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¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ ÇÒÃÊÒÃºÒ§¡Í¡ ECONOMY
นายภัทรุ ม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพม านคร ประธานกรรมการทีปรก า
นางรั นีวรรณ อั วธ านนท์ รองปลัดกรุงเทพม านคร กรรมการทีปรก า
นายก า รพบลย์  ้อ�านวยการส�านักการคลัง กรรมการทีปรก า
นายธน ัย ุ่นนวั น์ รอง ้อ�านวยการส�านักการคลัง กรรมการทีปรก า
นางนงนุ   ุขะพันธุ์   รอง ้อ�านวยการส�านักการคลัง   กรรมการทีปรก า
นางพรทพา พลธนะ ้อ�านวยการส�านักงานเ ร กจการคลัง กรรมการและบรรณาธการ

 ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§
	 “สวัสดีค่ะ”	เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยส�าหรับ
การด�าเนินการเพ่ือผลิตและจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานครในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน	โดยวารสาร	
“ an kok	E onomy”	(V L. 5)	เล่มน้ีถือเป็น บับที่	
2 25 0	ซึ่งปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ปที่	12	แล้ว	
	 แต่โดยที่ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	ส�านักการคลัง
ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบท�าหน้าที่ในการรวบรวม	เผยแพร่

และน�าเสนอสถิติ	ข้อมูลข่าวสาร	บทความ	และสาระต่างๆ	เชิงวิชาการ
ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ	รายได้	ภาษ	ีสทิธปิระโยชน์	รวมทัง้ด้านการเงนิการคลงั	
ตลอดจนยงัเผยแพร่บทบาท	และภารกิจของทางคณะผู้บริหารกรงุเทพมหานคร	
ที่ป บิตัริาชการเกีย่วข้องกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ	ซ่ึงภายในระยะเวลา
อันใกล้นี้ปวงประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันถวายความอาลัยและ
น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดชฯ	ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	ณ	มณ ลพิธี
ท้องสนามหลวง	โดยท่ีในส่วนของกรุงเทพมหานคร	น้ัน	ได้เข้ามีส่วนร่วม
ในบทบาทภารกิจด้านการอ�านวยการเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์	
ดอกไม้จันทน์	จ�านวน	 	ล้านดอก	ในการจัดเตรียมการเพ่ือน้อมถวาย
แด่พ่อหลวง	โดยผูท้ีส่นใจสามารถติดตามเน้ือหาได้ในคอลัมน์	“รอบรัว้บางกอก”	
	 	 จากปัจจุบันภายใต้ทิศทางนโยบายของภาครัฐบาลไทย	ซึ่งได้น�า
โมเดล	T ailand	 .0	มาใช้ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม	โดยทีอ่กีบทบาทหนึง่ของประเทศไทย
ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในกลุ่มประเทศผู้ก่อต้ัง	AEC	ประเทศไทยจึงสามารถอาศัยดึง
มาตรการพิเศษต่างๆ	ในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ	 	ใน	AEC	
เพื่อมากระตุ้นสนับสนุนด้านการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศได้	
ทั้งนี้	สามารถติดตามสาระดังกล่าวได้ในคอลัมน์	“บางกอกบอกให้รู้”	อีกทั้ง
กรอบประเด็นในแง่ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	การค้า	และ
การลงทุนทัง้จากภายในระดบัประเทศ	และระดบัท้องถิน่ของกรงุเทพมหานคร
ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ตลอดจนความท้าทายด้านอื่นๆ	ที่เป็นเรื่องน่าสนใจ	
อาทิ	การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	
หรือความสัมพันธ์ของกลุ ่มประเทศ	CL V	ซึ่งมีการรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศภาคีทางการค้ากับไทย	ตลอดจนในด้านผลกระทบจากนโยบาย
เศรษฐกิจของทรัมป	ที่จะส่งผลให้ทางสหรัฐฯ	มุ่งเน้นด้านมาตรการกีดกัน
ทางการค้าและการส่งออกของโลก	เป็นต้น	โดยผู้สนใจสามารถติดตาม
เนือ้หาและรายละเอยีดได้ภายในเล่มวารสารฯ	 บบันี	้ในท้ายนี้บรรณาธิการ
หวังว่าข้อมูลและข่าวสารต่างๆ	ของวารสารฯ	จะเป็นประโยชน์ให้กับ
ทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย	และใคร่ขอขอบคุณที่ได้ติดตามวารสารฯ	
ของเรามาโดยตลอด				
	 	 ...	จนกว่าจะพบกันใหม่	 บับหน้า	...
	 	 	 	 นางพรทิพา		พูลธนะ
	 	 	 	 					บรรณาธิการ									

¨Ñ´·íÒâ´Â :
ส�านักงานเ ร กจการคลัง ส�านักการคลัง กรุงเทพม านคร

โทร     โทรสาร   

¨Ñ´·íÒµŒ¹©ºÑº ¶‹ÒÂÀÒ¾ ÍÍ¡áºº áÅÐ¾ÔÁ¾� : 
บร ัท ดอกเบี้ย จ�ากัด 

โทร     โทรสาร   
ดาวน์โ ลดวารสารย้อน ลัง : 
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 รุงเทพมหานคร ได้มีส่วนร่วมในภารกิจการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์
ส�าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยการจัดท�าดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง
โดยใช้วสัดทุ้องถิน่ในการจดัท�าดอกไม้จนัทน์ 3 ล้านดอก พร้อมประดษิฐ์ให้มคีวาม
สวยงาม สมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความอาลัย ความจงรักภักดี และน้อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ...  
 ในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์จ�านวน	 	ล้านดอก	โดยให้ประชาชนประดิษฐ์
ด้วยตนเองนัน้	กรงุเทพมหานคร	โดย	พล.ต.อ.อศัวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้าราชกรงุเทพมหานคร	
ได้มอบหมายให้ส�านักการศึกษา	ส�านักวัฒนธรรม	กี า	และการท่องเที่ยว	และส�านัก
พฒันาสงัคมของกรงุเทพมหานคร	จดัเจ้าหน้าทีใ่ห้ความรูเ้รือ่งการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์	
แก่ประชาชนใน	50	ส�านักงานเขต	และจัดให้มีวิทยากรครูแม่ไก่	จ�านวน	50	คน	
เพือ่น�าไปสอนต่อในโรงเรยีน½กอาชพีและศนูย์½กอาชพีของกรงุเทพมหานคร	โดยรปูแบบ
การประดิษฐ์	แบ่งเป็น	 	แบบหลักใหญ่	คือ	แบบดอกไม้จันทน์กุหลาบโบราณ
แบบช่อเดี่ยว	 และแบบที่จัดเป็นช่อใหญ่	 ซึ่งแยกย่อยออกเป็นดอกไม้จันทน์
รวม	 6	แบบ	อาท	ิลกัษณะดอกบานชืน่	ดอกจ�าปา	ดอกกล้วยไม้	ดอกดารารตัน์	ดอกบวัสาย	
ดอกกุหลาบ	ดอกพุดซ้อน	ฯลฯ	ซึ่งท�าขึ้นจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน	ประกอบด้วย
ใบตองแห้ง	กาบกล้วย	ผักตบชวา	เปลือกข้าวโพด	กระดาษสา	และกระดาษย่น
ตดัเป็นกลบี	แนบด้วยธปู	-	เทยีน	ประดับลวดลาย	ใช้กิง่ไม้จนัทน์ประกบ	ผกูด้วยรบิบิน้ส	ี...

รอบรั้วบางกอก

¡ Œ � ·íÒ¨Ò¡ã¨ ¶ÇÒÂ¾‹ÍËÅÇ§

รุงเทพมหานคร ได้มีส่วนร่วมในภารกิจการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์
ส�าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยการจัดท�าดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง
โดยใช้วัสดทุ้องถิน่ในการจดัท�าดอกไม้จนัทน์ 3 ล้านดอก พร้อมประดษิฐ์ให้มคีวาม
สวยงาม สมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความอาลัย ความจงรักภักดี และน้อมร�าลึก

ในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์จ�านวน	 	ล้านดอก	โดยให้ประชาชนประดิษฐ์
กรงุเทพมหานคร	โดย	พล.ต.อ.อศัวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้าราชกรงุเทพมหานคร	

ได้มอบหมายให้ส�านักการศึกษา	ส�านักวัฒนธรรม	กี า	และการท่องเที่ยว	และส�านัก
พฒันาสงัคมของกรงุเทพมหานคร	จดัเจ้าหน้าทีใ่ห้ความรูเ้รือ่งการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์	
แก่ประชาชนใน	50	ส�านักงานเขต	และจัดให้มีวิทยากรครูแม่ไก่	จ�านวน	50	คน	
เพือ่น�าไปสอนต่อในโรงเรยีน½กอาชพีและศนูย์½กอาชพีของกรงุเทพมหานคร	โดยรปูแบบ
การประดิษฐ์	แบ่งเป็น	 	แบบหลักใหญ่	คือ	แบบดอกไม้จันทน์กุหลาบโบราณ
แบบช่อเดี่ยว	 และแบบที่จัดเป็นช่อใหญ่	 ซึ่งแยกย่อยออกเป็นดอกไม้จันทน์
รวม	 6	แบบ	อาทิ	ลกัษณะดอกบานชืน่	ดอกจ�าปา	ดอกกล้วยไม้	ดอกดารารตัน์	ดอกบวัสาย	
ดอกกุหลาบ	ดอกพุดซ้อน	ฯลฯ	ซึ่งท�าขึ้นจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน	ประกอบด้วย

เครด ภาพ : ภาพวาด นัก ก าม าวทยาลัย ลปากร
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ดอกดารารัตน์
	 ดอกดารารัตน์	หรือดอก	 a odil	เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	และพระราชทานให้กับ
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ	พระบรมราชินนีาถ	อยู่เสมอเมือ่ครัง้ยังทรงศกึษา
และประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่
บุคคลอันเป็นที่รักเพื่อบอกว่าไม่เคยหวังส่ิงใดตอบแทน	และยังหมายถึง	
เกียรติยศ	ความกล้าหาญ	สัญลักษณ์ของความหวัง	ชื่อดอกดารารัตน์
ยงัมคีวามหมายทีล่กึซึง้ โดยค�าว่า	ดารา	หมายถึง	ดวงดาว	คอื	สิง่ทีอ่ยู่สงูสดุ	
ค�าว่า	รัตน์	หมายถึง	แก้ว	คือ	สิ่งที่มีค่า

ดอกกุหลาบ
	 ดอกกุหลาบ	เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดี
ของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ	 เพื่อถวาย
ความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	
ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ดอกพุดตาน
	 ดอกพุดตาน	เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์	
ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะดอกพุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสี
ภายในวันเดียวกัน	 ซ่ึงเปรียบเสมือนวั จักรของชีวิตมนุษย์ท่ีเร่ิมต้น
เปรียบเหมือนเด็กท่ีเป็นผ้าขาว	เติบโตข้ึนพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มข้ึน
มาจนกระทัง่สงูอายมุากขึน้	พร้อมกบัสทีีเ่ข้มขึน้จนกระทัง่ร่วงโรยจากไป	
เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวาย
ครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ดอกกล้วยไม้
	 ดอกกล้วยไม้	เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง	ความรัก	และความสง่างาม
สมดังพระมหากรุณาธิคุณในการบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ	ให้ขจรขจายไปทัง้แผ่นดินไทย
ตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก

ความหมายตัวอย่างดอกไม้จันทน์พระราชทาน
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 ดอกไม้จันทน์ซ่ึงประดิษฐ์จากฝีมือของ
ประชาชนที่ร่วมกันจัดท�าขึ้น ทั้ง 3 ล้านดอก 
จะเป็นสิ่งแทนใจในการถวายความอาลัย 
ความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวันเวลา  
ซึ่งเป็นความทรงจ�าที่ยากจะลืมเลือนของ
ปวงประชาชนชาวไทย และถือเป็นช่วง 
แห่งความโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ... 

	 ส�าหรับประชาชนท่ัวไปท่ีไม่สะดวกเดินทางมาเข้ารับการ½กอบรม	
สามารถ½กเรียนการประดิษฐ์และจัดท�าดอกไม้จันทน์แบบต่างæ	ได้โดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร	(www. angkok.go.t )	และเว็บไซต์
กองประชาสัมพันธ์	ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร	(www.pr angkok.com)
	 และในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	หรือประชาชนที่ประสงค์จะ 
จัดท�าดอกไม้จันทน์มามอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน 
ทีม่าร่วมในงานพระราชพธิฯี	ดังกล่าวสามารถน�ามาส่งมอบได้ที	่กองส่งเสรมิอาชพี 
ส�านักพัฒนาสังคม	 กรุงเทพมหานคร	 (ดินแดง)	 โดยสามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์	02-247-949
	 ทั้ งนี้ 	 กรุงเทพมหานครได ้จัดท�าซุ ้มถวายดอกไม ้จันทน ์ทั่ วพื้นที่ 
รอบพระบรมมหาราชวงั		และทัว่พืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	101	ซุม้	เพือ่น�า 
ดอกไม้จันทน์	จ�านวน	 	ล้านดอก	ที่คนกรุงเทพฯ	ได้ร่วมกันจัดท�าขึ้น	และ 
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซุม้ต่างæ	โดยแบ่งเป็น	ซุม้ขนาดใหญ่จ�านวน	16	ซุม้	 
ได้แก่	ข้างกองสลากเดมิ	สวนสันติชัยปราการ	ฐานทัพเรือกรุงเทพ	โรงพยาบาล 
ศิริราช	ปิยมหาราชการุณย์	 เชิงสะพานพระราม 8	สะพานพระพุทธยอดฟา 
ลานเซ็นทรัลเวิลด์	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กองบัญชาการกองทัพบก	 
หน้าลานสนามศภุชลาศยั	วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร	วัดบวรนิเวศวิหาร 
บรเิวณหน้าอนิดอร์สเตเดีย้ม	หวัหมาก	ศนูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร	(ไทย-ญีปุ่น่)	 
ศูนย์กี าเฉลิมพระเกียรติ	สวนหลวง	ร.9	นอกจากนี้	 ยังมีซุ ้มขนาดกลาง	 
จ�านวน	2 	ซุ้ม	 ได้แก่	บริเวณถนนสมเด็จพระปิ›นเกล้า	จ�านวน	4	ซุ้ม	 
ถนนราชด�าเนินกลาง	จ�านวน	4	ซุ้ม	ถนนราชด�าเนินนอก	จ�านวน	6	ซุ้ม	 
ถนนหลานหลวง	จ�านวน	 	ซุ้ม	และตามวัดต่างæ	อีกจ�านวน	6	ซุ้ม
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เศรษฐกิจบางกอก

ก บางกอก

Make America Great Again!
¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§·ÃÑÁ»Š 
¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡áÅÐä·Â 

 ÒÂËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒµÑ́ ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡¼ÙŒ¹íÒ
ให้	“โดนัลด์	ทรัมป์”	เป็นประธานาธิบดี	(คนที่	45)	เข้าพิธี
เพื่อสาบานตนท�าหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิ	 เมื่อวันที่	 20	
มกราคม	2560	ซึ่งเป็นที่จับตามองของโลกทั้งโลก	ว่า	
โดนัลด์	ทรัมป์	จะบริหารประเทศตามที่เขาได้ประกาศ
หาเสียงไว้หรือไม่	และภายใต้วิสัยทัศน์	“Make America 
Great Again” คือ	การให้ความส�าคัญกับนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ	ทีจ่ะไม่ยอมให้อเมรกิาเสยีเปรยีบทางการค้า	
กบัประเทศน้อยใหญ่ทัง้หลายทีเ่ป็นคูค้่าอเมรกิาโดยเฉพาะจนี
ซึง่เป็นประเทศทีไ่ด้เปรยีบดลุการค้ากบัทางสหรฐัฯ	มากทีส่ดุ
ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของยอดการขาดดุลการค้ารวมทั้งหมด
ของทางสหรัฐฯ	
	 “ทรัมป์”	มองภาพทางเศรษฐกิจว่าที่ผ่านมาอเมริกา
เป็น½่ายเสียเปรียบทางการค้า	ซึ่งปัจจุบันจะยอมรับ
เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้อกีต่อไป	ด้วยการดงึให้ภาคธรุกจิของ
อเมรกิาท่ีออกไปกระจายการลงทนุข้ามประเทศนั้นกลับมา
สร้างผลประโยชน์ให้คนอเมริกันด้วยกัน	ตลอดจนก�าหนด

 ทนัททีี่ ลปร า ารชน ารเลอ ตงั อง ดนลัด เ  ทรมัป 

ที่ า นเปนปร ธานาธิบดี คนที่  อง หรั อเมริ า 

ทั่ ล ตางต ต ลง ล เ ดิค ามค าม งั ล า เ ดิอ ไร น  

แนวทางการใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกา
จากผลทางด้านภาษทีีจ่ะได้มแีผนประกาศในระยะต่อไป
	 ท้ังนี้	หลังจากท่ี	“โดนัลด์	ทรัมป์”	ได้เข้าท�าหน้าที่
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	อย่างเป็นทางการ	ทั่วโลกก็เริ่มเห็น
แนวทางทีช่ดัเจนข้ึนแล้วว่าเขาได้ด�าเนนิมาตรการหลายอย่าง
ตามที่ได้หาเสียงเอาไว้	อาทิเช่น	ได้ด�าเนินการในทันทีเพื่อ	
“ถอนตัว”	ออกจากความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก	
( )	และการเจรจาแก้ไขข้อตกลงเขตการค้าเสรอีเมรกิาเหนอื	
หรือ	“นาฟต้า”	( F )	รวมทัง้	การเตรยีมการประกาศ
มาตรการเก่ียวกับนโยบายภาษี	
	 ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ตีความว่า	“ทรัมป์”	น่าจะออก
มาตรการกีดกันทางการค้าของทางสหรฐัฯ	กับหลายประเทศ
โดยเฉพาะจนี	โดยจะน�าไปสู่กระบวนการต่อรองเชิงนโยบาย
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดเวทีการเจรจาสนธิสัญญา
ว่าด้วยการลงทนุ	และต่อจากนีล้กัษณะการเจรจาแบบทวภิาคี
ของประเทศต่างæ	กับอเมริกาก็จะมีมากขึ้นตามล�าดับ	...
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	 ส�าหรับผลกระทบท่ีมีต่ออาเซียนและของไทย	นั้น
หากพิจารณาในส่วนของผลกระทบทางตรงต่อการส่งออก
ของอาเซยีนไปยงัสหรฐัฯ	คงไม่มนียัส�าคัญมากนกั	เนือ่งจาก	
อาเซียนไม่ใช่เปาหมายหลักของมาตรการการกีดกัน
ทางการค้าดังกล่าว	แต่ว่าอย่างไรก็ดีคงหลีกเล่ียงไม่พ้น
ท่ีจะพบกบัผลกระทบโดยทางอ้อมภายในระยะเวลาเฉพาะหน้า
อนัใกล้นี	้ทัง้นี	้การทีส่หรฐัฯ	ลดการน�าเข้าจากจนีจะส่งผล
กระทบทางลบต่อการส่งออกสนิค้าขัน้กลาง	ซึง่อยูใ่นห่วงโซ่
การผลิตของจีน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกของกลุ่ม

E -5	ในกลุ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์	และในฐานะท่ีจีนเป็นตลาดส่งออกหลัก
ของอาเซยีน	การชะลอลงของเศรษฐกจิจนีย่อมส่งผลกระทบ	
ต่อการส่งออกของกลุ่มอาเซียนในภาพรวมด้วย
	 โดยในแง่ของผลกระทบทางอ้อมท่ีเกดิขึน้กับไทย	นัน้
ประเมินว่าสินค้าส่งออกของไทยที่น่าจะได้รับผลกระทบ
จากการเชือ่มโยงอยูใ่นห่วงโซ่การผลติของจนี	คงเป็นสนิค้า	
ของกลุ ่ม	 	และแผงวงจรต่างæ	อย่างไรก็ตาม	
ประเด็นนี้คาดว่าการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	
กบัจนี	คงส่งผลให้ไทยสญูเสยีมลูค่าการส่งออกสนิค้าดงักล่าว
ค่อนข้างจ�ากดั	โดยคิดเป็นมลูค่าประมาณ	160	ล้านดอลลาร์	
แต่ยงัไม่มผีลกระทบต่อระดับนัยส�าคัญด้านการส่งออกไทย
ที่สูงมาก	...	

รางงานเ ิ่มรา ได

เคา ร ัง  

	 ภายใต้มาตรการ	“Make America Great Again” 
“โดนัล	ทรัมป์”	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา
เรือ้รงัของประเทศน่ันคือ	ด้านการขาดดุลการค้า	ซึง่ล่าสุด	
เมือ่	 1	มนีาคม	2560	ได้ปล่อยแคมเปญ	 merica	Fir t	
โดยมีเปาหมาย	คือ	การสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ชนชั้นกลาง	ทั้งน้ี	ประธานาธิบดี	“ทรัมป์”	ได้ลงนามใน	
E ecutive	 rder 	จ�านวน	2	ฉบับ		
 â´Â©ºÑºáÃ¡	ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ	
และส�านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ	ศึกษาสาเหตุของการ

ขาดดลุการค้าของสหรฐัฯ	กับประเทศคูค้่าส�าคญั	16	ประเทศ	
รวมถึงไทย	ภายใน	90	วัน
	 และ©ºÑº·Õè 2	เป็นการหาแนวทางเพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม	
กล่าวคือ	มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด	( nti-dumping	
utie 	หรือ	 )	และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน	

(Countervailing	 utie 	หรอื	CV )	อย่างเข้มงวดมากขึน้	
	 ซึง่ผลการศกึษาทีอ่อกมา	ภายใน	90	วนั	จะเป็นข้อมลู
อ้างอิงส�าคัญที่สหรัฐฯ	จะใช้ในการเจรจาต่อรองกับทาง
ประเทศคู่ค้า	หรือมีผลในการออกมาตรการต่างæ	ที่ส่งผล
ในเชงิกีดกันทางการค้าดงักล่าว	เมือ่ผ่านพ้นช่วงเวลา	90	วนั	
หรือภายในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังของปี	...	
	 จากการศึกษาและวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย	
คาดว่าทางสหรัฐฯ	จะเพิ่มแรงกดดันให้แก่ประเทศคู่ค้า	
ผ่านการออกมาตรการทางการค้าในลกัษณะเฉพาะเจาะจง
เป็นรายประเทศ	และในรายสินค้าผ่าน	 	และ	CV 	
หรือแม้แต่ในการตัดสิทธิ	 enerali ed	 y tem	o 	
re erence 	ซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่กระท�าได้ภายใต้ขอบเขต

อ�านาจของ½่ายบรหิาร	และไม่ผดิกตกิาของ	World	 rade	
rgani ation	และ หรือ	อาจรวมไปถึงการใช้มาตรการ

กีดกันที่ไม่ใช่ภาษีอากรต่างæ	ด้วย



คอมพิวเตอร์	สัตว์น�้า	ยาง	และล้อรถยนต์	เครือ่งประดบั
และอญัมณ	ีผลไม้กระปอง	อปุกรณ์ถ่ายภาพ	รถจกัรยานยนต์
และชิ้นส่วน	และยางธรรมชาติ	โดยกลุ่มสินค้าดังกล่าว
ข้างต้น	คิดเป็นมูลค่าส่งออกของไทยประมาณ	14 700	
ล้านดอลลาร์	หรือคิดเป็นสัดส่วน	6.8 	ของยอดการ
ส่งออกของไทยทั้งหมด
	 เมื่อพิจารณาถึงประเภทกลุ่มสินค้าที่เข้าข่ายได้รับ
ผลกระทบดงักล่าว	สามารถจัดแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	
กลุ่มทีผู่ผ้ลิตเป็นบรษิทัข้ามชาตใินไทย	และบรษิทัสญัชาตไิทย
โดยในกลุ่มแรก	ได้แก่	สนิค้าประเภทอปุกรณ์เสรมิคอมพวิเตอร์	
อิเล็กทรอนิกส์	 ยาง	และล้อรถยนต์	 เครื่องประดับ	
อุปกรณ์ถ่ายภาพ	รถจักรยานยนต์	และช้ินส่วน	และ
ผลไม้กระปอง	ซึ่งรวมมูลค่าที่สหรัฐฯ	ขาดดุลกว่า	12 000	
ล้านดอลลาร์	

	 หากสหรัฐฯ	ใช้มาตรการกีดกันทางการค้ากับไทย	
อาจส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา	ดังนั้น	ในระยะสั้นไทย
จะยังไม่ได้รับผลกระทบมาก	แต่ในระยะยาวหากมีการ
ย้ายฐานการผลิต	แรงงาน	และ	 upplier	ประเทศไทย
จะได้รับผลกระทบ	ทั้งนี้โดยเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้ผลิตเป็น
บริษัทชาวไทยและเข้าข่ายได้รับผลกระทบ	ได้แก่	อัญมณี	
อาหารทะเลแปรรูป	และยางธรรมชาติ	คิดเป็นยอดการ
ขาดดลุการค้าของสหรฐัฯ	มลูค่าประมาณ	2000	ล้านดอลลาร์	
ซึ่งแม้จะมีมูลค่าการขาดดุลท่ีไม่มาก	แต่ก็เป็นสินค้าที่
ผู้ประกอบการไทยนั้นได้รับผลกระทบโดยทางตรง	ฉะนั้น
จึงเป็นกลุ่มประเภทสินค้าที่ไทยควรจับตาดูอย่างใกล้ชิด	

อย่างไรกต็าม พจิารณาแล้วสนิค้าเหล่านีเ้ป็นสนิค้า 
ที่สหรัฐ  นั้น ไม่สามารถผลิตได้เอง และต้องอาศัย
การน�าเข้าเป็นหลัก ดังนั้น โอกาสที่ไทยจะถูกตอบโต้
โดยใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่รุนแรง จึงน่าจะยังมี
จ�ากัด ....

  ง าน ล รทบมา งัไท  

ใน  มิติ ทังทางตรง ล ทางออม  

	 มีการประเมินความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ	จะออกมาตรการ
ทางการค้าเพื่อลดการน�าเข้าและกดดันประเทศคู ่ค ้า
ในช่วงไตรมาสที่	 	นี้	ซึ่งผลต่อไทยที่อาจได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมผ่านห่วงโซ่การผลิตสินค้าของไทยที่มีความ
เหนียวแน่นกับจีน	และญี่ปุ่น	
	 นอกจากนีป้ระเทศไทยอาจต้องเผชญิในด้านการเจรจา
กับสหรัฐฯ	เพื่อให้ไทยสามารถเปิดตลาดในประเทศให้แก่
สหรัฐฯ	 โดยการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการคุ ้มครอง
ทรัพย ์สินทางปัญญา	 การจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐบาล	
การผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ	สิทธิมนุษยชน	รวมไปถึง
สภาพการจ้างงาน	ซึ่งเป็นมาตรฐานการเจรจาทางการค้า
ของสหรัฐฯ	โดยในเบื้องต้นตามรายงานของ	 e	 ce
o 	 t e	 nited	 tate 	 rade	 epre entative	
มีประเดน็ทีส่หรฐัฯ	ได้กล่าวถงึอปุสรรคปัญหาในการเจาะ
ตลาดไทย	โดยมคีวามเป็นไปได้ทีท่างสหรฐัฯ	จะเพิม่แรงกดดัน
ให้ไทยเปิดตลาดให้กับสินค้าน�าเข้าจากสหรัฐฯ	มากขึ้น

บัตา นิคาไท ร ทบ า น บา  ทรัมป

	 ด้านศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ	ธนาคารทหารไทย
มองว่า	หากสหรัฐฯ	ด�าเนินนโยบายกีดกันทางการค้า
กบัไทยจรงิ	สนิค้าส่งออกทีผู่ป้ระกอบการไทยจะถกูกระทบ
โดยตรง	นั้น	จะเป็นสินค้าที่ไทยเกินดุลกับสหรัฐฯ	มาก
ซึง่ทางสหรฐัฯ	ต้องพึง่พาการน�าเข้าจากไทยในสดัส่วนทีส่งู	
เมื่อเทียบกับการน�าเข้าสินค้าทั้งหมด	
	 และหากสหรัฐฯ	ด�าเนินการตอบโต้โดยใช้มาตรการ
กดีกนัทางการค้ากบัไทย	ซึง่อาจอาศยัวธิกีารหรอืเคร่ืองมอื
ทางนโยบายในรูปแบบต่างæ	อาทิ	การขึ้นภาษีน�าเข้า	
การก�าหนดโควต้าน�าเข้า	ซึง่มาตรการดังกล่าวน่าจะจ�ากดั
อยู่เฉพาะแต่ในสินค้าทีส่หรัฐฯ	ขาดดุลกบัไทยมากประกอบกับมี
การน�าเข้าจากไทยเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการน�าเข้า
สินค้าชนิดนั้นทั้งหมด	ซึ่งได้แก่	สินค้าประเภทอุปกรณ์
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 บี อไอ ับ  

 BOI - Board of Investment คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยมีก หมาย
ส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ อาทิ  สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร การยกเว้น ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การยกเว้น ลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร และวัตถุดิบ วัสดุจ�าเป็น และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เก่ียวข้องกับภาษีอากร 
เช่น การบริการอ�านวยความสะดวกในการน�าช่างฝีมือ และผู้ช�านาญการชาวต่างชาติเข้ามาท�างานในกิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน การให้ถือกรรมสิทธิที่ดินแก่นักลงทุน เป็นต้น
	 ทีผ่่านมา	การส่งเสรมิการลงทนุมกัจะมุง่เน้นให้ความสนใจไปทีน่กัลงทนุจากประเทศสหรฐั	ยุโรป	และญีปุ่น่	เนือ่งจาก
มีศักยภาพในการลงทุน	จนกระทั่งเมื่อมีการรวมตัวก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ประเทศต่างæ	ภายในกลุ่ม	 EC	ถือเป็น
กลุม่ประเทศทีม่นียัส�าคญักนัสงู ทัง้ในด้านทรพัยากร	การต่ืนตัวทางด้านการผลติภาคอตุสาหกรรม	เกษตรกรรม	และเทคโนโลยี
ต่างæ	 อีกทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีก�าลังซื้อสูง	 และโดยประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก่อตั้ง	 EC	 ภาครัฐบาลไทยจึงได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าวโดยให้	 B I	 ใช้มาตรการพิเศษต่างæกับนักลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน	 และรวมไปถึง
ประเทศอื่นæ	ที่สนใจลงทุนให้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิต	และส่งออก 

สิทธิประโยชน ทางภาษี

ของ BOI ใน AEC

บางกอกบอกใหรู
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	 ซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดส�าหรับนักลงทุนที่ยื่นขอสิทธิพิเศษดังกล่าวจาก	 B I	 คือ	 ประโยชน์จาก
มาตรการด้านภาษ	ีอาทเิช่น	ผูป้ระกอบการสามารถด�าเนนิการสัง่ซือ้เครือ่งจกัรท่ีใช้ในการผลิตทุกชนิดเข้ามาในประเทศไทยได้	
โดยได้รบัการยกเว้นการเกบ็ภาษอีากรทัง้หมด	และยงัได้รบัสทิธิพเิศษในการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล	โดยจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรม	 และกลุ่ม	 ME 	 ต่างæ	 ที่จะปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณภาพการผลิต	 และขยาย
ก�าลังการผลิต	เป็นต้น
	 ทัง้นี	้เมือ่ถงึวาระทีเ่ข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเป็นทางการ	สิง่ทีเ่กดิขึน้	คอื	การลงทนุในกลุม่ประเทศอาเซยีน
ด้วยกนัเอง	และการเข้ามาลงทนุของกลุม่ประเทศอืน่æ	เช่น	ยโุรป	จนี	ญีปุ่น่	เกาหล	ีเป็นต้น	ท�าให้มกีารโยกย้ายซพัพลายเชน
( upply	C ain)	ในการลงทุนกิจการต่างæ	เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปจากการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศสมาชิก	 EC	 โดยมีแนวโน้มที่เห็นชัดว่าแต่ละประเทศใน	 EC	 จะใช้มาตรการด้านภาษี
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้าไปลงทุน	ซึง่เป็นไปในท�านองเดียวกัน	คือ	การให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี	โดยการยกเว้น
ภาษีทั้งหมด	 หรือส่วนลดอัตราภาษีส�าหรับนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศ

 “B I”	ออกมาตรการใหม่เพื่อดึงดูดนักลงทุน	โดยน�า	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุน	ฉบับแก้ไข	พ.ศ.	2559	และ	พ.ร.บ.	
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับอุตสาหกรรมกลุ่มเปาหมายมาใช้	ทั้งนี้	เนื่องจากยุทธศาสตร์ส่งเสริม
¡ÒÃÅ§·Ø¹ในระยะ	7	ปี	(พ.ศ.	2558	-	2564)	เพือ่ดงึดดูการลงทนุ	นัน้	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทางสถานการณ์เศรษฐกจิ
ทั่วโลกมากขึ้น	โดยส่งผลท�าให้มีการแข่งขันด้านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	ดังนั้น	
B I	 จึงได้ก�าหนดเคร่ืองมือใหม่มาใช้ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และท้ังยังเป็นการแก้ไขบทบัญญัติ
บางประการ	ซึ่งขัดแย้งกับข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย

	 โดยเครือ่งมือใหม่ใน	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุน	ทีเ่ก่ียวข้องกับสทิธปิระโยชน์ด้านภาษอีากร	ประกอบด้วย	4	มาตรการ	ดงันี้
 1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน 13 ปี	ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี	และนวัตกรรมขั้นสูง	การวิจัยและพัฒนา
¡ÒÃãËŒสิทธิยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลในการลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	จากเดมิทีก่จิการ
ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก�าหนดไว้ไม่เกิน	8	ปี	เป็นไม่เกิน	1 	ปี	จะเป็นการดึงดูดนักลงทุนและเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพ
และการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมและบรกิารของประเทศ	ทัง้นี	้การให้สิทธปิระโยชน์ภาษเีงนิได้
นิตบิคุคลซึง่ก�าหนดเพดานภาษไีว้ว่า	“ äÁ‹à¡Ô¹ 13 »‚ ”		นี	้	B I	จะก�าหนดสทิธปิระโยชน์จากเดมิ	8	ปี	เป็น	9	ปี	10	ปี	
ถึง	1 	ปี	อย่างใดอย่างหนึ่งได้	โดยพิจารณาก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการให้สิทธิประโยชน์สูงสุดเพื่อดึงดูดให้เกิด
การลงทุน	นอกจากนี้การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน	1 	ปี	ยังมีการก�าหนดให้มีวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามขนาดการลงทนุ	หรอืจะไม่ก�าหนดวงเงนิกไ็ด้	โดยพจิารณาตามความเหมาะสม	แตกต่างกนัไปในแต่ละประเภทกจิการ
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 2) การลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี	การลดหย่อน
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลไม่เกนิร้อยละ	50	ของอตัราปกต	ิไม่เกิน	10	ปี	เป็นทางเลอืกในรปูแบบใหม่	ซึง่เป็นการให้สทิธปิระโยชน์	
ในรูปแบบการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ปีแรก	เมื่อหมดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว	จึงจะเป็น
การลดหย่อนฯ	ต่อไปอีก	5	ปี	
 3) n estment a  A o an e  A การให้สทิธแิก่ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ	ซึง่ไม่ได้รบัยกเว้น	หรอืลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ให้สามารถหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากก�าไรสุทธิได้
	 การที่ใช้	Inve tment	 a 	 llowance	 	I 	เป็นเครื่องมือใหม่	เป็นการให้สิทธิผู้ลงทุนในการหักเงินที่ใช้ในการ
ลงทนุออกจากก�าไรสทุธ	ิโดยจะมกีารก�าหนดไว้ว่า	หกัได้ไม่เกินร้อยละ	70	ของเงนิทีล่งทนุแล้วในกิจการ	นัน้	ซึง่หมายความว่า
สะสมเป็นยอดเงินลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ	70	
	 ทัง้นี	้จะต้องลงทนุจรงิจงึจะได้สทิธ	ิ	Inve tment	 a 	 llowance	และการหักเงินท่ีใช้ในการลงทุนออกจากก�าไรสทุธิ	
ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	จะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง	หรือหลายปีก็ได้	ภายในเวลา	10	ปี	ทั้งนี้	เพื่อเป็น
ทางเลือกในการใช้เครื่องมือส่งเสริมการลงทุน	ส�าหรับกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้น	หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 4) การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 น�าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	 รวมถึง
การทดสอบท่ีเกีย่วข้อง	เป็นการให้สทิธยิกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัอปุกรณ์	เครือ่งมอื	ทีน่�าเข้ามาเพือ่ใช้ในการวจิยัและพฒันา	
และการทดสอบทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สนบัสนนุให้มกีารท�าวิจัยและพฒันา	ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม	
	 ในปี	2559	ไทยเรามีสัดสว่นการสง่ออกสินค้าไปยงักลุม่ประเทศอาเซยีนถงึ	25 	โดยในจ�านวนนี้เป็นกลุม่ประเทศ	
CLMV	คอื	กมัพชูา	ลาว	เมยีนมา	และเวยีดนาม	ถึง	10 	และเมือ่ย้อนไปในช่วงระยะ	10	ปีทีผ่่านมา	มกีารปรบัตวั	
เพิม่ขึน้จาก	1	พนัล้านดอลลาร์สหรฐั	เป็น	1	หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐั	โดยเป็นการลงทนุในประเทศกลุม่อาเซยีนถงึ	20 	
 ในทางกลับกัน นักลงทุนไทยจ�านวนมากให้ความสนใจออกไปลงทุนยังต่างประเทศมากขึ้น เพราะมีปัจจัยที่เป็น
แรงดึงดูด คือ การเข้าไปหาตลาดใหม่ๆ ที่มีปัจจัยด้านวัตถุดิบ และต้นทุนที่มีความหลากหลาย และมาตรการทางด้านภาษี
ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การลงทุนใหม่ๆ ในประเทศลดลง
ซึง่มผีลต่อสภาพถดถอยทางเศรษฐกจิในประเทศ  นอกจากนี ้ยงัมอุีปสรรคอ่ืนๆ อีกหลายด้านในการดงึดดูให้นกัลงทนุต่างชาติ
เข้ามาลงทนุในประเทศ เช่น ในทางป บัิตไิม่สอดคล้องกบัก ระเบยีบทีบ่งัคบัใช้จรงิ แม้ว่าทีผ่่านมา  จะมมีาตรการต่างๆ
เพือ่เป็นแรงดงึดดูนกัลงทนุ แต่เมือ่สถานการณ์สภาวะเศรษฐกจิและเหตกุารณ์ต่างๆ ของภมูภิาคและของโลกเปลีย่นไป
โดยมีการแข่งขันกันสูงทั้งการค้าระดับโลก และการแข่งขันกันเองในกลุ่มประชาคมอาเซียน และจากการที่  
ได้ออกมาตรการก หมายใหม่ ที่ถือเป็นเครื่องมือใหม่ในก หมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ในปี 2560 เกี่ยวกับ
อัตราภาษีอากร จึงเป็นความหวังที่จะช่วยให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนภายในประเทศได้มากขึ้น 
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 ปัจจบุนั กทม. เน้นการท�างานเชงิรกุ โดยด�าเนนิการเพือ่ออกตรวจสอบทรัพย์สนิ

และรวบรวมอาคารหรือที่ดิน ซ่ึงยังไม่ได้ท�าประโยชน์และปล่อยให้ทิ้งร้างว่างเปล่า

ทั่วทั้งพื้นที่ 50 เขต ของ กทม. ในการรวบรวมข้อมูลและสืบหาเจ้าของทรัพย์ 

อกีทัง้ในการดแูลด้านการจดักรรมสทิธทิีด่นิและในการจดัเกบ็ภาษใีห้ถกูต้อง เพือ่พร้อม

เนรมติให้เป็นสวนสาธารณะ แก้ไขรือ้ย้ายชมุชนเสือ่มโทรมให้สวยงามและเป็นระเบียบ 

โดยให้สมชื่อ กรุงเทพเมืองฟาอมร - มหานครของไทย  ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (©บับที่ 12) และนโยบายของรัฐบาล

ไทยแลนด์ 4.0

 กรงุเทพมหานคร àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ä·Â «Öè§à»š¹àÁ×Í§·ÕèÁÕ¾ÅàÁ×Í§ÁÒ¡ â´ÂÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

ที่รุดหน้าทันสมัย	 แต่ทว่าท่ามกลางความทันสมัยในปัจจุบัน	 กลับพบว่ามีพื้นที่ที่ดิน	

และอาคารจ�านวนไม่น้อยทีถ่กูทิง้ให้รกร้างว่างเปล่า	 โดยมีความทรดุโทรมและกลายเป็น

แหล่งเสือ่มโทรมเป็นทีซ่่องสมุด้านต่างæ	 อกีทัง้ยงัมสีวนสาธารณะบางแห่งท่ีไม่ได้รบัการ

ท�านุบ�ารุงหรือปรับปรุงดูแล	 ประกอบกับที่มีแหล่งชุมชนที่ตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ซึง่กลายเป็นจดุอ่อนของเมอืงหลวงมหานครทีต้่องได้รับการปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือให้คนกรงุเทพ	

50 à¢µ ¡·Á. àÃ‹§ÊíÒÃÇ¨·ÕèÃ¡ÃŒÒ§ ...
´ÙáÅ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì·Õè´Ô¹ áÅÐ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕãËŒ¶Ù¡µŒÍ§

ได้มคุีณภาพชีวติท่ีดี	สะดวก	สะอาด	และ

ปลอดภัย	ให้สมกับเป็นเมืองหลวงทีม่กีาร

ยกระดบัพฒันาระดบัโลก	 และสอดคล้อง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	

(ฉบบัท่ี	12)	ตลอดจนนโยบายไทยแลนด์	4.0

ซึ่งประเมินแล้วสภาพการณ์ปัจจุบันใน

กรุงเทพมหานครไม่มีทรัพย์สินพื้นที่ดิน

ผืนใดที่ไม่อยู่ในกรรมสิทธิของผู้หน่ึงผู้ใด

หรือองค์กรหน่วยงานใด	 ซึ่งไม่เหมือน

หรือแตกต่างกับจังหวัดต่างæ	 ของไทย

ท่ีอยู ่ในภูมิภาคท่ีห่างไกลออกไปที่ยังมี

ที่ดินบางผืน	ที่ยังอาจเข้าไปจับจองเพื่อท�า

ประโยชน์ได้ตามกฎหมายก�าหนด	...

บางกอกทันการณ์
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	 อาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครจะสามารถเข้าไปด�าเนินการเพ่ือยึดหรือครอบครอง 

ถอืกรรมสทิธพิืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ในกรุงเทพมหานครไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้	 แต่ปราก ว่า

ข้อเท็จจริงในกรุงเทพมหานครกลับมีพื้นที่ดินที่มีสภาพรกร้างว่างเปล่าและถูกทอดท้ิง 

ให้รกร้าง	 โดยสืบเนื่องมาจากเจ้าของที่ดินได้ปล่อยทิ้งไว้	 ซึ่งไม่ใช้ทรัพย์สินให้เป็น 

ประโยชน์ใดæ	 นอกจากเพยีงเพือ่ครอบครองถอืเป็นเจ้าของกรรมสทิธเิท่านัน้	 หรอือาจ

มพีืน้ทีด่นิบางแห่งเป็นที่ดินร้างว่างเปล่าที่เป็นมรดกตกทอดกันมา	 แต่ทางทายาทไม่รู้

ข้อมูลว่าตนเองเป็นเจ้าของ	หรือในกรณีที่ไม่มีทายาทรับช่วงกรรมสิทธิ	เป็นต้น

 ตามค�าจ�ากัดความ	 และสามัญส�านึกโดยทั่วไป	 เป็นท่ีรู้กันว่าแผ่นดินเป็นของ

คนไทยโดยรวม	 ซึ่งการถือกรรมสิทธิเป็นเพียงการประกาศให้รู้ว่าพ้ืนท่ีดินถูกก�าหนด

ขอบเขตการเข้าไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใด	 แต่ขณะท่ีการท่ีปล่อยให้ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า	

โดยไม่เข้าไปจดัการท�าประโยชน์	โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	ซึง่เป็นเมอืงหลวง	

ของประเทศทีเ่ป็นทัง้ศนูย์กลางการค้า	 การลงทนุธรุกจิ	 และเป็นศนูย์รวมของประเทศ 

ในทกุæ	ด้าน	จงึไม่ควรอย่างยิง่ที่องค์กร	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของทรัพย์สิน

จะปล่อยทิ้งร้างโดยไม่ท�าประโยชน์ใดæ 

	 การปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า	 นอกจากจะส่งผลให้มีทัศนียภาพท่ีดูรกรุงรัง	 

ไม่เป็นที่สวยงามของเมืองแล้ว	 ทว่ายังแ½งมาด้วยโทษและเหตุการณ	์ ซึ่งถือเป็นภัย 

ต่อสังคมในหลายประการ	เช่น	เป็นที่หลบ	หรือมัว่สมุของกลุม่บคุคลในจ�าพวกท่ีอาจก่อ 

ให้เกิดอาชญากรรม	 อีกทั้งเป็นที่กองสุมเต็มไปด้วยบรรดาเศษวัสดุที่ถูกน�ามาถมท้ิง	 

รวมทั้งมีวัชพืช	 และหญ้าต่างæ	 ที่อาจเป็นต้นก�าเนิดของอคัคีภยั	 ซึง่ปราก ให้เหน็กัน 

โดยบ่อยครัง้	และในประเดน็ทีส่�าคญั	คอื	มพีืน้ทีด่นิจ�านวนมากทีถ่กูทอดทิง้	และไม่ได้รบั

การช�าระเพื่อเสียภาษีที่ดินให้ถูกต้อง	ครบถ้วนอีกด้วย

 ด้วยเหตนุี ้กรงุเทพมหานครจงึมนีโยบายเร่งท�างานเชงิรุกในภารกจิดังกล่าว โดยมอบให้

ส�านักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้เร่งออกส�ารวจพื้นที่ทั่วทุกเขต เพื่อพัฒนาปรบัปรงุ 

ทีด่นิ อาคารรกร้างอย่างเร่งด่วน à¾×èÍ¹íÒÁÒ

พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะ

กรุงเทพ  เป็นเมืองหลวงของประเทศ

	 โดยที่	กทม.	ได้มีแนวคิดในการน�า 

แปลงที่ดินรกร้าง	 เพื่อกลับมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์	 รวมทัง้เลง็เห็นภารกจิที	่ กทม.	

จะต้องแก้ไขกฎหมายเพือ่น�าทรพัย์สนิและ

ทีด่นิว่างเปล่าซึ่งไม่มีเจ้าของดูแล	 รวมทั้ง

ไม่จ่ายภาษีมาสร้างเป็นสวนสาธารณะ 

ให้แก่ประชาชนหรือใช้ประโยชน์ด้าน 

สาธารณะอ่ืนæ	 ในกระบวนการท�างาน	

โดยหลังจากที่มอบให้ส�านักงานเขต	 ทั้ง	 

50	 เขต	 เพื่อเร่งออกส�ารวจพื้นที่ทั้งหมด 

โดยเฉพาะในท่ีดินที่ถูกทอดทิ้ง	 ให้รกร้าง 

ว่างเปล่า	 ซึ่งได้มีการก�าหนดระยะเวลา 

ในการป ิบัติงานไว้อย่างชัดเจน	 โดยเริ่ม

จากการออกส�ารวจ	 และท�าหนังสือแจ้ง 

เจ้าของทีด่นิ		กรณมีทีีด่นิรกร้าง		และภายหลงั 

จากได้รบัหนงัสอืแจ้งจากทางส�านกังานเขต 

ต่างæ	 แล้ว	 เจ้าของท่ีดินนั้นจะต้อง

ด�าเนินการปรับปรุง	 ภายใน	 0	 วัน

หรือแล้วแต่กฎหมายที่บังคับใช้ว่ามีการ

ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการ

ภายในกี่วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง

	 นอกจากนี้หากกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบแล้ว	พบว่า	ภายใน	10	ปี	ยังมี 

ท่ีดินบรเิวณใดไม่มีการจ่ายช�าระเพือ่เสยีภาษี

ทาง	กทม.	จะด�าเนนิการเพือ่ฟองศาล	และ

ขอให้ท่ีดินแปลงน้ันตกเป็นทรัพย์สินของ

ทางราชการต่อไป	

	 ทั้งนี้ส�าหรับกฎหมายที่ใช ้บังคับ 

เก่ียวข้องในเรือ่งดังกล่าว	ซึง่	กทม.	จะน�ามา	

บังคับใช้กับเจ้าของที่ดินรกร้างภายในเขต 

พื้นที่ของ	 กทม.	 ประกอบด้วยกฎหมาย	

จ�านวน	7	ฉบับ	คือ

	 1)	 ประมวลกฎหมายอาญา	

	 2)	 พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย	พ.ศ.	2550
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	 )		พ.ร.บ.	การสาธารณสขุ	พ.ศ.	25 5

	 4)	 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ	

ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	

พ.ศ.	25 5	

	 5)	 พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่	

พ.ศ.	2457

	 6)	 พ.ร.บ.	ภาษบี�ารงุท้องที	่พ.ศ.	2508	

	 7)		พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

	 โดยในอดีตที่ผ่านมาการด�าเนินการ 

ในด้านการจัดกรรมสิทธิที่ดินของทาง

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่ งมีหน ่วยงานที่

รับผิดชอบ	 ได้แก่	 กองจัดกรรมสิทธ	ิ 

ส�านักการโยธา	 และในปัจจุบันซึ่งได้มี

การริเริ่มด�าเนินโครงการการสร้างการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนเชงิรกุ	ในระยะที	่1 

ระยะที่	 2	 มาแล้ว	 ทั้งนี้	 ส�าหรับการ	 

ด�าเนินงานโครงการในระยะที่	 	 กทม.	

ได้มีการด�าเนินการแบบเชิงรุก	 จ�านวน	 

15	โครงการ	ดังนี้	คือ

	 1)	 โครงการก่อสร้างทางหลวง 

ท้องถิ่น	สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน

กับถนนเพิ่มสิน

	 2)	 โครงการก่อสร้างทางหลวง 

ท้องถิน่	สายเชือ่มระหว่างถนนพหลโยธนิ	- 

รัตนโกสินทร์สมโภช	 กับซอยพหลโยธิน	

54 1	แยก	4

	 )	 โครงการก่อสร้างและขยาย 

ทางหลวงท้องถิน่	สายซอยรามอนิทรา	 9	

และถนนสุขาภิบาล	5

	 4)	 โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณ

คลองล�าหม้อแตก

	 5)	 โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณ

คลองพระยาสุเรนทร์

	 6)	 โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณ

คลองคู้บอน

	 7)	 โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณคลองบางซัน

	 8)	 โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณคลองสามวา	1

	 9)	 โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณคลองสามวา	2

	 10)	โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถ่ิน	สายถนนพระราม	2	ซอย	28	

เชื่อมกับถนนจอมทอง

	 11)	โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามค�าแหง	 5 	

ซอยลาดพร้าว	106	และซอยลาดพร้าว	110

	 12)	โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอย

รามค�าแหง	24	ซอยรามค�าแหง	12

	 1 )	โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมถนนเพชรเกษม – ถนน

หนองใหญ่	 	ถนนกัลปพ กษ์

	 14)		โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น	สายถนนเทียมร่วมมิตร

	 15)		โครงการก่อสร้างปรบัปรงุทางหลวงท้องถิน่ สายเชือ่มระหว่างถนนจตโุชต ิ – 

ถนนพระยาสุเรนทร์

 คาดว่าหลังจากที่ กทม. มีการท�างานเชิงรุกเป็นที่ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

โครงการแล้ว ต่อจากนี้ไปเมืองหลวงของไทย ก็จะเป็นเมืองมหานครที่สวยงาม

น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่ 

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ...

 ั อ กา า กา ั ก ก บ กา  
ล ก อบ ลา ก อง ัง

1
2
3
4
5
6
7

การส�ารวจที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	และต้นไม้ยืนต้น

การก�าหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน	ที่ถูกเวนคืน

บุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน

การก�าหนดค่าทดแทน	จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

ปิดประกาศราคาที่คณะกรรมการก�าหนดไว้โดยเปิดเผย

การจัดท�าบันทึกข้อตกลง	หรือสัญญาซื้อขายกับเจ้าของทรัพย์สิน

การจ่ายเงนิค่าทดแทนท้ังหมด	ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน	ภายใน	120	วัน	
นับตั้งแต่วันท�าบันทึกข้อตกลง	หรือสัญญาซื้อขาย
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	 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและ

เป็นมหานครขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวมของประชากร	 จากรายงานข้อมูลสถิติ

กรุงเทพมหานคร	 2558	 พบว่ากรุงเทพมหานครมีจ�านวนประชากรจ�านวน	

5 696 409	คน	โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย	จ�านวน	5 605 672	คน	และสัญชาติอื่นอีก

จ�านวน	 90 7 7	 คน	 ท้ังน้ี	 ยังไม่นับรวมประชากรแ½ง	 ตลอดจนประชากร

ที่เดินทางจากปริมณฑลเพื่อเข้ามาท�างาน	รวมทั้งกลุ่มชาวต่างชาติที่พ�านักอาศัย	และ

ยอดจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละวันที่อยู่ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร	

ประเด็นนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้เกิดปริมาณขยะมูล½อยในกรุงเทพมหานครที่มี

ปรมิาณมากข้ึนเรือ่ยæ	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	พบว่าปรมิาณการเกบ็ขนมลู½อย

ของกรุงเทพมหานคร	โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	10 1 0.22	ตัน วัน	ทั้งนี้	ทางกรุงเทพมหานคร

มีเปาหมายในการแก้ไขปัญหาขยะมูล½อยดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมี

การคัดแยกขยะที่แหล่งก�าเนิดเพิ่มขึ้น	50 	โดยลดปริมาณขยะให้ได้	20 	คัดแยก

ขยะอันตรายที่แหล่งก�าเนิดเพิ่มขึ้น	50 	และน�าขยะที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์

คลังบางกอก

¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃà¡çº¢¹ÁÙÅ½ÍÂ ...
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	 อย่างไรก็ตามในด้าน	 การบริหาร

จดัการขยะมลู½อยในกรงุเทพมหานครทีม่ี	

ปริมาณมาก	และเพื่อให้กรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองที่มีมาตรฐานคุณภาพ	 ซ่ึงมี

สภาวะแวดล้อมท่ีดี	 ซึ่งย ่อมหมายถึง	

คุณภาพชีวติท่ีดีของชาว	 กทม.	 ด้วย	 นัน้	

จกัต้องพึง่พางบประมาณเป็นจ�านวนมาก	

แต่ในขณะท่ีทางกรุงเทพมหานครมีการ

เรียกเก็บเงินค่าเก็บขยะในอัตราที่ถูกกว่า

ความเป็นจริงมานานแล้ว	 ดังน้ัน	 จึงถือ

เป็นท่ีมาของการปรับเพ่ิมอัตราในการ

เรยีกเก็บเงนิค่าบรกิารเก็บขนขยะมลู½อยใหม่	

โดยถือตามหลักการท่ีว่า	 “ ผู้ก่อมลพิษ

ควรรับผิดชอบ ”	 ทั้งนี้	 ในการปรับเงิน

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะอัตราใหม่

ดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดภาระของ

เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครใน

การบริหารจัดการจัดเก็บและก�าจัดขยะ	

เพ่ือให้	 กทม.	 สามารถน�าเงินส่วนที่

เคยต้องบริหารใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อไป

ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคอื่นæ	ต่อไป

		 จากกราฟสถติปิรมิาณมลู½อยของกรงุเทพมหานคร ระหว่างปี	 พ.ศ. 2548 - 2559	

ข้างต้นจะพบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกปี	 ถึงแม้ว่าจะได้รับการบ�าบัดและ

ก�าจัดอย่างต่อเนื่องก็ตาม	 แต่ปริมาณขยะมูล½อยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามทิศทาง

การขยายและเตบิโตของเมอืง	 รวมทัง้จากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรท่ีส่งผลท�าให้

กรงุเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูล½อยเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งข้อมูล

ในปี	พ.ศ.	2559	พบว่าสถิติค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพิ่มขึ้นเป็น	6 985	ล้านบาท

แต่การที่	 กทม.	 สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูล½อยดังกล่าว	

ได้เพียงจ�านวน	496	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	 40 	 ในปี	 2575	 จากฐานปี	 2556	 โดยให้มุ่งเน้นความส�าคัญ

ด้านการรณรงค์ให้มีการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง	 ทิ้งลงให้ถูกถัง	 และด�าเนินการคัดแยก

ขยะภายใต้หลักการและแนวคิด	 “ ขยะเป็นทรัพยากร	 (Wa te	 a 	 e ource) ” 

ซึ่งในกระบวนการท�างานด้านการจัดเก็บขยะในเขตกรุงเทพมหานคร	 ได้แบ่งส่วน

ราชการที่รับผิดชอบออกเป็น	2	ส่วน	โดยส่วนแรก	คือ	ส�านักสิ่งแวดล้อม	ท�าหน้าที่

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการมูล½อย	 การก�าจัดมูล½อย	 และประสาน

นโยบายระหว่างผู้บริหารและส�านักงานเขต	ในส่วนที่สอง	คือ	½่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะของ	 50	 ส�านักงานเขต	 ท�าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการมูล½อย

ในพื้นที่เขต	 	

หลกัการทีใ่ช้ในการรณรงค์และคดัแยกขยะทีแ่หล่งก�าเนดิ คือ หลัก 3 s โดยใช้

เท่าทีจ่�าเป็นหรอืเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ทีส่ามารถน�าไปใช้ซ�า้ได้	หรอืแปรรปูกลบัมาใช้ใหม่ได้.	 E CE	 ลดการสร้างขยะ เช่น	 การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	 การใช้

ผ้าเชด็หน้าแทนกระดาษทชิช	ูเป็นต้น. E E	 น�ามาใช้ซ�้าโดยไม่ทิ้ง	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เช่น	 การใช้

กระดาษสองหน้า. ECYCLE	 น�าขยะมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อน�ามาใช้ใหม่ในรูป
ของวัตถุดิบในการผลิตเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร	 รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการเก็บขนและก�าจัด

·ÕèÁÒ  ÊíÒ¹Ñ¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

กราฟแสดงสถิติปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 255
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	 จากกราฟข้างต้นจะพบว่าทุกวันนี้กรุงเทพมหานครมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

เก็บขนและก�าจัดขยะทั้งระบบเป็นเงินทั้งสิ้น จ�านวน 6 985 ล้านบาท แต่ขณะท่ีการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมสามารถจัดเก็บได้เพียง จ�านวน 496 ล้านบาท โดยคิดเป็น 7

ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่านั้น ส�าหรับบ้านเรือนท่ัวไปมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บขน

และก�าจดัขยะอยูท่ี	่ 226	บาท เดอืน ครวัเรอืน	แต่จ่ายช�าระค่าธรรมเนยีมการเกบ็ขนขยะ

แค่	 20	บาท เดือน ครัวเรือน	ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครได้แบกรับภาระต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในด้านดงักล่าวสงูกว่า	90 	

	 กรณนีีน้ายจกักพนัธุ	์ผวิงาม	(รองผูว่้าการ	กทม.)	ได้กล่าวถึงประเด็นการพิจารณา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูล½อย ว่า กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

เก็บขนขยะในอัตรา	ซึ่งบัญญัติไว้ตามนัยข้อบัญญัติกรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าธรรมเนยีม

การเกบ็และขนสิง่ป กิลูหรอืมลู½อยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2546	

และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2548	โดยครวัเรอืนทีม่ปีรมิาณขยะไม่เกิน	20	ลติร วนั	จดัเก็บ

ค่าธรรมเนยีมเดอืนละ	 20	 บาทและปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะรวม	2	ฉบับ	คือ

	 1.	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง

การแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งป ิกูลหรือมูล½อย พ.ศ. 2559 ที่ออกตาม

นัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25 5 ซึ่งก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

เก็บขนขยะเป็นอัตราขั้นสูงที่เดือนละ	65	บาท	และค่าก�าจัดขยะเดือนละ	155	บาท

รวมแล้วเดือนละ	220	บาท	

	 2.	พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมอืง	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2560	ทีไ่ด้ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจัดการสิง่ป กูิล

และมลู½อยไว้แนบท้ายพระราชบญัญตัฯิ	เป็นอตัราข้ันสงู	โดยค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ

เดอืนละ	150	บาท	ค่าธรรมเนยีมก�าจดัขยะเดอืนละ	200	บาท	รวมเดือนละ	 50	บาท

	 ซึ่งจะเห็นว่าเป็นอัตราที่ก�าหนด

ต่างกันของกฎหมาย	2	ฉบับ	จึงท�าให ้

กรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาด้าน

ความถกูต้องเหมาะสมในการร่างข้อบญัญตัิ	

จดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมขยะ	ดงักล่าว	โดยปัจจบุนั

ทางกรงุเทพมหานครได้แต่งตัง้คณะกรรมการ	

พิจารณาเพ่ือยกร่างข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร	

เกีย่วกบัค่าธรรมเนยีมการจดัการสิง่ป กิลู	

และมลู½อย	โดยท่ีคณะกรรมการ	ประกอบด้วย

ผู ้ แทนจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมควบคมุมลพษิ กรมอนามยั ส�านกัการคลงั

ส�านักงานกฎหมายและคดี ส�านกัอนามยั

ส�านักสิ่งแวดล้อม	 และส�านักงานเขต	

เพื่อร่วมกันพิจารณาจดัท�าร่างข้อบญัญัติ

เสนอสภากรุงเทพมหานครพิ จ ารณา

ก่อนประกาศใช้เป็นข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	

ทั้งนี้	 โดยกรุงเทพมหานครจะพิจารณา

ก�าหนดค่าธรรมเนียมในอัตราทีเ่หมาะสม

เพือ่ให้ประชาชนไม่ต้องรบัผิดชอบแบกรบัภาระ

ดงักล่าวมากเกนิไป	และภายหลงัการพจิารณา

เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วกจ็ะน�ามาออกเป็นกฎหมาย	

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและบังคับใช้

ต่อไป

·ÕèÁÒ  ÊíÒ¹Ñ¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ÅŒÒ¹ºÒ·

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมที่สามารถจัดเก็บได้ในการก�าจัดขยะมูลฝอย
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โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บังคับใช้ในปีภาษี 2560 ซ่ึงมีการพิจารณาเพื่อปรับโครงสร้างใหม่
ส�าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

  บ งกา ก า า

	 	 -	 ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 40	 (1)	 และ	 40	 (2)	 แห่งประมวลรัษฎากร		
เช่น	 เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 เบี้ยเลี้ยง	 โบนัส	 บ�าเหน็จ	 บ�านาญ	 นายหน้า	 ฯลฯ	 จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ได้ร้อยละ	40	ของเงินได้	แต่ไม่เกิน	60 000	บาท	เป็นร้อยละ	50	ของเงินได้	แต่ไม่เกิน	100 000	บาท
	 	 -	 ปรบัปรุงการหักค่าค่าใช้จ่ายของเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา	40	( )	แห่งประมวลรษัฎากร	ค่าแห่งกูดวลิล์
ค่าแห่งลิขสิทธิ	 หรือสิทธิอย่างอื่น ฯลฯ	 จากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ	 โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ	 40	
ของค่าแห่งลขิสิทธ ิแต่ไม่เกนิ 60 000 บาท เป็นขยายเพิม่ให้ค่าแห่งกดูวลิล์ ค่าแห่งลขิสทิธ ิหรอืสทิธอิย่างอืน่ สามารถหกั
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ	50	ของเงินได้ดังกล่าว	แต่ไม่เกิน	100 000	บาท	หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็น	
และสมควรได้

 บ งกา ก า อ

-		ค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้	จากเดิม	 0 000	บาท	เป็น	60 000	บาท	
	 	 -		ค่าลดหย่อนของคู่สมรสของผู้มีเงินได้	จากเดิม	 0 000	บาท	เป็น	60 000	บาท
	 	 -	 ค่าลดหย่อนบุตร	จากเดิมคนละ	15 000	บาท	และจ�ากัดจ�านวนไม่เกิน	 	คน	เป็นคนละ	 0 000	บาท	
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนบุตร	และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร	จากเดิมที่ให้หักลดหย่อน	2 000	บาท คน	
	 	 -		ในกรณีที่คู่สมรสต่าง½่ายต่างมีเงินได้	ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน	120 000	บาท	
	 	 -		กองมรดก	เดิมให้หักลดหย่อนได้	 0 000	บาท	เป็น	60 000	บาท	
	 	 -		ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วน คนละ 0 000 บาท	
แต่รวมกันต้องไม่เกิน	60 000	บาท	เป็นคนละ	60 000	บาท	แต่รวมกันต้องไม่เกิน	120 000	บาท

  บ ง ง บ อ า า ง บ า ง

 
 

  * ·Ñé§¹Õé¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´ÒÊíÒËÃÑºà§Ô¹ä´ŒÊØ·¸Ô 150,000 ºÒ·áÃ¡ ÂÑ§¤§ÊÒÁÒÃ¶ãªŒµ‹Íä»µÒÁ¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò
ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹»ÃÐÁÇÅÃÑÉ®Ò¡ÃÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÃÑÉ®Ò¡Ã (©ºÑº·Õè 470) ¾.È. 2551

  บัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ปรับปรุงใหม

ÊÒÃÐÊÒ¤ ¤ ÃÃŒà¡Â ¡ ¡ÒÃ»Ã ¤Ã ÊÃŒÒ

Ò à Œ ¤¤Å ÃÃ Ò ป 2560

สาระภาษี
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  บ ง ก ง ง

า ง ง อง บบ

ง า กา า ง บ า 

ดังนี้
  - กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน  
(เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว 
	 	 	 (1)	กรณีผูม้เีงินได้เป็นโสด	จากเดิมต้อง 
ยื่นแบบฯ	เมื่อมีเงินได้เกิน	50 000	บาท	เป็นต้อง
มีเงินได้เกิน	100 000	บาท	
	 	 	 (2)	กรณีผู้มีเงินได้มีคู่สมรส	จากเดิม 
ต้องยืน่แบบฯ	เม่ือมีเงนิได้รวมกนัเกนิ	100 000	บาท	
เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน	200 000	บาท	
  - กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน  
(เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอ่ืนด้วย 
หรือกรณีมีเ©พาะเงินได้ ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้
จากการจ้างแรงงาน 
   (1)	กรณีผู้มีเงินได้เป็นโสด	 จากเดิม 
ต้องยื่นแบบฯ	 เมื่อมีเงินได้เกิน	 0 000	 บาท	 
เป็นต้องมีเงินได้เกิน	60 000	บาท	

บบ า ง บ า

    

	 การยื่นภาษีจะเป็นเรื่องง่าย	ยื่นที่ไหนก็ได้	สะดวกทุกที่ทุกเวลากับ RD Smart Tax Application	ที่ช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการยืน่แบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บคุคลธรรรมดาส�าหรบัคนรุน่ใหม่ทีช่อบความทนัสมยั	สะดวก	รวดเรว็	ใช้งานง่ายบนอปุกรณ์	
mart	p one	และ	 a let	ใช้ได้ทั้งระบบ	i 	และ	 ndroid		ซึ่งรองรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภ.ง.ด.	91	เท่านั้น	

โดยมีเมนูการใช้งาน	ดังนี้
 บริการข่าวสารสรรพากร (E-Ne s)	แจ้งข่าวสารที่น่าสนใจจากกรมสรรพากร
 ความรู้ภาษี (E- oo )	ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีในรูปแบบ	E-Maga ine
 ยื่นแบบออนไลน์ (E- i in )	 ใช้ส�าหรับยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.	 91	 ออนไลน์	 โดยผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมช่วยค�านวณภาษี	
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี	พิมพ์แบบและใบเสร็จรับเงินได้อีกด้วย
 แผนที่สรรพากร (E-Ma )	ใช้ส�าหรับค้นหาที่ตั้งหน่วยงานสรรพากร

กา อ า

 การขอคืนภาษีที่ช�าระไว้เกินตั้งแต่ป	ี 2560	 นั้น	 ส�าหรับผู้ขอคืนภาษีที่เข้าโครงการพร้อมเพย์	 กรมสรรพากรจะคืนเงินเข้าบัญชี 
พร้อมเพย์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชน	แต่หากผูข้อคืนภาษไีม่มบีญัชีพร้อมเพย์กรมสรรพากรจะสัง่จ่ายเป็นเช็ค	และส่งไปรษณย์ี
ตามขั้นตอนต่อไป

	 	 	 (2)	กรณีผู้มีเงินได้มีคู่สมรส	 จากเดิมต้องย่ืนแบบฯ	 เมื่อมีเงินได ้
รวมกันเกิน	60 000	บาท	เป็นต้องมเีงนิได้รวมกันเกิน	120 000	บาท	
    - กรณกีองมรดกของผูต้ายทีย่งัมไิด้แบ่ง จากเดมิต้องยืน่แบบฯ	
เมื่อมีเงินได้เกิน	 0 000	บาท	เป็นต้องมีเงินได้เกิน	60 000	บาท	
    - กรณห้ีางหุน้ส่วนสามญัหรอืคณะบคุคลทีไ่ม่ใช่นติบิคุคล จากเดมิ
ต้องยื่นแบบฯ	เมื่อมีเงินได้เกิน	 0 000	บาท	เป็นต้องมีเงินได้เกิน	60 000	บาท	

	 นางสาว	ก.	โสด	ท�างานบริษัทได้รับเงินเดือนæ	ละ	40 000	บาท		ประกันสังคม
เดือนละ	750	บาท	ท�าประกันชีวิตของตนเองไว้โดยจ่ายค่าประกันปีละ	 0 000	บาท	
และอาศัยอยู่กับบิดาอายุ	65	ปี

แบบเดิม
เงินเดือน	(40 000 12)	 480 000
หักค่าใช้จ่าย	(40 	แต่ไม่เกิน	60 000)	 60 000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย	 420,000
หักค่าลดหย่อน
ตนเอง	 	 	 	 	 0 000
เบี้ยประกันชีวิต		 	 0 000
อุปการะบิดา		 	 	 0 000
ประกันสังคม	(750 12) 	9 000 99,000
เงินได้สุทธิ     321 000
ค�านวณภาษี
150 000	แรกได้รับการยกเว้น
150 000	 	5 		 	7 500
21 000 10 		 	 	2 100
ภาษีที่ต้องช�าระ    600

แบบใหม่
เงินเดือน	(40 000 12)	 480 000
หักค่าใช้จ่าย (50 	แต่ไม่เกนิ	100000) 100 000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย	 380,000
หักค่าลดหย่อน
ตนเอง	 	 	 	 60 000
เบี้ยประกันชีวิต		 0 000
อุปการะบิดา		 	 0 000
ประกันสังคม	(750 12) 	9 000 12 000 
เงินได้สุทธิ    251 000
ค�านวณภาษี 
150 000	แรกได้รับการยกเว้น
101 000	 	5 		 	5 050

ภาษีที่ต้องช�าระ   5 050

อ างกา า า า ง าง า บบ บบ
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On Trade

 CLMV à»š¹ÍÑ¡ÉÃµÑÇáÃ¡¢Í§ª×èÍ 4 »ÃÐà·È  คอื Cambodia - Laos - Myanmar - Vietnam (กมัพชูา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ที่ตกลงที่เข้าร่วมภาคีอาเซียนในภายหลังหลังจากที่ 6 ประเทศ คือ บรูไน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเ©ียงใต้ 
หรืออาเซียน (ASEAN) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2538 ลาว
และเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิก ในปี  พ.ศ. 2540 และ กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกในปี ปี พ.ศ. 2542 
	 ทั้งนี้	 กลุ่มประเทศ	 CLMV	 ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
เมื่อปี	2558	โดยในไตรมาสท่ี่	4	ปี	2559	มูลค่าการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ	
CLMV	มีมูลค่า	8.8	พันล้าน	ดอลลาร์	สรอ.	เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ	9.6	และปรบัตวัดขีึน้เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า	ทัง้จากการส่งออก
และการน�าเข้า	โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.1	จาก	การส่งออกไปเวียดนาม
ที่ขยายตัวในหมวด	ผลไม้สด	รถยนต์	เคมีภัณฑ์	และเหล็ก	รวมทั้งการส่งออก	
อัญมณี	น�้าตาลทราย	น�้ามันส�าเร็จรูป	และรถจักรยานยนต์ไปกัมพูชา
	 นักลงทนุไทยจงึควรทีจ่ะท�าความรูจ้กักบักลุม่ประเทศ CLMV ในแง่มมุต่างæ	
เพื่อน�าไปวิเคราะห์และเพิ่มช่องทางการค้า รวมทั้งเพื่อรักษาระดับการเติบโตต่างæ หรือได้ดุลการค้าเพิ่มข้ึน ซึ่งในวารสาร
บางกอก	Economy	ฉบับนี้	ได้รวบรวมสรุปพื้นฐานและศักยภาพของกลุ่มประเทศ	CLMV	ดังสาระส�าคัญต่อไปนี้

ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È CLMV ¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹·íÒ¸ØÃ¡Ô¨
 กลุ่มประเทศ	CLMV	ซึ่งประกอบด้วย	กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	และเวียดนาม	ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน	ทั้ง	4	ประเทศ
มีพรมแดนต่อเนื่องกัน	 ซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่ม	 6	 ประเทศ	 ท่ีริเริ่มก่อตั้งอาเซียนอย่างเห็นได้ชัดเจน	 ท้ังด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง	และในทางกลับกัน	CLMV	เป็นกลุ่มประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของเศรษฐกิจ	ประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรม	
	 ในระยะเริม่แรกทีเ่ข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	 CLMV	 เป็นกลุม่ประเทศทีถ่กูมองว่ามกีารพฒันาในทกุด้านค่อนข้างช้าเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับประเทศอ่ืนæ	 ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน	 แต่หลังจากที่ประเทศเหล่านี้จัดการระบบภายในของตนเอง	
ทั้งเรื่องการเมือง	การบริหารประเทศ	การจัดการระบบเศรษฐกิจ	การคมนาคม	และการผลิต	ทั้งภาคเกษตรกรรม	อุตสาหกรรม
กลุ่มประเทศ	 CLMV	 จึงกลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ	 เนื่องจากมีเศรษฐกิจที่พัฒนา
อย่างต่อเนือ่ง	และเป็นตลาดเปิดใหม่	ทีม่ทีรพัยากรทางธรรมชาติซึง่อดุมสมบรูณ์	และมีความได้เปรยีบในเรือ่งค่าจ้างแรงงานทีต่�า่กว่า
ประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาคเดยีวกนั โดยมกีารวเิคราะห์กนัว่าในอนาคตศนูย์กลางของอาเซยีนจะเคลือ่นย้ายไปอยูท่ีก่ลุม่ CLMV ¹Õé 
เนื่องจากมีความพร้อมทั้งลักษณะภูมิประเทศ	 การเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์ที่ลาว	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 ได้ด�าเนินการสร้างและ
จดัระบบเตรยีมพร้อมไว้	อาทเิช่น	ระบบรถไฟความเรว็สงู	รวมท้ังท่าเรอืท่ีเมืองทวาย	ประเทศเมียนมาร์	ซึง่มีเส้นทางเช่ือมต่อกบัจนี
และมหาสมทุรอนิเดยี½ั›งอันดามัน

¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È CLMV

 Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam

สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกบักลุ่มประเทศ ���� ไตรมาสที่ � ปี 2559 

�

�

การส่งออก มีมูลค่า 6.5�พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ�8.1 (���) ปรับตัวดีขึ้นจาก 
ไตรมาสก่อนท่ีหดตัวร้อยละ 1.8 (�����ตามการส่งออกผลไม้สด รถยนต์ เคมีภัณฑ์ และเหล็กไปยังเวียดนาม
ท่ีขยายตัวดี รวมทั้งการส่งออกอัญมณี น้้าตาลทราย น้้ามันส้าเร็จรูป และรถจักรยานยนต์ไปยังกัมพูชาเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกไป สปป.ลาว ลดลงจากสินค้าในหมวดเหล็ก น้้ามันส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และรถยนต์ 
และการส่งออกไปเมียนมาลดลงจากสินค้าในหมวดน้้ามันส้าเร็จรูป เคร่ืองดื่ม และเคร่ืองโทรสาร โทรศัพท์ 

การน าเข้า มีมูลค่า 2.3�พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 (���) โดยปรับตัวดีขึ้นจาก
ไตรมาสท่ี 3 ท่ีหดตัวร้อยละ 4.0 ������เนื่องจากการน้าเข้าน้้ามันดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้า กาแฟ และผลิตภัณฑ์
โลหะจากเวียดนาม และการน้าเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการน้าเข้าจากกัมพูชาลดลงจาก
สินค้าในหมวดผักผลไม้ เครื่องจักรไฟฟ้า ลวด และพืช และการน้าเข้าจากเมียนมาลดลงจากสินค้าในหมวด
ก๊าซธรรมชาติ 

�
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มูลค่าการส่งออกของไทย กับ CLMV

Q3/2559 Q4/2559

พันล้านดอลลาร์สรอ.

ท่ีมา : กรมศุลกากร รวบรวมโดย ธปท.
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กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม

มูลค่าการน าเข้าของไทย กับ CLMV

Q3/2559 Q4/2559

พันล้านดอลลาร์สรอ.

ท่ีมา : กรมศุลกากร รวบรวมโดย ธปท.
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132.2%

% : การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

   มูลค่าการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ ���� ในไตรมาสที่ ��ปี 2559 มูลค่า ��� พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ.�เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.6 และปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสก่อนหน้า�ทั้งจากการส่งออกและการน าเข้า โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จาก 
การส่งออกไปเวียดนามที่ขยายตัวในหมวดผลไม้สด รถยนต์ เคมีภัณฑ์ และเหล็ก รวมทั้งการส่งออก�
อัญมณี น้ าตาลทราย น้ ามันส าเร็จรูป และรถจักรยานยนต์ไปกัมพูชา ด้านการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 
13.8 เป็นผลจากการน าเข้าน้ ามันดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้า กาแฟ ผลิตภัณฑ์โลหะจากเวียดนาม และ
น าเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เป็นส าคัญ �

�
�
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¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È CLMV ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È CLMV
	 ตามการคาดการณ์ของ		International	Monetary	Fund	(IMF)	และ	Economic	Intelligence	Center	กลุ่มประเทศ	 
CLMV	คือ	กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	และเวียดนาม	เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับสูง	และจะยังคง 
ขยายตวัดอีย่างต่อเนือ่งในปี	2017	โดยจะพบว่าในปี	2016 ทีผ่่านมามกีารเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ	6	YoY	(Year-over-Year)	อนัเน่ืองมาจาก	
อปุสงค์ภายในประเทศ	ทัง้จากการบรโิภค	และการเตบิโตของสนิเชือ่ในระดบัสงู	ในช่วง	5	เดอืนแรกของปี	2016	โดยมลูค่าการค้าปลกี
ของเวียดนามเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	9.1	YoY	(Year-over-Year)	ทั้งนี้	การลงทุนในกลุ่มประเทศ	CLMV	ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง		 
โดยเฉพาะการเล่ือนระดับของ	 World	 Bank	 ที่ให้สถานะกัมพูชาขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับต�่า	 
(lower-middle	income)	เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง	และรายได้ต่อหัวของประชากรถึงเกณฑ์	
	 ในด้านการส่งออกของ	 กัมพูชา	 เมียนมาร์	 และเวียดนามที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวที่ดี	 ส่วนการส่งออกของลาวมีการ
เติบโตเพียงเล็กน้อย	 เนื่องจากสินค้าส่งออกของลาวส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์	 แต่กลับมีการน�าเข้าโดยรวมท่ีขยายตัว
ตามการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งมีผลท�าให้ดุลการค้าของลาวมีการขาดดุลมากขึ้น
	 ในส่วนของกมัพชูาทีไ่ด้รบัสทิธพิเิศษทางภาษ ีและการค้าจากสหรฐัฯ ยโุรป และญีปุ่น่ เช่นเดมิ ซึง่เป็นปัจจยัหนนุส�าคญั	 
ที่จะท�าให้สินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรม	 และสินค้าการเกษตรจากกัมพูชามีอนาคตแจ่มใส	 ดังนั้น	 การที่กลุ่มนักลงทุนจาก
ไทยที่คิดย้ายฐานการผลิตจึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ไม่ต้องวิตกกังวลจากการถูกกีดกันจากนโยบายการค้า	 ด้วยการตั้งก�าแพง
สิทธิพิเศษทางภาษีและการค้าจากสหรัฐฯ	 ยุโรป	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสินค้าไทยจากท่าทีของ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 “โดนัลด์	 ทรัมป์”	 ที่เพิ่งมีการแถลงเมื่อปลายเดือนมีนาคม	 2560	 ในเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการค้ากับบางประเทศ	
	 ส�าหรบัประเทศเมยีนมาร์นัน้	ได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจใน	12	ข้อ	(12-point	economic	policy)	ทีมุ่ง่เน้นการแก้ปัญหา
การขาดดุลการคลัง	การพัฒนาด้านการเงินและภาคธนาคาร	และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	เช่น	การร่วมมือ
ในการด�าเนินนโยบายการเงิน	ตลาดการเงิน	และกฎระเบียบธนาคาร	กับเวียดนาม	เป็นต้น				

ไทยพร้อมรับมือการค้า CLMV
 ด้วยภาพรวมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุน	 กลุ่มประเทศ	 CLMV	 เป็นตลาดที่น่าสนใจ	 มีก�าลังซื้อสูง	 
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงเฉลี่ยร้อยละ	 7 - 8	 ต่อปี	 และมีโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง	 และ
เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่าตลาดอาเซียนเดิม	 คือ	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 บรูไน	 ฟิลิปปินส์	 ทั้งนี้	 
กลุ่มประเทศ	CLMV	เป็นที่ดึงดูดบริษัทชั้นน�าของโลกเข้าไปตั้งฐานการผลิตสินค้า	อีกทั้งกลุ่มประเทศ		CLMV	กับประเทศ
อยู่ใกล้กับประเทศจีน	ท�าให้สามารถน�าเข้า	-	ส่งออกสินค้าสู่ตลาดขนาดใหญ่อย่างจีนได้

ภาครัฐบาล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเพิ่มการสนับสนุนให้นักลงทุนไทย และ 
นักธุรกิจไทยมีช่องทางในการท�าธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยก�าหนด 
จุดเมืองส�าคัญที่เป็นประตูธุรกิจเข้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ 
 - เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความโดดเด่นในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม บริการ อาหาร วัสดุก่อสร้าง 
และการท่องเที่ยว 
 - เมอืงจ�าปาสกั ประเทศลาว ซึง่เป็นพืน้ท่ีรอยต่อสามเหลีย่มเศรษฐกจิ เป็นจดุเช่ือมต่อของไทย - ลาว - กมัพชูา  
 - เมืองมัณฑะเลย์ประเทศ เมียนมาร์ ซึ่งจะเป็นประตูสู่ใจกลางของประเทศ และ 
 - เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองท่าส�าคัญในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อการกระจายสินค้า 
และเป็นประตูสู่ประเทศจีน 
 โดยปัจจบุนัประเทศไทยมจีดุแขง็ คอื ด้านคณุภาพสนิค้าไทยเป็นท่ียอมรบัจากผูบ้รโิภคในกลุม่ประเทศ CLMV และไทยมี
บคุลากรทีม่ฝีีมอื อกีทัง้มทีกัษะทัง้ด้านการผลติ และการให้บรกิาร แต่ท่ีส�าคญัท่ีสดุ คอื การท่ีมปีระเทศเพือ่นบ้านซึง่อยู่ใกล้ชดิกนั  
จึงมีลักษณะทางกายภาพทั้งสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคล้ายกัน โดยเอื้อต่อการเป็นประเทศคู่ค้า และการลงทุนต่างๆ
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Progress Project

¾ÃÐ»¡à¡ÅŒÒ Ê¡ÒÂ»ÒÃ�¤
หากเอ่ยถึงชื่อ “สะพานด้วน” คงไม่เป็นท่ีคุ้นหูของคนกรุงเทพฯ	 และคงลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเคยมีโครงการสร้าง

รถไฟฟาข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	โดยสร้างสะพานรางรถไฟแทรกระหว่างสะพานพุทธฯ	กับ	สะพานพระปกเกล้าฯ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการรถไฟฟาลาวาลิน	(Lavalin	Skytrain)	โดยมีการศึกษามาตั้งแต่ป	2522	วางแนวโครงการไว้ทั่วกรุงเทพฯ	สามสาย
หนึง่ในนัน้	คอื	สายสะพานพุทธ วิง่จากดาวคะนองไปยงัมกักะสนั	ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกดิข้ึนพร้อมๆ	กบัการสร้างสะพานพระปกเกล้า	
ดังนั้น	 เมื่อเริ่มด�าเนินการก่อสร้างสะพานพระปกเกล้า	 จึงได้ท�าโครงสร้างเพื่อรองรับโครงการรรถไฟฟาลาวาลินไว้ด้วย	 แต่แล้ว
โครงการนี้ก็ต้องระงับลงเน่ืองจากประสบปัญหาโครงสร้างทางการเงิน	 ที่ก�าหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลไทยต้องค�้าประกันเงินกู้
ไม่มดีอกเบีย้	Soft	Loan	(ซอฟท์โลน)	จากรฐับาลแคนาดา	และต้นทนุในการก่อสร้างสงูข้ึน	เนือ่งจากความผดิพลาดในการค�านวณ
ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค	ส่วนที่ก่อสร้างเอาไว้เพื่อรองรับสะพานรถไฟฟาลาวาลิน	จึงกลายเป็นสะพานด้วน
ที่ถูกทิ้งร้างมานานร่วมสามสิบป	 	
	 ทั้งน้ี	จากการก�าหนดนโยบาย	“คุณภาพชีวิตดี	(CARE)”	ซึ่งเป็น	1	ใน	5	นโยบายทันใจ	ของ	พล.ต.อ.อัศวิน	ขวัญเมือง	
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	ซ่ึงมีเปาหมายการดแูลคณุภาพชวีติประชาชน	ส่ิงแวดล้อม	ระบบนเิวศ	ผสานกบั	โครงการฟน
เมืองเก่ากรุงเทพฯ	 โดยการฟนฟูย่านชุมชนเก่าให้กลับมามีชีวิต	 โดยด�ารงไว้ซึ่งวิถีถิ่น	 และส่งเสริมการใช้พื้นที่เมืองอย่างคุ้มค่า	
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต	 จึงเป็นที่มาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	 บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า	 ให้เป็น	 Landmark	 แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
ในชื่อ	“พระปกเกล้า สกายปาร์ค”
	 แนวคิดหลักของการน�าเสนอจาก Design Workshop โครงการกรุงเทพฯ 250	 ด้วยการปรับปรุงสะพานด้วน	 ให้เป็น
โครงการพระปกเกล้า	 สกายปาร์ค	 	 ระยะทางยาวกว่า	 280	 เมตร	 กว้างประมาณ	 8	 เมตร	 เป็นทางเดิน	 -	 จักรยานข้ามแม่น�้า	
คอืการเชือ่มการสัญจรฝ่ังธนบรุเีข้ากบัฝ่ังรตันโกสนิทร์	ผสานไปกบัสเีขยีวของต้นไม้		และพชืพนัธุท์ีม่คีวามร่มรืน่	เป็นสวนลอยฟากลาง
แม่น�า้เจ้าพระยาแห่งแรกในอาเซยีน	โดยมกีารออกแบบโครงสร้างรัว้ดูแลความปลอดภัยผู้ใช้งาน	มกีารติดต้ังไฟฟาส่องสว่าง	
กล้อง	CCTV	ดแูลความปลอดภยัผูใ้ช้งาน	และจะมกีารก่อสร้างลฟิท์เพือ่ให้ผูพ้กิาร	และผูส้งูอายสุามารถขึน้ไปเทีย่วชมสวนสาธารณะ
ได้สะดวก	พร้อมทางเดนิและมมุพกัผ่อน	ชมววิทีส่วยงามของแม่น�า้เจ้าพระยาซึง่สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ของกรงุเทพฯ	ได้เกนิ	
180	 องศา	 ตั้งแต่ด้านซ้ายมือจะเห็น	 สะพานภูมิพล	 หรือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม	 ส่วนด้านขวามือเป็นสะพานพระราม	 8		
ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์กบัพืน้ทีโ่ดยรอบในย่านชมุชน	และท�าให้เกดิเป็น	Landmark	แห่งใหม่ของกรงุเทพมหานคร	และส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมให้กบัย่านเก่าทัง้ฝ่ังรตันโกสนิทร์และฝ่ังธนบุร	ี โดยเช่ือมโยงกบัโครงข่ายการสญัจรใหม่รมิคลองโอ่งอ่าง
ที่กรุงเทพมหานครก�าลังด�าเนินการปรับปรุง
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	 ประเดน็การน�าของเก่าทีม่สีภาพช�ารดุทรดุโทรม	หรอืของเก่าท่ีมคีณุค่า
และยงัใช้งานได้ดี	มาปรับปรุงใหม่ในลกัษณะทีเ่รียกว่ารโีนเวท	(renovate)		
ก�าลังเป็นเทรนด์ร่วมยุค	ทั้งการรีโนเวทอาคาร	ตึกรามบ้านช่อง	ตลาด	สวน	
ถนน	 คูคลอง	 ที่มีมาในอดีต	 เพื่อให้มีบรรยากาศย้อนยุค	 มีกลิ่นอายวันวาน 
ผสานกับศิลปและวิถีชีวิตสมัยใหม่	 เป็นสิ่งดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 เป็นการสร้างโอกาส	 สร้างรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่นและธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้
เป็นอย่างดี	 	 เป็นการเพ่ิมมูลค่าสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ถูกทอดทิ้งให้กลับมา 
เป็นประโยชน์	ซึง่การคดิท�าโครงการ	“พระปกเกล้า	สกายปาร์ค”	นบัเป็นการ
ด�าเนินการที่มีมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและชุมชนท่ีมีนัยส�าคัญ	
เนื่องจากท�าเลที่ตั้งของ	“พระปกเกล้า	สกายปาร์ค”	เป็นหนึ่งในพื้นที่ชั้นใน
ของกรุงเทพฯ	ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดนัดพบหรือใช้เดินทางท่องเที่ยว
ไปยังสถานที่ต่างๆ	ที่ใกล้เคียง	เช่น	วัดอรุณราชวราราม		ชุมชนกุฎีจีน	
วัดซางตาครู้ส	 ศาลเจ้าเกียนอันเกง	 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร	 และ	
มัสยิดบางหลวง	 คลองบางหลวง	 หรือฝั่งกรุงเทพฯ	 เกาะรัตนโกสินทร์	
พระบรมมหาราชวัง	วัดพระแก้วฯ	วัดโพธิ์	 	ย่านพาหุรัด	ส�าเพ็ง	ตลาดน้อย 
เยาวราช	 หรือการลงเรือด่วนโดยท่าเรือที่อยู่ใกล้เคียง	 เพื่อช่ืนชมกับ
ทัศนียภาพตลอดล�าน�้า	 ซึ่งทิศเหนือไปถึงท่าน�้านนทบุรี	 และทิศใต้มีเรือด่วน
ไปถึงท่าสาทร	สะพานตากสิน	เป็นต้น

 โครงการพระปกเกล้า สกายปาร์ค ได้ผ่านความ 
เหน็ชอบจากคณะกรรมการเกาะรตันโกสนิทร์แล้ว 
โดยที่ กทม. ได้ร ่วมกับทางกระทรวงคมนาคม  
กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า เพือ่เริม่ด�าเนนิการ
โครงการ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมอืง Urban Design and Development 
Center (UddC)  ในฐานะทีป่รกึษาของส�านกัผงัเมอืง 
กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการจัดท�าแบบร่าง 
ผังแนวคิดและทัศนียภาพจ�าลอง รวมทั้ง ท�าการ
สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการ
ต่อไป
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ล่าง :  แบบร่างโครงสร้าง พระปกเกล้า สกายปาร์ค 

 สวนสาธารณะลอยฟ้าข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา

สะพานด้วน ในสภาพปัจจุบันขนาบสองข้างด้วย
สะพานพระปกเกล้า ด้านซ้ายเป็นขาออกจากกรงุเทพฯ
ไปฝั่งธนบุรี ด้านขวามาจากฝั่งธนบุรีเข้ากรุงเทพฯ






