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บทที ่4  
สินเช่ือภายในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
การรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ ได้เผชิญกับอุปสรรค และส่ิงท้าท้ายหลาย ๆ ประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงอาจจะท าให้เศรษฐกิจของ
หลาย ๆ ประเทศไดรั้บผลกระทบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการควบคุม
สภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ ทั้ งน้ีในแต่ละปีรัฐบาลของแต่ละประเทศก็ได้มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับล าดับเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลจะต้องพิจารณา และ
ค านึงถึงความเหมาะสมทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลกั  

กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ในประเทศ
แถบอินโดจีนและติดอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีความยากจนกลุ่มหน่ึงของโลก อยา่งไรก็ตามประเทศใน
กลุ่มอาเซียนถือว่าเป็นประเทศในเศรษฐกิจเกิดใหม่ท่ีได้รับความสนใจจากประชาคมระหว่าง
ประเทศ อาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีหลาย ๆ ประเทศใหค้วามสนใจท่ีอยากมาลงทุน  เน่ืองจากมี
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและแรงงานท่ีมีฝีมือและมีราคาถูก แมว้่าโครงสร้างพื้นฐานของ
หลาย ๆ ประเทศจะยงัคงพฒันาไม่เต็มท่ี เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนมีศกัยภาพในการ
เจริญเติบโตในอนาคต แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเศรษฐกิจและแนวโน้มการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศอาเซียน ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank 
:ADB) คาดวา่อตัราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของอาเซียนจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 5.3 ในปี ค.ศ. 2014 
จากเดิมท่ีร้อยละ 4.9 ในปี ค.ศ. 2013 อนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศยโุรป และสหรัฐอเมริกา
ฟ้ืนตวัข้ึน ท าใหก้ารส่งออกของอาเซียนมีแนวโนม้ดีข้ึน (ADB, 2014) 

 
4.1 สินเช่ือภายในประเทศของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีพื้นท่ี 513,120 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 67 ลา้นคน ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ใน
อาเซียนรองจากอินโดนีเซีย การเร่งพฒันาเศรษฐกิจไดเ้ร่ิมเม่ือมีการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจในปี 
ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 1951 ซ่ึงจากนั้นเป็นตน้มาทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจมีความชดัเจนพอสมควร
ในการวางรากฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ภายหลงัปี ค.ศ. 1997 ประเทศไทยได้
ปรับระบบเศรษฐกิจทั้งภาพรวม และในแต่ละสาขาการผลิต เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเต็ม
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ตวัขนานไปกบัการพฒันาทางการเมืองท่ีเปิดกวา้งให้ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทในองคก์รการเมือง 
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ ไดเ้ปิดกวา้งการส่งเสรีมให้ต่างประเทศเขา้มาลงทุน และการส่งออก
เป็นพลงัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สนบัสนุนการบริโภค และการลงทุนให้ขยายตวัโดยให้
สินเช่ือเป็นปัจจยัพื้นฐานในการผลกัดนัให้เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็ว นอกจากนั้นรัฐบาลยงัมี
การกระตุน้รายจ่ายโดยการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการคืนภาษีรถยนตค์นัแรก ในขณะเดียวกนัการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึนทั้งจากการเร่งซ่อมแซม และทดแทนส่วนท่ีเสียหายของ
การผลิตจากอุทกภยั และจากการทยอยลงทุนต่อเน่ืองเพื่อขยายก าลงัการผลิตรองรับความตอ้งการ
ภายในประเทศ และเพื่อปรับตวัไปสู่การใชเ้คร่ืองจกัทดแทนการใชแ้รงงานเน่ืองจากค่าจา้งแรงงาน
เพิ่มข้ึน และรวมไปถึงการลงทุนเพิ่มเตรียมรองรับความตอ้งการจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีจะมีมาก
ข้ึนจากการร่วมกลุ่ม AEC   

 
ตารางที่ 4.1 จ าแนกสินเช่ือแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 (หน่วย:ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

รายการสินเช่ือแยก
เป็นภาคเศรษฐกิจ 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 61,213 58,861 62,382 70,664 76,226 
เกษตร 3,975 3,483 4,578 4,729 4,958 
การคา้ 32,262 29,957 32,589 38,739 45,327 
บริการ 14,252 14,313 14,956 17,611 19,822 
อ่ืนๆ 6,611 7,850 10,987 12,318 10,098 
รวม 118,314 114,465 125,493 144,062 156,433 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.1 เห็นไดว้า่สินเช่ือภายในประเทศแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก
เ ดิม ท่ี  118,314 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่ ม ข้ึน  156,433 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยเฉพาะสินเ ช่ือ
ภาคอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ 49 และภาคการคา้มีสัดส่วนร้อยละ 27 ของจ านวนสินเช่ือรวม
ทั้งหมด ปัจจยัของการเพิ่มข้ึนดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากรัฐบาลไดมี้การกระตุน้เศรษฐกิจโดยการปรับ
ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวก็เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับกบัความตอ้งการภายในประเทศท่ีจะมีแนวโนม้เติบโตดีข้ึน 
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4.2 การขยายตัวเศรษฐกจิของไทย 
การพฒันาเศรษฐกิจมีหลายๆ ปัจจยัท่ีส าคญั สินเช่ือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจ
มีการเจริญเติบโต 

 ตารางที ่4.2 การขยายตวัเศรษฐกิจของไทยระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 
ปี 2008 2009 2010 2011 2012 

อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ  
(ร้อยละต่อปี) 

2.48 -2.33 7.81 0.08 7.67 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จ า ก ต า ร า ง ท่ี  4.2 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ไ ท ย  ร ะ ห ว่ า ง ปี  ค . ศ .  2008 ถึ ง  
ค.ศ. 2012 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียขยายตวัร้อยละ 3.1 ซ่ึงในปี ค.ศ. 2009 เศรษฐกิจไทยมีการ 
หดตวัลงร้อยละ 2.33 ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลก ในปี ค.ศ.2010 ถึง ค.ศ.
2012 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของโลกมีการฟ้ืนตวั จ่ึงท าให้
เศรษฐกิจของไทยกบัมาขยายตวั และเป็นผลท าใหภ้าคเศรษฐกิจท่ีไดรั้บการขยายตวั ดงัตารางท่ี 4.3 

 
 ตารางที ่4.3 การขยายตวัของไทยจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 

อตัราการขยายตวัภาคส่วน
เศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 3.24 -4.97 12.83 -3.86 7.22 
เกษตร 4.18 1.33 -2.30 4.08 3.84 
การคา้ 29 25.28 24.88 27.11 28.07 
บริการ 1.33 -0.15 4.62 3.77 8.88 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงอตัราการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจของไทยระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 
2012 โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 2.8 ภาคเกษตรขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 2.2  ภาคการคา้ขยายตวัโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 26 ภาคบริการขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 3.69 การขยายตวัดงักล่าวมาจากการบริโภคเพิ่มข้ึน
ตามจา้งงาน รายได ้และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกบัไดรั้บแรงกระตุน้
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ของรัฐบาล ขณะท่ีการลงทุนของภาคธุรกิจมีต่อเน่ือง เพื่อขยายก าลงัการผลิตรองรับความตอ้งการ
ภายในประเทศ และเพื่อปรับกระบวนการผลิตใหล้ดการพึ่งพาแรงงาน 

 
4.2 สินเช่ือภายในประเทศของ สปป. ลาว  
ประเทศลาวมีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 7 ลา้นคน ประเทศท่ีอุดม
ไปดว้ยทรัพยากรธรณี โดยมี ถ่านหิน ทองค า ทองแดง และมีแร่ธาตุท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอ่ืนๆอีก
มากมาย แต่สิงส าคญัก็คือ ลาวมีทรัพยากรน ้ าประกอบกบัหุบเขาท่ีท าให้สามารถผลิตพลงังานจาก
น ้าไดอ้ยา่งมากมาย แมว้า่จะเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ในการพฒันาเศรษฐกิจ แต่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาลาวก็มีปัญหาในเรืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยงิในเร่ืองของการลดลงของป่า เพราะมีการขยายการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากข้ึน ตามพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาว (2011-2015) ไดมี้การก าหนดกรอบอตัราการ
เติบโตเศรษฐกิจใหโ้ตร้อยละ 8 ต่อปี และใหป้ระชาชนมีรายไดต่้อหวั 1,700 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 
ค.ศ. 2015 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาเศรษฐกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัปัจจุบนัมุ่งหวงัให้การ
พฒันาทางสังคมวฒันธรรมคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีจะท าให้ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี ค.ศ. 2020  นอกจากน้ีรัฐบาลยงั
ได้ด าเนินเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุนในการจดัการผลผลิต เพื่อรองรับกบัการเขา้เป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
ตารางที่ 4.4 จ าแนกสินเช่ือแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 (หน่วยล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

รายการสินเช่ือแยก
เป็นภาคเศรษฐกิจ 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 205 333 589 871 1,214 
เกษตร 83 149 258 320 255 
การคา้ 185 209 449 599 894 
บริการ 62 91 207 403 511 
อ่ืนๆ 107 239 141 193 319 
รวม 644 1,103 1,645 2,388 3,195 

ท่ีมา : ธนาคารแห่ง สปป. ลาว, 2012 
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จากตารางท่ี 4.4 เห็นไดว้า่ซ่ึงสินเช่ือภายในประเทศแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
จากเดิมท่ี 644 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 3,191 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเฉล่ีย
ร้อยละ 35 ภาคเกษตรเฉล่ียร้อยละ 11 ภาคการคา้เฉล่ียร้อยละ 26 ภาคบริการเฉล่ียร้อยละ 14และภาค
อ่ืนๆเฉล่ียร้อยละ 11 ของจ านวนสินเช่ือทั้งหมด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า และทรัพยากรแร่ธาตุ กาลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจท่ียงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการสนบัสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
การขยายตวั 

 
4.2.1 การขยายตัวเศรษฐกจิของลาว 
การพฒันาเศรษฐกิจมีหลาย ๆ ปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดการเจริญเติบโต สินเช่ือก็เป็น

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวั 
 

 ตารางที ่4.5 แสดงการขยายตวัเศรษฐกิจของลาว ระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 
ปี 2008 2009 2010 2011 2012 

อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ  
(ร้อยละต่อปี) 

7.8 7.5 8.53 8.04 8.20 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของลาว ระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียขยายตวัร้อยละ 8. การขยายตวัดงักล่าว ซ่ึง สปป.ลาว เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ท่ีรองรับการพฒันาประเทศดอ้ยพฒันาไปสู่เป็นประเทศอุตสาหกรรมสมยัใหม่ท่ีจะน ามาซ่ึง
การพฒันาประเทศให้ส าเร็วใน พ.ศ. 2563 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 
(พ.ศ. 2554 – 2558) และเป็นผลท าใหภ้าคส่วนเศรษฐกิจท่ีไดรั้บการขยายตวั ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 การขยายตัวของ สปป.ลาว จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 ถึง  
    ค.ศ. 2012 

อตัราการขยายตวัภาคส่วน
เศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 12.8 14.65 19.38 16.58 13.37 
เกษตร 3.4 2.83 2.79 0.49 2.75 
การคา้ 9.3 9.14 10.78 10.67 9.78 
บริการ 8.65 6.87 5.62 7.39 7.89 

ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงอตัราการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจของลาวระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 
2012 โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 15.3 ภาคเกษตรขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 2.4 ภาคการคา้ขยายตวัโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 9.9  ภาคบริการขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 7.2  การขยายตวั ดงักล่าว มาจากนโยบายของ
รัฐบาลท่ีมีการปรับปรุงว่าดว้ยกฎหมายการลงทุน ท่ีเป็นเง่ือนไขท าให้การการลงทุนเพิ่มข้ึน จาก
ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกของขั้นตอนการอนุมติัการลงทุน ไดท้  าให้การลงทุนเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจของลาวขยายตวั 

 
4.3 สินเช่ือภายในประเทศของประเทศกมัพูชา 
ประเทศกัมพูชามีพื้นท่ี 181,035 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 15 ล้านคน กัมพูชา
จดัเป็นประเทศท่ีมีระดบัของการพฒันาต ่า ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลของกมัพูชาจ่ึงให้ความส าคญัอยา่งยิ่ง
ต่อการพฒันาและฟ้ืนฟูประเทศ รวมถึงด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเช่น การบริหาร
ประเทศ กฎหมาย การทหาร เศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ตลอดเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะผูท่ี้อยู่พื้นท่ีชนบทได้รับประโยชน์จากการ
พฒันา ทั้งน้ี ในส่วนของการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์มุ่งขจดัปัญหา
ความทุกอยาก และยกระดบัชีวิตการเป็นอยูข่องประชาชน นอกจากนั้นรัฐบาลยงัวางเป้าหมายใน
การพฒันาภาคเอกชนใหมี้ความเขม้แข็ง โดยการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เพื่อใหภ้าคเอกชน
เขา้มามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ภาคเอกชนมากข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลเล็งเห็นว่า
ภาคเอกชนเป็นพลงัขบัเคล่ือนส าคญัให้เศรษฐกิจเติบโตไปขา้งหน้า  นอกจากน้ีกมัพูชายงัไดย้งัมี
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ความไดเ้ปรียบดา้นสิทธิพิเศษภาษีท่ีไดรั้บจาก EU ท่ียกเวน้ระบบโควตาและภาษีแก่ประเทศดว้ย
พฒันา ซ่ึงช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัสินคา้ส่งออกกมัพชูาในตลาด EU 
 
ตารางที่ 4.7 จ าแนกสินเช่ือแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2010 – ค.ศ. 2012 (หน่วยล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

รายการสินเช่ือแยก
เป็นภาคเศรษฐกิจ 

2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 541 775 1,053 
เกษตร 216 384 561 
การคา้ 1,149 1,405 1,933 
บริการ 639 728 1,692 
อ่ืนๆ 321 398 582 
รวม 2,867 3,692 5,823 

ท่ีมา : ธนาคารกลาง กมัพชูา, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.7 จะเห็นไดว้า่สินเช่ือภายในประเทศแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึง ค.ศ. 2012 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
จากเดิม 2,867 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 5,823 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภาคอุตสาหกรรมเฉล่ียร้อยละ 19 
ภาคเกษตรเฉล่ียร้อยละ 9 ภาคการคา้เฉล่ียร้อยละ 36 ภาคบริการเฉล่ียร้อยละ 25 และภาคอ่ืนๆเฉล่ีย
ร้อยละ 11 ของจ านวนสินเช่ือทั้งหมด ซ่ึงสาเหตุของการเพิ่มข้ึนดงักล่าวมาจากการขยายตวัของการ
ส่งออก ประกอบกบัการสนับสนุนการท่องเท่ียวภายในประเทศของรัฐบาล รวมทั้งมีการพฒันา
โครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตวัเศรษฐกิจในระยะยาว ซึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของกมัพชูา 

 
4.3.1 การขยายตัวเศรษฐกจิของกมัพูชา 
การพฒันาเศรษฐกิจมีหลาย ๆ ปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดการเจริญเติบโต สินเช่ือก็เป็น

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวั 
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 ตารางที ่4.8 การขยายตวัเศรษฐกิจของกมัพชูา ระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 
ปี 2008 2009 2010 2011 2012 

อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ  
(ร้อยละต่อปี) 

6.69 0.09 5.96 7.07 7.31 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นวา่เศรษฐกิจของกมัพชูา ระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 มีแนวโนม้
เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียขยายตวัร้อยละ 5.4 การขยายตวัดงักล่าวมาจากการลงทุนของต่างประเทศจากแรง
ดึงดูดด้านแรงงานท่ีมีราคาถูก และการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆจาก
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ และเป็นผลใหภ้าคเศรษฐกิจท่ีไดรั้บการขยายตวั ดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9 การขยายตวัของกมัพชูาจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 

อตัราการขยายตวัภาคส่วน
เศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 4.04 -9.49 13.56 14.48 9.15 
เกษตร 5.71 5.42 3.96 3.08 4.31 
การคา้ 23.45 23.40 23.49 27.56 29.11 
บริการ 9.03 2.32 3.31 4.99 8.24 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.9 แสดงอตัราการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจของกมัพชูาระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 
2012 โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 6.3 ภาคเกษตรขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 4.3 ภาคการคา้ขยายตวัโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 25 ภาคบริการขยายตัวโดยเฉล่ียร้อยละ 5.5  การขยายตัว ดังกล่าว มาจากรัฐบาลให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมการลงทุนใหมี้การกระจายไปตามพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ  

 
4.4 สินเช่ือภายในประเทศของเวยีดนาม 
ประเทศเวียดนามมีพื้นท่ี 331,210 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 91 ล้านคน เวียดนามมี
รูปแบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมการผกูขาดและรวมศูนยท่ี์รัฐบาลกลาง นบัตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1986 เป็น
ตน้มา รัฐบาลเวยีดนามไดเ้ร่ิมใชน้โยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” (Doi Moi) ถือเป็นหลกัส าคญั
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ในการเปล่ียนเวยีดนามจากระบบเศรษฐกิจท่ีวางแผนจากส่วนกลางไปสู่การใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบ
กลไกลตลาดมากข้ึน ลดบทบาทภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชนและมุ่งสู่แนวทางเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งความพยายามในการเปิดประเทศ โดยการเขา้เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเชียงใต ้(ASEAN) ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปวฟิีก (APEC) 
และองค์การการค้าโลก (WTO) ประกอบกับความพยายามในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง ท าในช่วงเวลา 10 ท่ีผา่นมา (ค.ศ. 2000-2009) เศรษฐกิจของเวียดนาม
มีอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี  เปล่ียนจากประเทศท่ียากจนมาก กลายเป็นประเทศท่ีมี
รายไดร้ะดบักลาง นอกจากนั้นการพฒันาประเทศ เวียดนามยงัให้ความส าคญัต่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีละไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการน้ีประมาณร้อยละ 45 ของรายไดป้ระชาชาติ เศรษฐกิจ
ชองเวียดนามมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ืองเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดย
สั ด ส่ ว น ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น ร า ย ไ ด้ ป ร ะ ช า ช า ติ ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ ล ด ล ง เ ห ลื อ ไ ม้ ถึ ง 
ร้อยละ 20 ซ่ึงส่วนทางกบัภาคอุตสาหกรรมและบริการไดเ้พิ่มสูงข้ึนเป็นล าดบั 

 
ตารางที่ 4.10 จ าแนกสินเช่ือแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2012 (หน่วยลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

รายการสินเช่ือแยกเป็นภาค
เศรษฐกิจ 

ปี 2011 (หน่วยลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

ปี 2012 (หน่วยลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

อุตสาหกรรม 56,790 62,535 
เกษตร 14,183 17,434 
การคา้ 28,756 29,859 
บริการ 40,149 45,608 
อ่ืนๆ 7,300 8,073 
รวม 147,183 163,473 

ท่ีมา : ธนาคารกลาง เวยีดนาม, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.10 เห็นไดว้่าสินเช่ือสินเช่ือภายในประเทศแต่ปี ค.ศ.2011 ถึง ค.ศ. 2012 มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนจากเดิม 147,183 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนเป็น 163,473 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะ
สินเช่ือภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการท่ีกวมเอาสัดส่วนร้อยละ 38 และร้อยละ 27 ตามล าดบัของ
จ านวนสินเช่ือทั้งหมด ซ่ึงสาเหตุของการเพิ่มข้ึนดงักล่าวมาจากนโยบายของรัฐท่ีมีการปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายลงจากเดิมท่ีร้อยละ 8 ลดลงเหล่ือร้อยละ 7 เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ 
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4.4.1 การขยายตัวเศรษฐกจิของเวยีดนาม 

การพฒันาเศรษฐกิจมีหลายๆ ปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเจริญเติบโต สินเช่ือ
ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวั 

 
 ตารางที ่4.11 การขยายตวัเศรษฐกิจของเวยีดนาม ระหวา่งปี ค.ศ. 2009 ถึง ค.ศ. 2012 

ปี 2009 2010 2011 2012 
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อ

ปี) 
5.4 6.42 6.24 5.25 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเวียดนาม ระหว่างปี ค.ศ. 2009 ถึง ค.ศ. 2012 มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียขยายตัวร้อยละ 5.8 การขยายตัวดังกล่าว จากนโยบายการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับกบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นผลให้
ภาคเศรษฐกิจท่ีไดรั้บการขยายตวั ดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที่ 4.12 การขยายตัวของเวียดนามจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2009 ถึง  

    ค.ศ. 2012 
อตัราการขยายตวัภาคส่วนเศรษฐกิจ 

(ร้อยละต่อปี) 
2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 5.98 7.17 6.68 5.75 
เกษตร 1.19 3.29 4.02 2.68 
การคา้ 13.16 14.99 15.30 14.20 
บริการ 6.55 7.19 6.83 5.90 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตาราง ท่ี  4.12 แสดงอัตราการขยายตัวของภาค เศรษฐกิจของ เวี ยดนามระหว่า ง ปี   
ค.ศ. 2009 ถึง ค.ศ. 2012 โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 6.3 ภาคเกษตรขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 2.79 ภาคการคา้
ขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 14.3  ภาคบริการขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 6.1  การขยายตวัดงักล่าว มาจาก
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นโยบายของรัฐบาลเวียดนามท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจท่ีรวมศูนย์มาเป็นกลไกล
เศรษฐกิจตลาด  

 
4.5 สินเช่ือภายในประเทศของมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียมีพื้นท่ี 329,847 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 28 ลา้นคน รัฐบาลมาเลเชีย
ไดก้ าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีเป้าหมายในการสร้างให้เป็นประเทศท่ีมีความยืดหยุ่นคงทน 
และมีความสามารถในการแข่งขนั โดยลดความส าคญัของการลงทุนท่ีท าให้เกิดการเจริญเติบโตท่ี
ไม่ย ัง่ยืน และขาดประสิทธิภาพ ให้ความส าคญัต่อประเด็นการเติบโตท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของ
ประสิทธิภาพของการผลิตโดยรวม โดยเน้นการลงทุนท่ีมีการคน้ควา้และวิจยั และเทคโนโลยีสูง 
ทั้งน้ีเพื่อพฒันาเศรษฐกิจบนฐานความรู้กระตุน้ และเพิ่มพลวตัภาคการเกษตร การผลิต และการ
บริการโดยใช้ความรู้ และเทคโนโลยีวิทยาการในภาคเศรษฐกิจชั้นน า และปรับให้มีการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อรองรับสังคมบนฐานความรู้ แผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบบัท่ี 10 ของมาเลเซีย
(ค.ศ. 2010 - 2015) นบัเป็นกา้วแรกของการยกระดบัให้เป็นประเทศพฒันาแลว้ภายในปี ค.ศ. 2020 
โดยรัฐบาลมาเลเซียจะใชยุ้ทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจหลากหลายแนวทาง เพื่อจะผลกัดนัให้เศรษฐกิจ
ขยายตวัในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วงปี ค.ศ. 2010 - 2015 ผ่านการปรับเปล่ียนรูปแบบเศรษฐกิจ 
จากการท่ีเคยพึ่งพาราคาแรงงานราคาถูกจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิต มาเป็นสนับสนุน
เศรษฐกิจท่ีตั้งอยู่พื้นฐานการเรียนรู้ นอกน้ียงัไดมุ้่งกระตุน้บทบาทของภาคเอกชนและสนบัสนุน
นโยบายการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อให้มาเลเซียมีความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดโลกไดม้ากข้ึน  

ตารางที่ 4.13 จ าแนกสินเช่ือแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 (หน่วยลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

รายการสินเช่ือแยกเป็น
ภาคเศรษฐกิจ 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 3,770 4,393 4,200 6,137 5,842 
เกษตร 481 1,143 565 856 768 
การคา้ 2,825 2,951 3,011 4,532 4,532 
บริการ 2,167 2,420 3,109 3,724 2,836 
อ่ืนๆ 761 1,022 411 1,031 486 
รวม 10,005 11,931 11,299 16,282 14,467 

ท่ีมา: ธนาคารกลางมาเลเชีย, 2012  
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จากตารางท่ี 4.13 เห็นไดว้่าสินเช่ือภายในประเทศแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
จากเดิมท่ี 10,005 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 14,467  ลา้นเหรียญสหรัฐ ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนโดย
เฉล่ียร้อยละ 38 ภาคเกษตรเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 5 ภาคการคา้เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 27 ภาค
บริการเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 22 และภาคอ่ืนๆเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 5 ของจ านวนสินเช่ือ
ทั้งหมด ซึงสาเหตุของการเพิ่มข้ึนดงักล่าวมาจากการลงทุนของภาคเอกชนท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล นอกจากนั้นมาเลเซียยงัมีระบบการเงินท่ีเสถียรภาพและ
เป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของระบบการเงินอิสลามระหวา่งประเทศ 

 
4.5.1 การขยายตัวเศรษฐกจิของมาเลเซีย 
การพฒันาเศรษฐกิจมีหลายๆ ปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเจริญเติบโต สินเช่ือก็เป็นอีก

ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวั 
 

 ตารางที ่4.14 การขยายตวัเศรษฐกิจของมาเลเซียระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 
ปี 2008 2009 2010 2011 2012 

อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ (ร้อย
ละต่อปี) 

4.83 -1.51 7.43 5.15 5.64 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของมาเลเชีย ระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียขยายตวัร้อยละ 4.3 การขยายตวัเป็นผลมาจากการกระตุน้เศรษฐกิจของ
รัฐบาลในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ และ ความต้องการภายในประเทศท่ีด าเนินไปอย่าง
สม ่าเสมอ ภาคธุรกิจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวั  ประกอบกบัการ
ลงทุนของภาคเอกชนท่ีมีการเติบโต  และเป็นผลใหภ้าคเศรษฐกิจท่ีไดรั้บการขยายตวั ดงัตาราง 4.15 
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 ตารางที่ 4.15 การขยายตัวของมาเลเซียจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 ถึง  
ค.ศ. 2012 

อตัราการขยายตวัภาคส่วน
เศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 0.29 -6.67 8.40 2.16 5.06 
เกษตร 3.83 0.05 2.40 5.83 0.98 
การคา้ 26.42 27.57 26.05 25.69 26.33 
บริการ 9.24 2.67 7.44 7.36 6.75 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 

จากตาราง ท่ี  4.15 แสดงอัตราการขยายตัวของภาค เศรษฐกิจของมา เล เ ชีย  ระหว่า ง ปี   
ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 1.8 ภาคเกษตรขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 2.6  ภาคการคา้
ขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 26.4  ภาคบริการขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 6.6  การขยายตวัดงักล่าว มาจาก
ความตอ้งการภายในประเทศท่ีด าเนินไปอย่างสม ่าเสมอ โดยการลงทุนภาคเอกชนยงัคงแข็งแกร่ง 
และเป็นกลไกลหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของมาเลเซีย  

 
4.6 สินเช่ือภายในประเทศของฟิลปิปินส์ 
ประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นท่ี 299,764 มีประชากรประมาณ 95 ลา้นคนเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึงเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ ถา้ปัจจยัเหล่านั้นไดรั้บการบริหาร
จดัการเพื่อการใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศก าลงัพฒันาท่ีมี
พื้นฐานจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเบา และภาคบริการ รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายเศรษฐกิจ
เสรี ซ่ึงแรงผกัดนัหลกัของการเติบโตทางเศรษฐกิจอนัไดแ้ก่ 1) การบริโภคภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของภาคบริการโดยเฉพาะการรับจา้ง
บริหารระบบธุรกิจอนัเป็นผลไดจ้ากจุดแข็งของแรงงานท่ีมีการศึกษาดีและมีค่าแรงถูกกวา่ประเทศ
ตะวนัตก 2) การขยายตวัของโครงการก่อสร้างภาครัฐ ซ่ึงเป็นนโยบายพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
การศึกษา และสาธารณสุขของรัฐบาลท าให้การใช้จ่ายภาครัฐขยายตวัถึงร้อยละ 11.8 ซ่ึงเป็นแรง
กระตุน้ส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 3) การฟ้ืนตวัของภาคการส่งออก แมว้า่สินคา้ส่งออกใน
หมวดอิเล็กทรอนิกส์จะลดลงจากความตอ้งการสินคา้ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แต่
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การส่งออกในภาพรวมก็ยงัขยายตวัร้อยละ 7.6 โดยไดแ้รงขบัเคล่ือนจากสินคา้ประเภทหมวดอาหาร 
และน ้ามนัปิโตรเลียมท่ีเพิ่มข้ึน 

 
ตารางที่ 4.16 จ าแนกสินเช่ือแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 (หน่วยลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

รายการสินเช่ือแยก
เป็นภาคเศรษฐกิจ 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 12,426 11,398 13,590 18,931 20,664 
เกษตร 7,991 8,315 9,382 6,351 5,074 
การคา้ 5,198 5,438 5,806 9,160 10,786 
บริการ 6,909 10,337 10,451 12,127 16,509 
อ่ืนๆ 2,003 1,984 1,803 2,519 2,661 
รวม 34,529 37,474 41,035 49,090 55,696 

ท่ีมา: ธนาคารกลางฟิลิปปินส์, 2012  
 
จากตารางท่ี 4.16 เห็นไดว้่าจ  านวนเงินสินเช่ือแต่ปีค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก
เดิมท่ี  34,529 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนเป็น 55,696  ลา้นเหรียญสหรัฐ สินเช่ือภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 35 ภาคเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 ภาคการคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 16 การบริการเพิ่มข้ึนร้อย
ละ  25 และภาคอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ของจ านวนสินเช่ือ ซ่ึงสาเหตุของการเพิ่มข้ึนดงักล่าว มาจาก
รัฐบาลฟิลิปปินส์ยงัคงด าเนินนโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
และการบริการสังคมท่ีอยูใ่นแผนพฒันาประเทศ 

 
4.6.1 การขยายตัวเศรษฐกจิของฟิลปิปินส์ 

การพฒันาเศรษฐกิจมีหลายๆ ปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเจริญเติบโต สินเช่ือ
ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวั 
 ตารางที ่4.17 การขยายตวัเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 

ปี 2008 2009 2010 2011 2012 
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ (ร้อย

ละต่อปี) 
4.15 1.15 7.63 3.64 6.81 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
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จากตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 มี
แนวโน้มขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 6  การขยายตวัเป็นผลมาจากปัจจยับวกท่ีสนบัสนุนการเติบโต
เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์คือ การบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน และการใช้จ่ายด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนจากนกัลงทุนภายในและ
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลท าให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขยายตวั และเป็นผลให้ภาค
เศรษฐกิจท่ีไดรั้บการขยายตวั ดงัตารางท่ี 4.18 

 
 ตารางที่ 4.18 การขยายตัวของฟิลิปปินส์จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 ถึง  
ค.ศ. 2012 

อตัราการขยายตวัภาคส่วน
เศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 4.81 -1.92 11.8 1.81 6.83 
เกษตร 3.22 -0.72 -0.16 2.59 2.81 
การคา้ 11.44 12.31 13.44 13.58 13.31 
บริการ 3.99 3.4 7.16 4.92 7.62 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงอตัราการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ระหวา่ง ปี ค.ศ. 2008 ถึง 
ค.ศ.  2012 โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่า  อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึน 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 4.63 ภาคเกษตรขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 1.5 ภาคการคา้
ขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 12  และภาคการบริการขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 5.4 การขยายตวัดงักล่าว 
มาจากการบริโภคของภาคเอกชน และภาครัฐ การลงทุนในภาคการก่อสร้างท่ีขยายตวั รวมถึงภาค
การส่งออกท่ีมีการฟ้ืนตวั 

 
4.7 สินเช่ือภายในประเทศของอนิโดนีเซีย 
ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นท่ี 1,904,569 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 240 ล้านคน เป็นประเทศท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาทิ น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ทองแดง และอ่ืนๆอีกมากมาย
ซ่ึงท ารายไดใ้หป้ระเทศมากท่ีสุด นโยบายของรัฐบาลไดเ้ร่งอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท่ีส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน และสร้างความเท่าเทียมกนัทางดา้น
เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับต่อ
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การพฒันาประเทศ  และเตรียมพร้อมในการเปล่ียนแปลงของภูมิภาค  จากเดิมท่ีเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ปัจจุบนัได้ยกระดบัทางเศรษฐกิจมาสู่เป็นประเทศอุตสาหกรรมการผลิต และการ
ใหบ้ริการ ส่งเสรีมอุตสาหกรรมท่ีใชค้วามไดเ้ปรียบของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจ  านวนมาก เพื่อเป็น
วตัถุดิบส าคญัในการผลิต ดว้ยความตอ้งการของประเทศท่ีเศรษฐกิจให้กลายเป็นประเทศท่ีพฒันา
แลว้ภายในปี 2025 ดว้ยการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีข้ึน แกไ้ขปัญหาความยากจน 
พฒันาระบบการศึกษา และระบบสาธารณะสุข เพื่อสร้างชนชั้นกลางให้มีความเขม้แข็ง มีศกัยภาพ
ในการซ้ือ และมีศกัยภาพในการแข่งขนักับตลาดโลก และคาดว่าจะต้องให้ประชากรมีรายได้
ประมาณ 14,250 ถึง 15,500 เหรียญสหรัฐในปี 2025 

 
ตารางที่ 4.19 จ าแนกสินเช่ือแก่ภาคส่วนเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 (หน่วยลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

รายการสินเช่ือแยก
เป็นภาคเศรษฐกิจ 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 7,320 8,186 9,152 11,720 15,007 
เกษตร 409 1,117 1,252 1,608 2,182 
การคา้ 7,631 9,200 10,380 12,566 16,648 
บริการ 5,901 6,586 996 11,793 1,369 
อ่ืนๆ 5,901 14,645 10,427 12,319 15,434 
รวม 33,697 39,737 32,211 50,009 50,643 

ท่ีมา: ธนาคารกลางอินโดนิเชีย, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.19 เห็นได้ว่าสินเช่ือรวมภายในประเทศแต่ปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2012 มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนจากเดิมท่ี 33,697 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 50,643 ล้านเหรียญสหรัฐ ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 24 ภาคเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ภาคการคา้เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 27 ภาค
บริการเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 12 และภาคอ่ืนๆเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 31 ของจ านวนสินเช่ือ
ทั้ งหมดซ่ึงสาเหตุของการเพิ่มข้ึนดังกล่าวมาจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการลงทุน 
ประกอบกับนโยบายของ รัฐบาล ท่ี มีการป รับลดอัตราดอก เ บ้ี ยนโยบายลงจาก เ ดิม ท่ี 
ร้อยละ 6  เป็นร้อยละ 5.75 
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4.7.1 การขยายตัวเศรษฐกจิของอนิโดนีเซีย 
การพฒันาเศรษฐกิจมีหลายๆ ปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเจริญเติบโต สินเช่ือก็เป็นอีก

ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวั 
 

 ตารางที ่4.20 การขยายตวัเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ระหวา่งปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 
ปี 2008 2009 2010 2011 2012 

อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ (ร้อย
ละต่อปี) 

6.01 4.63 6.22 6.49 6.26 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียขยายตวัร้อยละ 5.9 การขยายตวัเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐ ท่ีมุ่งเน้น
การขยายตวัของการบริโภค และการลงทุนภายในประเทศ แต่ก็ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นอปสรรค์ต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภยัธรรมชาติ (สีนามี ปี 2004) ปัญหาเงินเฟ้อ 
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีก าลงัซ้ือลดลง และเป็นผลใหภ้าคเศรษฐกิจท่ีไดรั้บการขยายตวั ดงัตารางท่ี4.21 

 
ตารางที ่4.21 การขยายตวัของอินโดนีเซียจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจแต่ปี ค.ศ. 2008 ถึง  

ค.ศ. 2012 
อตัราการขยายตวัภาคส่วน
เศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 

2008 2009 2010 2011 2012 

อุตสาหกรรม 3.74 3.59 4.92 5.21 5.22 
เกษตร 4.83 3.96 3.10 3.37 4.20 
การคา้ 8.90 6.97 6.16 6.31 6.63 
บริการ 8.66 5.8 8.4 8.5 7.7 

 ท่ีมา: World Development Indicator, 2012 
 

จากตารางท่ี  4.21 แสดงอัตราการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ระหว่าง ปี   
ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้่า อตัราการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึน ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 4.5 ภาคเกษตรขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 4.7  
ภาคการคา้ขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 6.9 และ ภาคบริการขยายตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 7.8  การขยายตวั



 

77 

ดงักล่าว มาจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เน่ืองจากรับบาลอินโดนีเซียได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายการลงทุนท่ีเอ้ือประโยชน์แก่นกัลงทุน 

 


