ่วังิทีุ ซ้�งิในปัีจจุบันเป็ีนการัดีำาเนินโครังิการัในรัะยุะทีุ� 3 

โดียุเป็ีนการัพัฒนารัะบบเทุคโนโลัยีุอัจฉริัยุะดัีงิกล่ัาวัให้มี่ควัาม่สะดีวักในการัใช้่งิานม่ากยิุ�งิข้ึ้�น รัวัม่ทัุ�งิ

มี่การัพัฒนาฐานข้ึ้อม่่ลัทีุ�นำาม่าใช้่ในการักำาหนดีหลัักเกณ์ฑ์ขึ้องิผ้่่ส่งิอายุุทีุ�เป็ีนกลุ่ัม่เป้ีาหม่ายุ ให้มี่ 

ควัาม่ถ่ืกต้็องิแลัะเป็ีนปัีจจุบันม่ากยิุ�งิข้ึ้�น เช่่น ฐานข้ึ้อม่่ลัด้ีานสุขึ้ภูาพ ฐานข้ึ้อม่่ลัด้ีานรัายุได้ี เป็ีนต้็น 

โครังิการัจัดีบริัการัสุขึ้ภูาพผ่่้ส่งิอายุุข้ึ้างิต้็นเป็ีนการันำาเทุคโนโลัยุีแลัะนวััต็กรัรัม่ Internet Of Things 

(IoTs) ม่าช่่วัยุในการัพัฒนารัะบบการับรัิการัสุขึ้ภูาพขึ้องิปีรัะช่าช่น เพื�อลัดีขึ้้อจำากัดีแลัะขึ้จัดี 

ควัาม่เหลืั�อม่ลัำ�าในการัเขึ้า้ถ้ืงิบรักิารัดีา้นสาธุารัณ์สขุึ้ขึ้องิผ้่่ส่งิอายุุ อยุา่งิไรักดี็ี จากการัลังิพื�นทีุ�ในชุ่ม่ช่น

ขึ้องิเมื่องิแสนสุขึ้เพื�อสำารัวัจปัีญหาแลัะอุปีสรัรัคจากการัใช้่งิานอุปีกรัณ์์อัจฉรัิยุะดัีงิกล่ัาวั พบว่ัา  

ในรัะยุะแรักผ้่่ส่งิอายุุทีุ�เป็ีนกลุ่ัม่เปีา้หม่ายุยุงัิไม่่คุ้นเคยุกบัการัใช่ง้ิานอปุีกรัณ์์ดีงัิกลัา่วั จ้งิต็อ้งิม่กีารัสาธุติ็

แลัะแนะนำาวิัธีุการัใช้่งิานทีุ�ถ่ืกต้็องิอยุ่างิใกล้ัชิ่ดี โดียุอาศัยุควัาม่ร่ัวัม่มื่อจากครัอบครััวัขึ้องิผ่่้ส่งิอายุุทุ�ี
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เป็ีนกลุ่ัม่เปีา้หม่ายุ คณ์ะกรัรัม่การัชุ่ม่ชุ่ม่ในเขึ้ต็เทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้ แลัะอาสาสมั่ครัสาธุารัณ์สุขึ้ปีรัะจำา

หม่่่บ้าน (อสม่.) ในการัเข้ึ้าไปีติ็ดีต็าม่แลัะด่ีแลัอยุ่างิใกล้ัชิ่ดี ซ้�งิจะเห็นไดี้ว่ัา นอกจากการัม่ีเทุคโนโลัยีุ

อัจฉริัยุะ (Smart Technology) ทีุ�มี่ปีรัะสิทุธิุภูาพแล้ัวั การัมี่พลัเมื่องิอัจฉริัยุะ (Smart People) จ้งิเป็ีน

หน้�งิในปัีจจัยุทีุ�ส่งิเสริัม่ให้การัดีำาเนินโครังิการัดัีงิกล่ัาวัเกิดีข้ึ้�นได้ีอยุ่างิร่ัปีธุรัรัม่แลัะยัุ�งิยุืน

4.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายหาดบางแสนตำามแนวคิดการท่อง
เท่ียวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

หากม่องิยุ้อนกลัับไปีในอดีีต็ภูาพจำาขึ้องิช่ายุหาดีบางิแสน นอกจากจะมี่ร้ัานค้า หาบเร่ั แผ่งิลัอยุม่ากม่ายุ

ต็าม่ช่ายุหาดีแลัะม่ีนักทุ่องิเทีุ�ยุวัทีุ�หนาแน่นแลั้วั ยัุงิมี่ภูาพจำาขึ้องิขึ้ยุะจำานวันม่ากทุี�ก่อให้เกิดีปีัญหา

โดียุต็รังิกับการัพัฒนาพื�นทีุ�บริัเวัณ์ช่ายุหาดีบางิแสน ปีรัะเดี็นปัีญหาขึ้ยุะทัุ�งิจากนักทุ่องิเทุ�ียุวัแลัะ 

จากโรังิงิานอุต็สาหกรัรัม่ในเขึ้ต็พื�นทีุ�บรัิเวัณ์ใกล้ัเคียุงิ ส่งิผ่ลัให้เทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้ดีำาเนินโครังิการั

พัฒนาเศรัษฐกิจในพื�นทีุ�ช่ายุหาดีบางิแสนต็าม่แนวัคิดีการัทุ่องิเทุ�ียุวัอัจฉริัยุะ (Smart Tourism)  

โดียุการัปีรัับภู่มิ่ทัุศน์พื�นทีุ�บริัเวัณ์ช่ายุหาดีแลัะการัจัดีรัะเบียุบผ้่่ปีรัะกอบการัในพื�นทีุ�รัวัม่ทัุ�งิการัจัดีรัะเบียุบ

นักทุ่องิเทีุ�ยุวั ซ้�งิมี่การันำาแนวัคิดีการัดีำารังิชี่วิัต็อัจฉริัยุะ (Smart Living) ม่าปีรัะยุุกต็์ใช้่ในการัแก้ไขึ้

ปัีญหาขึ้ยุะรัวัม่ทัุ�งิสิ�งิแวัดีล้ัอม่บริัเวัณ์ช่ายุหาดีบางิแสน อาทิุ การัควับคุม่คุณ์ภูาพนำ�าให้มี่ค่า BOD 

(Biological Oxygen Demand) อยุ่่ในรัะดัีบม่าต็รัฐาน แลัะการัควับคุม่ม่ลัพิษทุางิอากาศจากโรังิงิาน

อุต็สาหกรัรัม่ในเขึ้ต็บริัเวัณ์ใกลั้เคียุงิ อีกทัุ�งิมี่การันำาเทุคโนโลัยีุปัีญญาปีรัะดิีษฐ์ (Artificial Intelligence: 

AI) ม่าใช้่ในการัควับคุม่ขึ้ยุะแลัะม่ลัพิษจากบุหรีั�ขึ้องินักทุ่องิเทีุ�ยุวับริัเวัณ์รัอบช่ายุหาดี
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มุมมองก�รพัฒน�เมืองแสนสุขในอน�คต
การัพัฒนาเม่อืงิแสนสขุึ้ในอนาคต็ คุณ์ณ์รังิคชั์่ยุฯ ไดีก้ล่ัาวัถ้ืงิ การัพัฒนาทัุ�งิในดีา้นเศรัษฐกจิแลัะสงัิคม่

ขึ้องิเทุศบาลัเม่ืองิแสนสุขึ้ไปีพรั้อม่ ๆ กัน โดียุสำาหรัับมุ่ม่ม่องิขึ้องิเศรัษฐกิจทีุ�ผ่่านม่าจะเห็นไดี้ว่ัา 

เศรัษฐกิจขึ้องิเทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้เติ็บโต็อยุ่างิเห็นได้ีชั่ดี อันมี่สาเหตุ็ม่าจากการัลังิทุุนโครังิสรั้างิ 

พื�นฐานในภูาคเอกช่นจากการัพัฒนาพื�นทีุ�บริัเวัณ์เมื่องิแสนสุขึ้ให้เป็ีนโรังิแรัม่ คอนโดี แลัะธุุรักิจต่็างิ ๆ  

รัวัม่ถ้ืงิการัสนับสนุนจากทุุกภูาคส่วันทีุ�มี่ส่วันร่ัวัม่ในการัส่งิเสรัิม่ให้การัทุ่องิเทีุ�ยุวัขึ้องิเม่ืองิแสนสุขึ้ 

เป็ีนแหลัง่ิทุ่องิเทีุ�ยุวัอัจฉรัยิุะ (Smart Tourism) อันนำาไปีส่่การัมี่เศรัษฐกิจทุ�ีมั่�นคงิแลัะยัุ�งิยุนื ทัุ�งินี� สำาหรัับ

มุ่ม่ม่องิดี้านสังิคม่การัสรั้างิพลัเม่ืองิอัจฉรัิยุะ (Smart People) ซ้�งิเปี็นองิค์ปีรัะกอบหน้�งิทีุ�สำาคัญใน 

การัขึ้ับเคลืั�อนเทุศบาลัเม่ืองิแสนสุขึ้ให้เป็ีนเม่ืองิอัจฉริัยุะน่าอยุ่่ (Smart City) ในอนาคต็ แลัะจะเปี็น

ปัีจจัยุทีุ�ส่งิเสริัม่ให้เทุศบาลัเมื่องิแสนสุขึ้บรัรัลุัวิัสัยุทัุศน์ในการัเป็ีน “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เศรษฐกิจ

ม่ันคง รักษาสมดุลด้านส่ิงแวดล้อมและพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน ขับเคล่ือนเมืองด้วย

เทคโนโลยีและนวัตำกรรม ชุมชนสามัคคี ประชาชนมีสุขภาวะสมบูรณ์” ต่ำอไป

นอกจากการัปีรัับภู่ม่ิทัุศน์พื�นทีุ�บรัิเวัณ์ช่ายุหาดีแลัะการัจัดีรัะเบียุบผ้่่ปีรัะกอบการัในพื�นทุ�ี รัวัม่ทัุ�งิ 

การัจัดีรัะเบียุบนักทุ่องิเทีุ�ยุวัแล้ัวั การัส่งิเสริัม่การัต็ลัาดีแลัะการัพัฒนาแหล่ังิทุ่องิเทีุ�ยุวัให้เป็ีน 

การัทุ่องิเทีุ�ยุวัเชิ่งิกีฬา (Sport Tourism) เป็ีนจุดีเด่ีนทีุ�สำาคัญภูายุใต้็โครังิการัพัฒนาเศรัษฐกิจในพื�นทุี�

ช่ายุหาดีบางิแสนต็าม่แนวัคิดีการัทุ่องิเทีุ�ยุวัอัจฉรัิยุะ (Smart Tourism) โดียุทีุ�ผ่่านม่าจะเห็นไดี้จาก 

การัจัดีงิานบางิแสนซีรีัส์ 2022 ซ้�งิเป็ีนการัจัดีงิานวิั�งิม่ารัาธุอนในรัะยุะทุางิ 10 กิโลัเม่ต็รั 21 กิโลัเม่ต็รั 

แลัะ 42 กิโลัเม่ต็รัทีุ�มี่การัเชื่�อม่โยุงิกับแนวัคิดี MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) 

แลัะมี่ร่ัปีแบบขึ้องิการัจัดีงิานเฉกเช่่นเดีียุวักับงิานวิั�งิรัะดัีบโลักด้ีวัยุการัปีรัับภู่มิ่ทัุศน์โดียุรัอบให้มี่ 

ควัาม่สะอาดีแลัะปีลัอดีภัูยุ การัมี่รัะบบแพทุย์ุสนาม่ทุี�เพยีุงิพอ รัวัม่ทัุ�งิการัปีรัะยุุกต์็ใช้่เทุคโนโลัยีุสำาหรัับ

รัายุงิานสถิืติ็การัวิั�งิในการัแข่ึ้งิขัึ้นทีุ�ทัุนสมั่ยุแลัะมี่ม่าต็รัฐานในรัะดัีบโลัก ซ�้งิการัด้ีงิด่ีดีนักทุ่องิเทุ�ียุวั 

เข้ึ้าม่าในเม่ืองิแสนสุขึ้ด้ีวัยุกิจกรัรัม่ขึ้้างิต็้นสาม่ารัถืสรั้างิม่่ลัค่าเม่็ดีเงิินทุางิเศรัษฐกิจไดี้อยุ่างิม่หาศาลั 

โดียุจะเห็นได้ีจากผ่ลัขึ้องิการัจัดีงิานดัีงิกล่ัาวัสาม่ารัถืสร้ัางิม่่ลัค่าทุางิเศรัษฐกิจได้ีถ้ืงิ 80 ล้ัานบาทุ  

จากการัใช้่งิบปีรัะม่าณ์ในการัจัดีงิานเพยีุงิ 1.5 ล้ัานบาทุ อีกทัุ�งิยัุงิทุำาให้มี่นักทุ่องิเทีุ�ยุวัเพิ�ม่ข้ึ้�นไม่ต่็ำ�ากวัา่ 

30,000 คนอีกด้ีวัยุ

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 124



บทความโดย
บรรลุ  คงคารัตน์
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้เขียนรวบรวมจากเว็บไซต์ของสำานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th

นักเรียนทุน UIS :
คลื่นลูกใหม่ของ
สศค.

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 35 ฉบัับัที่่� 112 ไตรมาสที่่� 1 ปี ี2566 125



นักเรียนทุน UIS :
คลื่นลูกใหม่ของ
สศค.

คว�มเป็นม�

ในอดีีต็ผ้่่เขีึ้ยุนเคยุรัับรัาช่การัในต็ำาแหน่งิเจ้าพนักงิานธุุรัการัช่ำานาญงิานส่วันบริัหารัทุรััพยุากรับุคคลั 

สำานักงิานเลัขึ้านุการักรัม่ สำานักงิานเศรัษฐกจิการัคลัังิ (สศค.)หน้�งิในหน้าทีุ�ทีุ�เคยุปีฏิิบัติ็ในส่วันดัีงิกล่ัาวั 

ก็คือ การัจัดีเต็รีัยุม่เอกสารัเพื�อให้ข้ึ้ารัาช่การับรัรัจุใหม่่ไดี้ทุำาการักรัอกขึ้้อม่่ลั เช่่น ก.พ. 7 แฟ้ม่ปีรัะวััติ็ 

เป็ีนต็้น ซ้�งิรัวัม่ถ้ืงิขึ้้ารัาช่การัทีุ�ไดี้รัับทุุนรััฐบาลัเพื�อด้ีงิด่ีดีผ้่่ม่ีศักยุภูาพทุี�กำาลัังิอยุ่่ในสถืาบันการัศ้กษา

ในปีรัะเทุศ (ทุุน Undergraduate Intelligence Scholarship หรัือ ทุุน UIS) ทุำาให้ผ้่่เขีึ้ยุนร้่ัส้กปีรัะทัุบใจถื้งิ 

ควัาม่สาม่ารัถืขึ้องินกัเรัยีุนทุุนรััฐบาลั UISซ้�งิถืือเปีน็กำาลัังิสำาคัญขึ้องิ สศค. จ้งิไดีทุ้ำาการัศ้กษา คน้ควัา้ 

เพ�ิม่เติ็ม่เกี�ยุวักับนักเรัียุนทุุน UIS ว่ัา มี่ควัาม่เป็ีนม่าอยุ่างิไรั มี่วิัธีุการัคัดีเลืัอกอยุ่างิไรั แลัะนักเรีัยุนทุุน 

UIS มี่ควัาม่สำาคัญอยุ่างิไรักับ สศค. 

สำานักงิาน ก.พ. ได้ีสนับสนุนสว่ัน

รั า ช่ ก า รั ใ ห้ มี่ กำา ลัั งิ ค น ทีุ� มี่

คุณ์ภูาพ ซ้�งิรัวัม่ถืง้ิการัสนับสนุน

ในเรั�ืองิการัสรัรัหาแลัะการัรัักษา

คนดีี  คนเก่งิ แลัะทุี� ผ่่านม่า 

สำานักงิาน ก.พ. ไดี้พัฒนาเครืั�องิ

มื่ อ แ ลั ะ รั ะ บ บ ก า รั บ ริั ห า รั

ทุรััพยุากรับุคคลัทีุ�หลัากหลัายุ

เพื�อช่่วัยุส่วันรัาช่การัในการัเต็รัี

ยุม่กำาลัังิคนสำาหรัับทัุ�งิปัีจจุบัน

แลัะอนาคต็ ซ้�งิในม่ิติ็ขึ้องิการั

สรัรัหานั�นม่ีเครืั�องิม่ือทีุ�สำาคัญ 

ไดี้แก่ ทุุนรััฐบาลัสำาหรัับบุคคลั

ทัุ�วัไปี ซ้�งิปีรัะกอบไปีดี้วัยุทุุน

สำาหรัับการัไปีศ้กษาต่็อต่็างิ

ปีรัะเทุศในรัะดัีบต็่างิ ๆ ตั็�งิแต็่

รัะ ดัีบ มั่ธุยุม่ไปีจนถ้ืงิรัะ ดัีบ

ปีริัญญาเอก

ภูายุ ใ ต้็ สภูาวั ะกา รัแ ข่ึ้ งิ ขัึ้ น  

การัด้ีงิด่ีดีบุคลัากรัคุณ์ภูาพส่งิ

เขึ้า้ส่่หนว่ัยุงิานต็า่งิ ๆ  โดียุวัธีิุการั

สรัรัหาบุคลัากรัคุณ์ภูาพส่งิขึ้องิ

ภูาครัาช่การั ยัุงิคงิมุ่่งิเน้นกลุ่ัม่ 

เป้ีาหม่ายุทีุ�สำาเร็ัจการัศ้กษาแล้ัวั 

อีกทัุ�งิ การัจัดีสรัรัทุุนรััฐบาลัเพ�ือ

ไปีศกีษาต่็อต่็างิปีรัะเทุศในรัะดัีบ

ปีริัญญาต็รีัหรืัอรัะดัีบมั่ธุยุม่ก็ยัุงิ

เป็ีนส่วันน้อยุขึ้องิการัจัดีสรัรัทุุน

ทัุ�งิหม่ดี เพื�อให้การัสรัรัหาบุคลัากรั

คุณ์ภูาพเ ข้ึ้า ส่่ภูาครัาช่การั 

สาม่ารัถืแข่ึ้งิขัึ้นกับภูาคเอกช่นได้ี 

การัขึ้ยุายุกลุ่ัม่เป้ีาหม่ายุการัสรัรัหา 

(Source of recruits) ด้ีวัยุวิัธีุการั

พัฒนารัะบบการัสรัรัหาเชิ่งิรุักร่ัปี

แบบใหม่่ให้จ่งิใจผ้่่กำาลัังิศ้กษา

รัะดัีบปีริัญญาต็รีัในปีรัะเทุศไทุยุ

ทีุ�เป็ีนผ้่่มี่ศักยุภูาพส่งิ จะทุำาให้เกิดี

ควัาม่น่าสนใจในการัเข้ึ้ารัับ

รัาช่การัม่ากยิุ�งิข้ึ้�น

สำานักงิาน ก.พ. จ้งิได้ีเห็นช่อบ

การัจัดีสรัรัทุุนรััฐบาลัเพื�อด้ีงิด่ีดี

ผ้่่ม่ีศัยุกภูาพส่งิ(Ungraduate 

Intelligence Scholarship Program) 

หรืัอ UIS ทุ�ีกำาลัังิศ้กษาอยุ่่ใน

สถืาบันการัศ้กษาในปีรัะเทุศ

รัะดัีบปีริัญญาต็รีัในปีีงิบปีรัะม่าณ์ 

พ.ศ. 2553 เป็ีนปีีแรัก แลัะจัดีสรัรั

ทุุนรััฐบาลัดัีงิกล่ัาวัจนถ้ืงิปัีจจุบัน 

ซ้�งิวััต็ถุืปีรัะสงิค์ขึ้องิการัจัดีสรัรั

ทุุ น ดัี งิ ก ลั่ า วั ก็ เ พ�ื อ เ ต็ รัี ยุ ม่ 

ควัาม่พร้ัอม่ด้ีานกำาลัังิคนภูาครััฐ

อยุ่างิทัุนการัณ์์ผ่่านกรัะบวันการั

สรัรัหาผ้่่มี่ศักยุภูาพส่งิเชิ่งิรุัก

พร้ัอม่ทัุ�งิเป็ีนการัเพิ�ม่อุปีทุาน 

(Supply) กำาลัังิคนคุณ์ภูาพขึ้องิ

รัาช่การัอีกทัุ�งิ ยัุงิเป็ีนเพื�อให้

รัาช่การัมี่ภูาพลัักษณ์์การับริัหารั

กำาลัังิคนทีุ� ดีีต่็อนักศ้กษาแลัะ

สังิคม่อีกด้ีวัยุ ซ้�งิกลุ่ัม่เป้ีาหม่ายุ 

ก็คือ ผ้่่มี่สิทุธิุรัับทุุนจะต้็องิเป็ีน 

ผ้่่ทีุ�กำาลัังิจะศ้กษาชั่�นปีีสุดีทุ้ายุ 

ในสถืา บันการั ศ้กษารัะ ดัีบ

ปีริัญญาต็รีัในปีรัะเทุศ ในสาขึ้า

วิัช่าแลัะมี่รัะดัีบคะแนนต็าม่ทีุ�

สำานักงิาน ก.พ. กำาหนดี ทัุ�งินี�  

ให้ถืือปีีการัศ้กษาทีุ�สำานักงิาน 

ก.พ. กำาหนดี
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วิธีก�รคัดเลือกนักเรียน
ทุน UIS
แนวัทุางิการัจัดีสรัรัทุุนขึ้องิสำานักงิาน ก.พ. ก็คือการัสอบถืาม่ควัาม่ต็้องิการัขึ้องิส่วันรัาช่การัต็่างิ ๆ  

โดียุให้ลัำาดัีบควัาม่สำาคัญในการักำาหนดีส่วันรัาช่การั กลั่าวัคือ เป็ีนส่วันรัาช่การัทุ�ีมี่ควัาม่พรั้อม่ใน 

การับรัหิารักำาลัังิคนคณุ์ภูาพหรัอืการัวัางิแผ่นควัาม่กา้วัหนา้ในอาช่พี ซ้�งิได้ีแก่ ส่วันรัาช่การัดีำาเนินการั

รัะบบข้ึ้ารัาช่การัผ้่่ม่ีผ่ลัสัม่ฤทุธ์ิุส่งิ (HiPPS) แลัะปีัจจุบันมี่ข้ึ้ารัาช่การัผ้่่ม่ีผ่ลัสัม่ฤทุธ์ิุส่งิในส่วันรัาช่การั

ดี้วัยุซ้�งิการักำาหนดีต็ำาแหน่งิทีุ�จะบรัรัจุนักเรีัยุนทุุนรััฐบาลั แลัะสาขึ้าวิัช่าทีุ�จะสรัรัหาโดียุส่วันรัาช่การั

จะเป็ีนผ้่่กำาหนดี นอกจากแนวัทุางิดัีงิกล่ัาวัแล้ัวั องิค์ปีรัะกอบในการัพิจารัณ์าจัดีสรัรัทุุนให้กับส่วัน

รัาช่การัยัุงิมี่ปัีจจัยุสำาคัญอื�น ๆ ดัีงินี�

 1) การัพิจารัณ์าควัาม่สนใจแลัะควัาม่ต้็องิการัทีุ�มี่ส่วันร่ัวัม่ในการัดีำาเนินการั

 2) การัมี่แผ่นพัฒนาบุคลัากรัทีุ�ผ่่านควัาม่เห็นช่อบจาก อ.ก.พ. กรัม่

 3) คำาขึ้อทุุนขึ้องิส่วันรัาช่การัม่ีควัาม่สอดีคล้ัองิกับแผ่นพัฒนาบุคลัากรั

 4) การักรัะจายุโอกาสในการัรัับทุุนให้กับส่วันรัาช่การัต่็างิ ๆ แลัะควัาม่สม่ดุีลัขึ้องิสาขึ้าวิัช่า 

ทีุ�ไดี้รัับการัจัดีสรัรัทุุน โดียุร่ัปีแบบขึ้องิทุุนรััฐบาลัขึ้องิสำานักงิาน ก.พ. กำาหนดีช่่วังิเวัลัาให้ทุุนเป็ีน  

2 รัะยุะ คือ

 ระยะท่ี 1 ใหทุุ้นรััฐบาลัเพื�อศ้กษาในชั่�นปีทีุ�ี 4 หรัอืชั่�นปีสุีดีทุ้ายุจนสำาเรัจ็การัศก้ษารัะดีบัปีรัญิญา

ต็รัีต็าม่โครังิสร้ัางิหลัักส่ต็รั ทัุ�งินี� ต้็องิใช่้รัะยุะเวัลัาศ้กษาไม่่เกิน 1 ปีี

 ระยะท่ี 2 ให้ทุุนรััฐบาลัเพื�อศ้กษาต่็อรัะดัีบปีริัญญาโทุในหรืัอต่็างิปีรัะเทุศ ต็าม่เงืิ�อนไขึ้ทีุ� ก.พ. 

กำาหนดี โดียุภูายุหลัังิสำาเร็ัจการัศ้กษาจะต้็องิกลัับม่าปีฏิิบัติ็รัาช่การัช่ดีใช้่ทุุนในส่วันรัาช่การัเดิีม่ทุ�ีบรัรัจุ 

ซ้�งิวิธีีการสรรหาและคัดเลือกของสำานักงาน ก.พ. แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

  • การสรรหานักเรียนทุนในระยะท่ี 1

  ดีำาเนนิการัโดียุการัใช้่การัปีรัะเมิ่นควัาม่เหม่าะสม่ขึ้องิบุคคลัเพ�ือรัับทุุนโดียุอาจใช้่แนวัทุางิ

ขึ้องิวิัธีุศ่นย์ุรัวัม่การัปีรัะเม่ิน (Assessment Centers Method : ACM) แลัะให้ส่วันรัาช่การัม่ีส่วันร่ัวัม่ 

ในการัดีำาเนินการัสรัรัหานักเรีัยุนทุุนด้ีวัยุ
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นักเรียนทุน UIS ของ สศค.
ในปัีจจุบัน สศค. ไดี้พิจารัณ์ารัับผ่่้ทีุ�จบการัศ้กษาในรัะดัีบปีริัญญาต็รัีในปีรัะเทุศในสาขึ้าวิัช่า

เศรัษฐศาสต็ร์ั สาขึ้าวัิช่าการับัญชี่ แลัะสาขึ้าวัิช่าบริัหารัธุุรักิจ ในสถืาบันการัศีกษาต่็างิ ๆ ในปีรัะเทุศ 

เช่่น จุฬาลังิกรัณ์์ม่หาวัิทุยุาลััยุ ม่หาวัิทุยุาลััยุธุรัรัม่ศาสต็รั์ ม่หาวัิทุยุาลััยุเกษต็รัศาสต็รั์ เป็ีนต็้น  

เขึ้า้รัับรัาช่การัซ้�งิม่ศัีกยุภูาพส่งิ มี่ผ่ลัการัศ้กษาในรัะดัีบดีีเข้ึ้ารัับรัาช่การัใน สศค. โดียุผ่่านวิัธีุการัสรัรัหา

แลัะคัดีเลืัอกขึ้องิสำานักงิาน ก.พ. ซ�้งิตั็�งิแต็ปี่ีงิบปีรัะม่าณ์ พ.ศ. 2554 เปีน็ต้็นม่าจนถ้ืงิปีจัจุบัน ซ้�งินักเรีัยุน

ทุุน UIS ขึ้องิ สศค. จะบรัรัจุเข้ึ้ารัับรัาช่การัในสำานักต็่างิ ๆ เช่่น สำานักนโยุบายุการัคลัังิ สำานักนโยุบายุ

ภูาษี สำานักนโยุบายุเศรัษฐกิจม่หภูาค แลัะสำานักนโยุบายุรัะบบการัเงิินแลัะสถืาบันการัเงิิน เปี็นต็้น  

สำานักงิาน ก.พ. ไดี้จัดีสรัรันักเรีัยุนทุุน UIS เพ�ือม่าบรัรัจุเขึ้้ารัับรัาช่การัใน สศค. เป็ีนจำานวัน 34 คน 

โดียุหลัังิจากทีุ�ผ่่านการัสรัรัหาแลัะคัดีเลืัอกขึ้องิสำานักงิาน ก.พ. เรีัยุบร้ัอยุแล้ัวัจะะมี่หนังิสือส่งิม่าถื้งิ 

สศค. เพ�ือให้บรัรัจุนักเรีัยุนทุุน UIS เข้ึ้ารัับรัาช่การั ซ้�งิ สศค. จะมี่การัสอบสัม่ภูาษณ์์อีกครัั�งิหน้�งิเพื�อ

ทุดีสอบภูาษาอังิกฤษ ควัาม่ร้่ัด้ีานเศรัษฐศาสต็ร์ั วุัฒิภูาวัะทุางิอารัม่ณ์์ เป็ีนต็้น เพ�ือให้ได้ีบุคลัากรัทุ�ี

ควัาม่ร้่ั ควัาม่สาม่ารัถือยุ่างิแทุ้จริังิม่ารัับรัาช่การั ทัุ�งินี� ในอดีีต็ทีุ�ผ่่านม่า สศค. ได้ีรัับนักเรีัยุนทุุน UIS 

เฉพาะในรัะยุะทีุ� 1 เพื�อเข้ึ้ารัับรัาช่การัใน สศค. คือ ให้ทุุนรััฐบาลัเพื�อศ้กษาในชั่�นปีทีุี� 4 หรัอืชั่�นปีสุีดีทุ้ายุ

จนสำาเร็ัจการัศ้กษารัะดัีบปีริัญญาต็รีัต็าม่โครังิสรั้างิหลัักส่ต็รั สำาหรัับรัะยุะทีุ� 2 จะให้ทุุนรััฐบาลัแก่

นักเรัยีุนทุุน UIS ทีุ�บรัรัจุเข้ึ้ารัับรัาช่การัใน สศค. แล้ัวั เพ�ือศ้กษาต่็อรัะดัีบปีริัญญาโทุในหรืัอต็า่งิปีรัะเทุศ 

ต็าม่เงืิ�อนไขึ้ทีุ� ก.พ. กำาหนดี โดียุภูายุหลัังิสำาเร็ัจการัศ้กษาจะต้็องิกลัับม่าปีฏิิบัติ็รัาช่การัช่ดีใช้่ทุุนใน 

สศค. สำาหรัับการัสรัรัหานักเรีัยุนในรัะยุะทีุ� 1 ในช่่วังิรัะยุะทุี� 2 ทุ�ีดีำาเนินการัโดียุการัใช้่การัปีรัะเมิ่น 

ควัาม่เหม่าะสม่ขึ้องิบุคคลัเพื�อรัับทุุนโดียุอาจใช่้แนวัทุางิขึ้องิวัิธีุศ่นย์ุรัวัม่การัปีรัะเม่ิน (Assessment 

Centers Method : ACM) แลัะให้ส่วันรัาช่การัมี่ส่วันร่ัวัม่ในการัดีำาเนินการัสรัรัหานักเรัียุนทุุนด้ีวัยุ นั�น 

สศค. จะมี่ส่วันในการัดีำาเนินการัสรัรัหานักเรัียุนด้ีวัยุ กล่ัาวัคือ สศค. จะเป็ีนผ้่่พิจารัณ์าสาขึ้าวิัช่าทุ�ี

  • การสรรหานักเรียนทุนในระยะท่ี 2

  (1) ส่วันรัาช่การัพิจารัณ์าคัดีเลืัอกเบ�ืองิต้็นโดียุคำาน้งิถ้ืงิ

   - ข้ึ้อเสนอเชิ่งินโยุบายุทีุ�เกี�ยุวักับการัพัฒนางิานทีุ�รัับผิ่ดีช่อบขึ้องินักเรีัยุนทุุนหรืัอ

งิานสำาคัญอื�นขึ้องิส่วันรัาช่การั โดียุม่ีควัาม่เห็นขึ้องิผ้่่ทุรังิคุณ์วุัฒิภูายุนอกทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิปีรัะกอบดี้วัยุ

   - ผ่ลัการัปีรัะเม่ินผ่ลัการัปีฏิิบัติ็รัาช่การัขึ้องินักเรีัยุนทุุน

   - ศักยุภูาพแลัะควัาม่เหม่าะสม่ในการัศ้กษาต็่อต่็างิปีรัะเทุศ

  (2) ส่วันรัาช่การัเสนอผ่ลัการัคัดีเลืัอกให้ ก.พ. พิจารัณ์าให้ควัาม่เห็นช่อบ
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ข้ึ้ารัาช่การันักเรีัยุน UIS เหล่ัานั�น

ปีรัะสงิค์จะลัาศ้กษาต่็อให้ต็รังิ

กับลัักษณ์ะงิานทีุ�ปีฏิิบัติ็อยุ่่ เช่่น 

ข้ึ้ารัาช่การั UIS ทีุ�บรัรัจุเข้ึ้ารัับ

รัาช่การัในสำานักนโยุบายุภูาษี  

ก็จะให้ศ้กษาดี้านภูาษี เป็ีนต้็น 

แลัะสำาหรัับการัสรัรัหานักเรัียุน

ทุุนในรัะยุะทีุ� 2 ในช่่วังิรัะยุะทีุ� 2 

สศค. จะพิจารัณ์าคัดีเลืัอกเบื�องิ

ต้็นโดียุคำาน้งิถ้ืงิข้ึ้อเสนอเชิ่งิ

นโยุบายุทีุ�เกี�ยุวักับการัพัฒนา

งิานทีุ�รัับผิ่ดีช่อบขึ้องินักเรีัยุนทุุน

หรัืองิานสำา คัญอื�นขึ้องิส่วัน

รัาช่การั โดียุไม่่มี่ควัาม่เห็นขึ้องิ

ผ่่้ ทุ รั งิ คุ ณ์ วุั ฒิ ภู า ยุ น อ ก ทีุ�

เก�ียุวัข้ึ้องิปีรัะกอบดี้วัยุผ่ลัการั

ปีรัะเม่ินผ่ลัการัปีฏิิบัติ็รัาช่การั

ขึ้องินักเรีัยุนทุุนแลัะศักยุภูาพ

แลัะควัาม่เหม่าะสม่ในการัศ้กษา

ต่็อต่็างิปีรัะเทุศ

ในช่่วังิรัะยุะเวัลัาทีุ�ผ่่านม่า สศค. 

ไดีใ้ห้ควัาม่สำาคัญกับนักเรีัยุนทุุน 

UIS อยุา่งิยิุ�งิเนื�องิจากขึ้า้รัาช่การั

ทีุ�บรัรัจุเข้ึ้ารัับรัาช่การัดี้วัยุทุุน 

ดัี งิ ก ล่ั า วั มี่ ศั ก ยุ ภู า พ ส่ งิ  

เป็ีนบุคลัากรัทีุ�มี่คุณ์ภูาพอยุ่างิยิุ�งิ

ต่็อ สศค. ซ้�งิโดียุทัุ�วัไปีการับรัรัจุ

นัก เรัียุนทุุนดีั งิกลั่ าวั เขึ้้ า รัับ

รัาช่การัใน สศค. นั�น เมื่�อนักเรีัยุน

ทุุนเหลั่านั�นทีุ�ไดี้รัับการับรัรัจ ุ

เข้ึ้ารัับรัาช่การัใน สศค. แล้ัวั  

ก็จะรัับรัาช่การัปีรัะม่าณ์ 1 - 2 ปีี 

แลัะหลัังิจากนั�นจะไปีขึ้อทุุนเพื�อ

ลัาไปีศ้กษาต่็อในรัะดัีบปีริัญญา

โทุทัุ�งิในแลัะต็่างิปีรัะเทุศ เช่่น 

สหรััฐอเม่ริักา สหรัาช่อาณ์าจักรั 

แ ลั ะ เ ค รัื อ รัั ฐ อ อ ส เ ต็ รั เ ลัี ยุ  

ซ้�งิส่วันใหญ่จะศ้กษาต่็อในสาขึ้า

เศรัษฐศาสต็ ร์ั  ซ้� งิ นั บ เ ป็ีน 

การั พัฒนา ข้ึ้ารัาช่การั ใ ห้ มี่ 

ควัาม่ร้่ัในรัะดัีบทีุ�ส่งิข้ึ้�นไปีแลัะ

เ มื่� อ สำา เ ร็ั จ ก า รั ศ้ ก ษ า แ ลั ะ

รัายุงิานตั็วักลัับเข้ึ้ารัับรัาช่การั 

ใน สศค. แล้ัวั ข้ึ้ารัาช่การัเหล่ัานี�

ก็จะเป็ีนบุคลัากรัทุ�ีมี่คุณ์ภูาพใน

การัปีฏิิบัติ็รัาช่การัใน สศค.  

ซ้�งิจะไดี้นำาควัาม่ร้่ัทุ�ีได้ีศ้กษาม่า

ใช้่การัปีฏิิบัติ็หน้าทุ�ีรัาช่การั 

ซ้�งิจะกลัายุเป็ีนกำาลัังิสำาคัญขึ้องิ 

สศค. ต่็อไปี 

ผ่่เ้ขีึ้ยุนได้ีทุำาการัสัม่ภูาษณ์์ข้ึ้ารัาช่การันักเรีัยุนทุุน UIS ในสังิกัดี สศค. 

หลัังิทีุ�ไดี้รัับการับรัรัจุเขึ้้ารัับรัาช่การั จำานวัน 2 รัายุ ว่ัา ภูายุหลัังิ

จากการับรัรัจแุลัะเขึ้า้รัับรัาช่การัใน สศค. มี่เสน้ทุางิการัทุำางิานแลัะ

ผ่ลังิานขึ้องินักเรีัยุนทุุน UIS ในสังิกัดี สศค. ว่ัาเป็ีนอยุ่างิไรั ดัีงินี�

ตัวอย่�งเส้นท�ง
ก�รทำ�ง�นและผลง�น
ของนักเรียนทุน UIS 
ในสังกัด สศค.  
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1. นายสัณหณัฐ  เศรษฐศักดาศิริ นักเรียนทุน UIS รุ่นท่ี 6 

ภูายุหลัังิจากทีุ�นายุสัณ์หณั์ฐ เศรัษฐศักดีาศิริั (สัณ์หณั์ฐฯ) นักเรีัยุน

ทุุน UIS รุ่ันทีุ� 6 ทุำางิานทีุ� สศค. เป็ีนรัะยุะเวัลัา 2 ปี ีจ้งิไดี้ตั็ดีสินใจ

เลัือกเดิีนทุางิไปีศ้กษาต่็อในรัะดัีบปีริัญญาโทุด้ีานเศรัษฐศาสต็ร์ั 

(Economics) แลัะวิัทุยุาศาสต็รั์ข้ึ้อม่่ลั (Data Sciences) ทุ�ีปีรัะเทุศ

สหรััฐอเม่ริักา เป็ีนรัะยุะเวัลัา 2 ปีี เพื�อเพิ�ม่พ่นควัาม่ร้่ัแลัะพัฒนา

ศักยุภูาพในการัทุำางิานขึ้องิต็นเองิ โดียุในปีัจจุบัน สัณ์หณั์ฐฯ 

 ไดี้กลัับม่าปีฏิิบัติ็งิานทีุ�ส่วันงิานนวััต็กรัรัม่ข้ึ้อม่่ลัเศรัษฐกิจแลัะ 

งิานวิัจัยุ สำานักนโยุบายุเศรัษฐกิจม่หภูาค ซ้�งิได้ีนำาควัาม่ร่ั้แลัะ

ปีรัะสบการัณ์์ทีุ�ได้ีรัับจากต่็างิปีรัะเทุศม่าปีรัับใช้่กับการัทุำางิานได้ี

อยุ่างิม่ีปีรัะสิทุธิุภูาพ โดียุเฉพาะการัพัฒนารัะบบฐานขึ้้อม่่ลัขึ้นาดี

ใหญ่ (Big Data) ขึ้องิโครังิการัภูาครััฐทีุ�กรัะทุรัวังิการัคลัังิได้ีดีำาเนิน

การัในช่่วังิทีุ�ผ่่านม่า แลัะฐานข้ึ้อม่่ลัด้ีานเศรัษฐกิจม่หภูาค รัวัม่ถ้ืงิ

คดิีคน้ ศ้กษา แลัะพฒันางิานวัจัิยุแลัะนวััต็กรัรัม่ใหม่่ ๆ  ใหกั้บองิคก์รั

อยุ่างิต่็อเนื�องิ เช่่น การัติ็ดีต็าม่การัยุ้ายุถิื�นขึ้องิผ้่่ม่ีรัายุได้ีน้อยุจาก

ข้ึ้อม่่ลัการัใช้่จ่ายุบัต็รัสวััสดิีการัแห่งิรััฐ การัจัดีทุำา Interactive  

Dashboard สรุัปีผ่ลัโครังิการัภูาครััฐต่็างิ ๆ  สำาหรัับผ้่่บรัหิารัในรัะบบ

ออนไลัน์ การัจัดีทุำาเครืั�องิช่�ีเศรัษฐกิจเรั็วั (Early Indicators)  

จากข้ึ้อม่่ลัดีาวัเทีุยุม่แลัะการัทุำา Web Scraping เป็ีนต็้น นอกจากนี� 

สัณ์หณั์ฐฯ ได้ีสร้ัางิชื่�อเสียุงิด้ีานวิัช่าการัให้กับ สศค. อยุ่างิม่ากม่ายุ 

อาทิุ ปี ี 2560 ไดี้รัับรัางิวััลัช่นะ

เลิัศรัะดัีบ Silver ในโครังิการั

เพช่รัวัายุุภัูกษ์ ครัั�งิทีุ� 7 ปีรัะเภูทุ

ผ่ ลั งิ า น ก า รั ขึ้ ยุ า ยุ ต่็ อ ยุ อ ดี

นวััต็กรัรัม่ ด้ีวัยุผ่ลังิานทุ�ีชื่�อว่ัา 

“การัพัฒนาเครั�ืองิมื่อติ็ดีต็าม่

ภูาวัะเศรัษฐกิจเช่ิงิพ�ืนทีุ�” แลัะปีี 

2564 ได้ีรัับรัางิวััลัช่นะเลิัศรัะดัีบ 

Silver ในโครังิการัเพช่รัวัายุุภัูกษ์ 

ค รัั� งิ ทีุ�  8  ปีรัะ เภูทุแนวั คิดี

นวััต็กรัรัม่เพื�ออนาคต็ ด้ีวัยุผ่ลังิาน

ทีุ�ชื่�อว่ัา “เปีดิีโลักผ้่่ม่ีรัายุได้ีน้อยุ

ด้ีวัยุ Machine Learning” ในทุา้ยุ

ทีุ�สุดี ภูารักิจงิานสำาคัญต่็างิ ๆ 

ขึ้องิ สัณ์หณั์ฐฯ เหล่ัานี� จะเป็ีน 

สศค. แลัะเปี็นหน�้งิในภูารักิจ

สำา คั ญ ใ น ก า รั ส นั บ ส นุ น ใ ห้

เศรัษฐกิจไทุยุเติ็บโต็อยุ่างิทัุ�วัถ้ืงิ

แลัะยัุ�งิยุืนต่็อไปี 
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นางสาวศิริญา  วงษ์ทิพย์ นักเรียนทุน UIS รุ่นท่ี 5

สำาหรัับนางิสาวัศิริัญา วังิษ์ทิุพย์ุ (ศิริัญาฯ) นักเรีัยุนทุุน UIS รุ่ันทีุ� 5 

จากปีรัะสบการัณ์์การัทุำางิานเปี็นรัะยุะเวัลัาเกือบ 2 ปีี ในสำานัก

นโยุบายุภูาษีโดียุทุำางิานทีุ�เกี�ยุวักับการัปีฏิิร่ัปีรัะบบภูาษีขึ้องิปีรัะเทุศ 

แลัะงิานออกแบบนโยุบายุภูาษีสิ�งิแวัดีล้ัอม่ จ้งิตั็ดีสินใจไปีศ้กษาต่็อ

ในรัะดัีบปีริัญญาโทุด้ีานเศรัษฐศาสต็ร์ัเช่ิงิพฤติ็กรัรัม่ (Behavioural 

Economics) ทีุ�ปีรัะเทุศอังิกฤษ เพื�อเพิ�ม่พ่นปีรัะสบการัณ์์แลัะควัาม่

ร่ั้ โดียุเฉพาะการันำาควัาม่ร้่ัในด้ีานผ่ลัขึ้องินโยุบายุต่็อพฤติ็กรัรัม่

ปีรัะช่าช่นม่าใช่้ปีรัะโยุช่น์ในการักำาหนดีนโยุบายุภูาษี ซ้�งิภูายุหลัังิ

จากสำาเร็ัจการัศ้กษา ได้ีกลัับม่าปีฏิิบัติ็งิานทุ�ีส่วันนโยุบายุภูาษี 

ทุ้องิถิื�นแลัะรัายุไดี้อื�น โดียุเปี็นช่่วังิทีุ�ร่ัางิพรัะรัาช่บัญญัติ็ภูาษีทีุ�ดิีน

แลัะสิ�งิปีล่ักสร้ัางิ พ.ศ. …. อยุ่่รัะหว่ัางิการัเสนอสภูานิติ็บญัญัติ็แห่งิ

ช่าติ็พิจารัณ์าในวัารัะทีุ� 2 แลัะ 3 ก่อนทีุ�จะปีรัะกาศใช้่ในเวัลัาถัืดีม่า 

ทุำาให้งิานหลัักหลัังิสำาเร็ัจการัศ้กษา คือ การัเต็รีัยุม่การัร่ัวัม่กับกรัม่

ส่งิเสริัม่การัปีกครัองิทุ้องิถิื�น องิค์กรัปีกครัองิส่วันทุ้องิถิื�นกว่ัา 

7,800 แห่งิทัุ�วัปีรัะเทุศ กรุังิเทุพม่หานครั แลัะหน่วัยุงิานทีุ�เกี�ยุวัข้ึ้องิ 

เพื�อหาแนวัทุางิในการัปีฏิิบัติ็เพื�อรัองิรัับการับังิคับใช่้ขึ้องิกฎหม่ายุ

ว่ัาดีว้ัยุภูาษทีุ�ีดิีนแลัะสิ�งิปีล่ักสรัา้งิ ต็ลัอดีจนออกกฎหม่ายุลัำาดัีบรัองิ 

ทุำาให้ศิริัญาฯ ต้็องิเดิีนทุางิไปียัุงิ อปีทุ. หรืัอจังิหวััดีต็า่งิ ๆ  ทัุ�วัปีรัะเทุศ

เพื�อสรั้างิควัาม่ร้่ัควัาม่ใจให้แก่เจ้าหน้าทีุ�จัดีเก็บภูาษีแลัะผ้่่เสียุภูาษี 

ปีรัะกอบกับการัทุำางิานด้ีานกฎหม่ายุเพื�อร่ัางิกฎหม่ายุลัำาดัีบรัองิไปี

ในเวัลัาเดีียุวักัน นอกจากนี� ยัุงิได้ีรัับม่อบหม่ายุให้รัับผิ่ดีช่อบ

โครังิการัคนลัะคร้ั�งิในส่วันทีุ�เก�ียุวักับการัทุุจริัต็โครังิการัคนลัะคร้ั�งิ 

ซ้�งิเป็ีนการัใช่้ควัาม่ร้่ัเรืั�องิเศรัษฐศาสต็รั์เช่ิงิพฤต็ิกรัรัม่แลัะควัาม่ร้่ั

ดีา้นกฎหม่ายุทีุ�ได้ีรัับจากการัทุำางิานด้ีานภูาษีทุ�ีดิีนแลัะสิ�งิปีล่ักสร้ัางิ

ม่าปีรัะยุุกต์็ใช้่ในชี่วิัต็การัทุำางิานขัึ้�นต่็อ ๆ ไปีอีกด้ีวัยุ อยุ่างิไรัก็ดีี  

ไม่เ่พียุงิแต็ป่ีรัะสบควัาม่สำาเร็ัจในการัทุำางิานหลัักต็าม่ภูารักิจหน้าทีุ�

เทุ่านั�น ศิริัญาฯ ไดี้รัับคัดีเลัือกเปี็นขึ้้ารัาช่การัผ้่่ม่ีผ่ลัสัม่ฤทุธ์ิุส่งิ  

รุั่นทุ�ี 16 แลัะเข้ึ้าอบรัม่ในหลัักส่ต็รัทีุ�สำานักงิาน ก.พ. ได้ีจัดีข้ึ้�น จะ

เห็นได้ีว่ัา การัเรีัยุนร้่ัหรืัอการัศ้กษาไม่่ได้ีจบแค่ในม่หาวิัทุยุาลััยุ

เทุ่านั�น แต็่ยัุงิเกิดีการัเรัียุนร้่ัแลัะสั�งิสม่ปีรัะสบการัณ์์รัะหวั่างิ 

การัทุำางิานต่็อ ๆ ไปีอีกด้ีวัยุ โดียุศิริัญาฯ ไดี้ทิุ�งิทุ้ายุว่ัา “การัรัับทุุน 

UIS แลัะเข้ึ้าทุำางิานทุี� สศค. ไม่่ได้ี

เปีิดีโอกาสในการัศ้กษาต็่อใน

รัะดีับปีรัิญญาโทุเทุ่านั�น แต็่ยัุงิ

เปีิดีโลักขึ้องิการัเรีัยุนร้่ัในช่ีวิัต็

การัทุำางิาน แลัะหวัังิเป็ีนอยุา่งิยิุ�งิ

ว่ัาโอกาสทีุ�เข้ึ้าม่านั�นจะช่่วัยุให้

เรัาเป็ีนส่วันหน้�งิในการัขัึ้บเคลืั�อน

แลัะผ่ลัักดัีนปีรัะเทุศไทุยุไปีส่่ 

การัเปีลีั�ยุนแปีลังิในทุางิทีุ�ดีีข้ึ้�น”

จากต็ัวัอยุ่างิดีังิกลั่าวัขึ้้างิต็้น  

จะเห็นได้ีว่ัา ข้ึ้ารัาช่การัทัุ�งิ 2 รัายุ 

ทีุ�เป็ีนนักเรีัยุนทุุน UIS แลัะได้ี

บรัรัจุเข้ึ้ารัับรัาช่การัในสังิกัดี 

สศค. แลั้วั หลัังิจากนั�นก็ได้ีไปี

ศ้กษาต่็อในรัะดัีบปีริัญญาโทุใน

ต่็างิปีรัะเทุศ แลัะได้ีนำาควัาม่ร้่ัทีุ�

ได้ีจากการัศ้กษาต็่อในรัะดีับทุ�ี

ส่งิม่าขึ้�้นม่าใช้่ในการัปีฏิิบั ติ็

รัาช่การัทีุ�  สศค. อันจะเป็ีน

ปี รั ะ โ ยุ ช่ น์ ต่็ อ งิ า น รั า ช่ ก า รั  

ต่็อหน่วัยุงิาน แลัะทีุ�สำา คัญ  

ได้ีนำาม่าควัาม่ร้่ัม่าใช่้ปีฏิิบัติ็งิาน

ด้ีานเศรัษศาสต็รั์ใน สศค. ทัุ�งินี� 

ก็เพ�ือพัฒนาปีรัะเทุศไทุยุให้มี่

ควัาม่ มั่� นคงิทุางิ เศรัษฐกิ จ  

มี่ควัาม่เจรัิญก้าวัหน้า ทัุดีเทุียุม่

นานาอารัยุปีรัะเทุศต็่อไปีใน
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