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หลังจากที่สถานการณน้ําทวมครั้งใหญในรอบกวา 50 ปของประเทศไทยไดเริ่มคล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น   โดยสถานการณ

ลาสุดเราพบวาระดับน้ําที่เคยทวมขังอยูในหลายๆพ้ืนที่ไดลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่ในอีกหลายพ้ืนที่ไดเริ่มเขาสูสภาวะปกติแลวเชนกัน   

ดังนั้นขั้นตอนตอจากนี้ไปจึงเปนชวงของการเยียวยาและฟนฟูผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมในครั้งนี้ใหสามารถกลับมาดําเนิน

ชีวิตประจําวันไดอยางปกติโดยเร็วที่สุด   และในชวงนี้เอง เราจะพบวาหลายๆหนวยงานที่เกี่ยวของไดเริ่มสรุปตัวเลขความเสียหายและ

ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย จากวิกฤติน้ําทวมในคราวนี้ โดยมุงเนนไปที่ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เปน

หลัก   ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจในหลายสวนดวยกันครับ 
 

เริ่มจากตัวเลขของการบรโิภคภาคเอกชน (C)   ที่แนนอนวาลดลงอยางมากในชวงน้ําทวม  และคาดวาจะยังคงลดลงตอไปถึงแม

สถานการณจะเริ่มดีขึ้นแลว   โดยหากนับเฉพาะแรงงานที่อยูในนิคมอุตสาหกรรม 7 แหง (ที่ถูกน้ําทวม) จํานวนกวา 430,000 คน ที่ตอง

วางงานและขาดรายไดเปนระยะเวลานาน รวมไปถึงแรงงานลูกจางที่ทํางานอยูในพ้ืนที่ตางๆ ที่ถูกน้ําทวมอีกกวา 600,000 คน การวางงาน

ของแรงงานกวา 1 ลานคนนี้จะมีผลตอตัวเลขการบริโภคโดยรวมอยางชัดเจน   นอกจากนี้แลวสถานการณน้ําทวมในครั้งนี้ยังสรางความ

เสียหายใหกับประชาชนกวา 9 ลานคนใน 20 จังหวัดที่ถูกน้ําทวมอีกดวย (ขอมูลจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 18/10/54) 

ซึ่งมูลคาความเสียหายในสวนของรายไดที่ขาดหายไปของผูประสบภัยทั้งหมด ประมาณกันวานาจะสูงถึง 1 ลานลานบาทเลยทีเดียวครับ 
 

ถัดมาคือตัวเลขการลงทุนภาคเอกชน ( I)   ที่ปรับตัวลดลงคอนขางมากในชวงน้ําทวม   ซึ่งอยางไรก็ตามยังมีความเปนไปได

คอนขางสูงที่ภาคเอกชนจะกลับมาใชจายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้นในชวงที่น้ําลดลงแลว   เชนการลงทุนเพ่ือซอมแซมโรงงาน ซอมแซมเครื่องจักร 

และการลงทุนเพ่ือเพ่ิมการผลิตทดแทนในสวนที่ตองหยุดการผลิตไป   ในขณะที่ตัวเลขการใชจายภาครัฐ (G) ยังคงอยูในระดับสูงในชวงน้ํา

ทวม และคาดวาจะยิ่งสูงขึ้นกวาเดิมอีกหลายเทาหลังจากน้ําลดลงแลว เพ่ือเปนการฟนฟูความเสียหาย ทั้งนี้ไดมีกระแสขาววา สํานักบริหาร

หนี้สาธารณะ (สบน.) ไดเตรียมราง พ.ร.ก. เงินกูเพ่ือใชฟนฟูประเทศในวงเงินประมาณ 4 – 5 แสนลานบาทเอาไวแลว (ซึ่งยังตองรอตัวเลขที่

ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง) โดยตัวเลขดังกลาวนี้ยังไมรวมตัวเลขการกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจําป 2555 อีก 400,000 

ลานบาท 
 

  ในขณะที่ตัวเลข การสงออก (X) ไดปรับตัวลดลงในชวงที่น้ําทวม แตคาดวานาจะปรับตัวดีขึ้นหลังจากสถานการณตางๆเริ่ม

คล่ีคลาย ทั้งนี้ ในนิคมอุตสาหกรรม 7 แหงที่ถูกน้ําทวม มีโรงงานรวมกัน 840 โรงงาน และสวนใหญเปนโรงงานสงออกชิ้นสวนรถยนต 

เครื่องใชไฟฟา และชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกสที่สําคัญของโลก โดยนิคมฯ ทั้ง 7 แหงนี้มีมูลคาการสงออกคิดเปน 40% ของการสงออกทั้งหมดของ

ประเทศไทย   สวนทางดานตัวเลข การนําเขา (M)

โดยสรุปแลว สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นทําใหสํานักเศรษฐกิจหลายๆแหงใหความเห็นตรงกันวา GDP ของไทยในปนี้นาจะปรับตัว

ลดลงประมาณ 2% - 3% จากตัวเลขเดิมที่เคยคาดการณวาในปนี้ GDP จะขยายตัวที่ประมาณ 4.5% - 5% ก็ถูกปรับลดลงมาเหลือเพียง

ประมาณ 2% - 2.5%   แตสําหรับในปหนา (2555) ดวยการใชจายภาครัฐ ( G) ที่จะเพ่ิมขึ้นอยางมาก บวกกับการลงทุนภาคเอกชน ( I) ที่

 ที่พบวาเพ่ิมขึ้นในชวงน้ําทวม และคาดวาจะยังเพ่ิมขึ้นตอไปในชวงที่น้ําลดลงแลว 

เนื่องจากการขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคหลายๆ รายการในชวงที่น้ําทวม ทําใหตองมีการนําเขาจากตางประเทศมากขึ้น และหากน้ํา

ลดลงแลว ภาคอุตสาหกรรมยังคงตองนําเขาเครื่องไมเครื่องมือ สินคาและวัตถุดิบที่จําเปนตองใชอีกเปนจํานวนมากนั่นเองครับ    
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นาจะกลับมาเพ่ิมสูงขึ้น พรอมๆกับตัวเลขการสงออก (X) ที่นาจะดีขึ้นกวาในปนี้ ประกอบกับฐานการคํานวณ GDP ในปหนาที่จะอยูในระดับ

ต่ํา (เนื่องจาก GDP ของปนี้คอนขางแย) นาจะทําให GDP ของไทยในป 2555 กลับไปขยายตัวอยูในชวง 4.5 - 5% ไดอีกครั้งโดยไมยากเย็น 
 

สําหรับผลกระทบที่คาดวาจะมีตอตลาดตราสารหนี้ไทยนั้น อาจจะมีอยูเพียงเล็กนอย   เนื่องจากหนี้สาธารณะปจจุบันของไทยยัง

อยูในระดับที่ไมสูงมากนัก ทําใหสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตางๆ ไมนาจะปรับลดความเชื่อถือของประเทศไทยในชวงนี้   ประกอบกับ

ความตองการลงทุนในตราสารหนี้ไทยยังคงมีอยู ทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศ (เชน บ.ประกันฯ  ธนาคาร  กองทุนรวม) และจากนักลงทุน

ตางชาติ ที่ยังมองวาผลตอบแทนของตราสารหนี้ไทยยังอยูในระดับที่ดีกวาอีกหลายๆประเทศในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้แลวปริมาณตรา

สารหนี้ในตลาดแรกจะยังมีออกมาอยางตอเนื่อง ตามแผนการฟนฟูประเทศของรัฐบาล   ทั้งหมดนี้นาจะมีผลทําใหมูลคาการซื้อขายในตลาด

ตราสารหนี้ยังคงอยูในระดับปกติ และอาจจะสูงกวาระดับเดิมอีกดวย   นอกจากนี้แลวการเริ่มคาดการณวาในชวงระยะเวลาตอจากนี้ไป 

ธปท. นาจะเริ่มทําการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงเพ่ือกระตุนใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจ ก็นาจะเปนอีกปจจัยบวกที่ทําใหการลงทุน

ในตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงคึกคักตอไปอยูเชนเดิม เนื่องจากการปรับลดดอกเบ้ียจะมีผลทําใหราคาตราสารหนี้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามไปดวย

นั่นเองครับ 

 

 

 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

www.thaibma.or.th 

สุชาติ ธนฐิติพันธ 

suchart@thaibma.or.th, 02-252-3336 Ext.113 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอจํากัดความรับผิด (Disclaimer) 

บทความฉบับน้ี  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับตลาดตราสารหน้ี  โดยอางอิงจากขอมูลสถิติในอดีต    

ประกอบกับทัศนะสวนตัวของผูเขียน  ท้ังน้ี ThaiBMA ไมไดมีจุดประสงคเพ่ือจะช้ีนําการลงทุน  หรือสรางขอสรุปวาการลงทุนในทางเลือกใด

ถือเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  ThaiBMA ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอผูท่ีนําเอกสารฉบับน้ีไปใชแลวกอใหเกิดซึ่งความสูญเสียกําไรหรือ

สูญเสียโอกาส หรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 

http://www.thaibma.or.th/�
mailto:suchart@thaibma.or.th�

