
 

 

 

 

 

มองอนาคตเศรษฐกิจโลกที่เปล่ียนไป ในบริบทประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม  

อภิยกุต์ อํานวยกาญจนสิน 
สํานกัวิจยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี องค์กรสําคัญ 2 แห่งจะมีการเผยแพร่รายงานการ

คาดการณ์เศรษฐกิจโลกรวมถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปีถดัไป โดยธนาคารโลกหรือ World 

Bank จะเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก (World Bank East Asia and Pacific 

Economic Update) ในส่วนของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ หรือ International Monetary Fund 

(IMF) จะเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ทัง้นีร้ายงาน IMF World 

Economic Outlook จะเผยแพร่ปีละ 4 ฉบบัในช่วงประมาณเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ

ตลุาคม สว่นรายงาน World Bank East Asia and  Pacific Economic Update จะเผยแพร่ปีละ 2 ฉบบั

ในช่วงประมาณเดือน เมษายน และตลุาคม  

เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะยังคงเติบโตในระดับปานกลาง

ตลอดช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยการบริโภคภายในประเทศจะเป็นปัจจัยขับเคล่ือน 

 การประมาณการเศรษฐกจิโลกโดยธนาคารโลก ณ ตุลาคม 2559 

รายงาน World Bank East Asia and 

Pacific Economic Update ฉบบัเดือนตลุาคม 

2559 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2559 ปี 

2560 และปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 2.3 2.7

และ 2.9 ตามลําดบั และเศรษฐกิจของประเทศ

กําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East 

Asia and Pacific : EAP) จะยงัคงเติบโตในระดบัปานกลางตลอดช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ว่าการ

บริโภคภายในประเทศจะเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคนี ้ประเทศท่ีนําเข้าสินค้าโภคภณัฑ์จะ

ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์และอตัราเงินเฟ้อในภมูิภาคท่ียงัอยู่ในระดบัต่ํา โดยเศรษฐกิจใน

ภมูิภาคนีจ้ะเติบโตท่ีร้อยละ 5.8 ในปีพ.ศ. 2559 และร้อยละ 5.7 ในปีพ.ศ. 2560-2561 อย่างไรก็ดีภมูิภาค

นีย้งัคงเผชิญกบัความเสี่ยงท่ีมีผลตอ่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนยัสําคญั อาทิ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา



 

 

 

 

 

ในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้า แนวโน้มการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศกําลงัพฒันา การค้า

โลกท่ีอยู่ในภาวะชะงกังนั ภาวะการเงินโลกท่ีอาจตึงตวัอย่างฉับพลนั หรือการท่ีเศรษฐกิจจีนชะลอตวัเร็ว

เกินไปกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ล้วนเป็นบททดสอบความสามารถในการปรับตวัรับมือกบัความแปรผนัท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ในอนาคต 
การประมาณการเศรษฐกจิภมูภิาคเอเชียตะวันออกของธนาคารโลก ณ ตุลาคม 2559 

 รายงาน World Bank 

East Asia and Pacific 

Economic Update ฉบบัล่าสดุนี ้

ค า ด ก า ร ณ์ ว่ า จี น จ ะ ยั ง ค ง

ดําเนินการปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจให้เติบโตช้าลง  แต่มี

ความยัง่ยืนมากขึน้ เศรษฐกิจของ

จีนจะยังคงเติบโตในระดับปาน

กลางเน่ืองจากการปรับสมดลุโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การบริโภค การบริการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมี

มลูค่าสงู ลดการพึ่งพิงการส่งออกและลงทุน ซึ่งช่วยให้ความเส่ียงโดยรวมของระบบเศรษฐกิจลดลงด้วย 

โดยคาดว่าปี 2559 เศรษฐกิจจีนจะเติบโตท่ีร้อยละ 6.7 และชะลอตวัลงเป็นร้อยละ 6.5 ในปีพ.ศ. 2560 

และร้อยละ 6.3 ในปีพ.ศ. 2561 เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะแข็งแกร่งท่ีสดุโดยจะเติบโตเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 

6.4 ในปี 2559 ในขณะท่ีเวียดนาม ท่ีเผชิญกบัภยัแล้งอย่างรุนแรงในปีนี ้คาดว่าเศรษฐกิจจะกลบัมาเติบโต

ท่ีร้อยละ 6.3 ในปีพ.ศ. 2560 สําหรับอินโดนีเซียคาดวา่เศรษฐกิจจะเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองจากร้อยละ 4.8 ใน

ปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 5.5 ในปีพ.ศ. 2561 หากอินโดนีเซียยงัคงลงทนุในโครงการลงทนุของภาครัฐ และ

ประสบความสําเร็จในความพยายามปรับปรุงบรรยากาศการลงทนุและเพิ่มรายได้ตอ่ไป สําหรับการเติบโต

ของเศรษฐกิจประเทศมาเลเซียนัน้ คาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 5 ในปีผ่านมา เป็นร้อยละ 4.2 ในปี พ.ศ. 

2559 นี ้เน่ืองจากความต้องการนํา้มนัของโลกและการสง่ออกสนิค้าอตุสาหกรรมลดลง ขณะท่ีเศรษฐกิจใน

กมัพชูา สปป.ลาว และเมียนมายงัคงเตบิโตอยา่งสดใส 

 



 

 

 

 

 

ธนาคารโลกปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึน้จากครัง้ก่อน ในอัตรามากที่สุดในภมิูภาค 

สําหรับประเทศไทย ธนาคารโลกปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 ปรับขึน้จากการ

ขยายตวัร้อยละ 2.5 ในการประมาณการครัง้ก่อนเม่ือเดือนเมษายน 2559 เป็นขยายตวัร้อยละ 3.1 ซึง่หาก

เทียบกบัทกุประเทศในรายงานฉบบันี ้ไทยเป็นประเทศท่ีธนาคารโลกปรับประมาณการเพ่ิมขึน้จากครัง้ก่อน 

(เมษายน 2559) ในอตัรามากท่ีสดุ 0.6 จดุ (percentage point) เน่ืองจากปัจจยัการท่องเท่ียวท่ีเติบโตขึน้

อย่างมากจากนกัท่องเท่ียวจีนและภาครัฐท่ียงัคงผลกัดนัเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ือง โดยการฟืน้ตวัของ

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ยงัเป็นการฟืน้ตวัท่ีไมก่ระจายตวัและพึง่พิงภาครัฐคอ่นข้างมาก ประเด็นสําคญัจึง

อยู่ท่ีความต่อเน่ืองของการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลส่งผ่านออกไปยงัภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

อย่างการบริโภคและการลงทุนของเอกชน ทัง้นีท่ี้ผ่านมายงัมีความล่าช้าอยู่บ้างในบางส่วน ขณะท่ีการ

บริโภคและการลงทนุของเอกชนกลบัไม่ได้ฟืน้ตวัตามภาครัฐ ประกอบกบัความเส่ียงในปีหน้าปี 2560 ท่ีมี

การเลือกตัง้อาจจะสร้างความไม่แน่นอนในภาครัฐบาลและอาจจะทําให้ภาครัฐชะงักลงจนกระทบกับ

เศรษฐกิจโดยรวมได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัหนีส้าธารณะของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัต่ํา อยู่ท่ีระดบั

ประมาณร้อยละ 40 ต่อจีดีพี ทําให้รัฐบาลยงัมีช่องว่างทางการคลงัให้ดําเนินนโยบายต่อไปได้ ต่างจาก

หลายประเทศท่ีใช้การกระตุ้นการคลังมาตลอดและประสบปัญหาหนีส้าธารณะท่ีสูง ทัง้นีสํ้าหรับ

ภาคอุตสาหกรรมธนาคารโลกคาดการณ์ว่าภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จะ

ขยายตวัร้อยละ 2.7 2.8 และ 3.4 ตามลําดบั 
การประมาณการเศรษฐกจิประเทศไทยของธนาคารโลก ณ ตุลาคม 2559 

 
*ภาคอตุสาหกรรม ได้แก่ สาขาเหมืองแร่ สาขาอตุสาหกรรม สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา และสาขาก่อสร้าง 



 

 

 

 

 

IMF คงการคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 3.1 สาํหรับปี 2559 และร้อยละ 3.4  

เม่ือพิจารณารายงาน IMF World Economic Outlook ฉบบัเดือนตลุาคม 2559 IMF ยงัคงการ

คาดการณ์อตัราการเตบิโตขยายตวัของเศรษฐกิจโลกเอาไว้ท่ีระดบัเดียวกบัในรายงานฉบบัเดือนกรกฎาคม 

2559 โดยเศรษฐกิจโลกจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.1 สําหรับปี 2559 และร้อยละ 3.4 สําหรับปี 2560 จาก

ปัจจยัการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯในปี 2559 จะลดต่ําลงสืบเน่ืองจากผลงานท่ีอ่อนแอในช่วงคร่ึงปีแรก 

ทวา่ก็จะได้รับการชดเชยจากความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึน้ในเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น เยอรมนี รัสเซีย อินเดีย และ

อีกบางประเทศกลุม่เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ ในรายงานฯ ของ IMF ระบวุ่า กลุม่เศรษฐกิจก้าวหน้าของโลก

โดยภาพรวมแล้ว จะมีการเติบโตอ่อนแอลงในปี 2559 โดย IMF ได้ปรับตวัเลขคาดการณ์ต่ําลงจากท่ีให้ไว้

ในรายงานฉบบัเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีขยายตวัร้อยละ 1.8 มาอยู่ท่ีขยายตวัร้อยละ 1.6 แต่สําหรับกลุ่ม

เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และชาติกําลงัพฒันา รายงานฯ ปรับคาดการณ์สงูขึน้ 0.1 ไปอยู่ท่ีขยายตวัร้อยละ 

4.2 ซึง่เป็นการขยายตวัในอตัราเร่งเป็นครัง้แรกในรอบหกปี ในสว่นการคาดการณ์สําหรับปี 2560 ของทัง้ 2 

กลุม่ IMF คงตวัเลขพยากรณ์เดมิ นัน่คือ กลุม่เศรษฐกิจก้าวหน้าจะขยายตวัร้อยละ 1.8 และกลุม่ตลาดเกิด

ใหมจ่ะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4.6  

ทัง้นีเ้ศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีสว่นสําคญัสําหรับการถดถอยลงของกลุม่ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้า 

โดย IMF ซึง่ในเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา คาดการณ์ว่าปี 2559 เศรษฐกิจอเมริกาจะขยายตวัร้อยละ  2.2 

ล่าสุดได้ปรับลดลงมาอยู่ท่ีขยายตัว 1.6 เหตุผลสําคัญคือเศรษฐกิจรอบคร่ึงปีแรกไม่เป็นไปตามท่ีคาด 

สืบเน่ืองจากการลงทนุท่ีอ่อนแอของภาคธุรกิจ และการลดลงของยอดสินค้าคงคลงั อย่างไรก็ตามผลระทบ

จากการท่ีเงินดอลลาร์มีค่าแข็งขึน้และราคาพลังงานท่ีลดต่ําลงต่อเศรษฐกิจอเมริกัน น่าท่ีจะลดลงไป

ภายในปี 2560 ทําให้ IMF คาดการณ์ว่าปี 2560 เศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตวัร้อยละ 1.8 สําหรับประเทศ

เศรษฐกิจก้าวหน้าอ่ืนๆ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์อตัราเติบโตของญ่ีปุ่ นซึง่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 

3 ของโลกปรับขึน้มาเลก็น้อย สืบเน่ืองจากการใช้จ่ายของรัฐบาล การชะลอการขึน้ภาษีการบริโภคและการ

ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยปี 2559 จะขยายตวัร้อยละ 0.5 และปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 0.6 

นอกจากนี ้IMF ยงัปรับตวัเลขพยากรณ์สําหรับกลุ่มยโูรโซนให้สงูขึน้เช่นกนั ทําให้ปี 2559 จะโตได้ร้อยละ 

1.7 และปีหน้า 2560 จะขยายตวัร้อยละ 1.5 ในส่วนของสหราชอาณาจกัร IMF ปรับเพิ่มการคาดการณ์

สําหรับปี 2559 ขึน้มา 0.1 โดยจะขยายตวัร้อยละ 1.8 เน่ืองจากการใช้จ่ายด้านค้าปลีกอยู่ในสภาพท่ีดีกว่า



 

 

 

 

 

ท่ีคาดหมายกนัไว้ ภายหลงัการลงประชามติในเดือนมิถนุายนให้ถอนตวัออกจากการเป็นสมาชิกอีย ู แต่

ทัง้นีสํ้าหรับการคาดการณ์ในปี 2560 นัน้ได้ปรับลดลง 0.2 มาอยูท่ี่ขยายตวัร้อยละ 1.1 เน่ืองจากคาดกนัว่า

ความไมแ่น่นอนในเร่ืองกระบวนการแยกตวัจากอีย ูอาจจะสร้างสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุในประเทศ 

การประมาณการเศรษฐกจิโลกจาก รายงาน IMF World Economic Outlook ฉบับเดือนตุลาคม 2559 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ IMF คาดว่า ปี 2559 มาเลเซียและเวียดนามจะชะลอตัวลง 

ส่วนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยจะฟ้ืนตัวขึน้ สําหรับปี 2560 ทัง้ 5 ประเทศเศรษฐกิจจะ

เข้มแข็งขึน้ 

ทางด้านชาติเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ IMF คงตวัเลขพยากรณ์สําหรับจีนเอาไว้คงเดิม นัน่คือปี 

2559 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 6.6 และปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 6.2 ส่วนประเทศอินเดีย IMF 

ปรับตวัเลขคาดการณ์สงูขึน้เลก็น้อยมาอยูท่ี่ระดบัขยายตวัร้อยละ 7.6 สําหรับทัง้ 2 ปี โดย IMF เรียกร้องให้

อินเดียดําเนินการตอ่ในเร่ืองการปฏิรูประบบภาษีและลดเงินอดุหนนุตา่งๆ เพ่ือนํามาใช้สําหรับการลงทนุใน

โครงสร้างพืน้ฐาน การศึกษาและการสาธารณสขุ ขณะเดียวกนัในด้านของรัสเซียจะได้ประโยชน์จากการ



 

 

 

 

 

กระเตือ้งขึน้ของราคาพลงังาน ทัง้นีร้ายงานล่าสดุฉบบันีร้ะบุว่า ภาวะการหดตวัทางเศรษฐกิจของรัสเซีย

และบราซลิจะสิน้สดุลงในปี 2559              

การประมาณการเศรษฐกจิเอเชีย แปซฟิิก จาก รายงาน IMF World Economic Outlook ฉบับเดือนตุลาคม 2559 

 

 

ในกลุม่ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,ไทย, เวียดนาม) มาเลเซีย

และเวียดนามคาดวา่จะชะลอตวัในปี 2559 สว่นหนึง่เน่ืองจากอปุสงค์จากตา่งประเทศปรับตวัลดลงขณะท่ี

การเติบโตในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยเป็นประเทศท่ี IMF คาดว่าจะฟืน้ตวัขึน้เม่ือ

เทียบกบัปี 2558 แตท่ัง้นีก้ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทกุสมาชิกของกลุม่อาเซียน-5 คาดว่าจะเข้มแข็ง

ขึน้ในปี 2560 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของประเทศไทย IMF คาดการณ์ว่า GDP จะขยายตวัในอตัรา

เร่งขึน้ใน 2 ปีข้างหน้า  โดยปี 2559 และ 2560 จะขยายตวัร้อยละ 3.2 และ 3.3 จากปี 2558 ท่ีขยายตวัร้อย

ละ 2.8 ด้านของอตัราการวา่งงานคาดวา่คอ่นข้างทรงตวัในระดบัต่ําตอ่เน่ืองจากปี 2558 (ร้อยละ 0.9) โดย

อตัราการวา่งงานในปี 2559 และ 2560 จะอยู่ท่ีร้อยละ 0.8 และ 0.7 ตามลําดบั ถือเป็นอตัราการว่างงานท่ี

ต่ําท่ีสดุในกลุม่อาเซียน 5 ประเทศ 



 

 

 

 

 

IMF ระบุว่าไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศที่จะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด

ค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเกินดุลต่อเน่ืองไปถงึปี 2560 ซึ่งอาจจะต้องเร่ง “การลงทุนภาครัฐ” ให้

มากขึน้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ“การลงทุนภาคเอกชน” 

ตวัชีว้ดัสําคญัท่ีน่าสนใจอีกหนึ่งตวัในรายงานจาก IMF ฉบบันีซ้ึง่เก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรม

ในแง่ของการลงทนุ ได้แก่ ดลุบญัชีเดินสะพดั (Current Account -CA) ซึง่ก็คือผลรวมสทุธิของดลุการค้า 

(การส่งออก-นําเข้า) ดลุบริการ รายได้ปฐมภูมิ (ผลตอบแทนการจ้างงานและรายได้จากการลงทุน) และ

รายได้ทุติยภมูิ (เงินโอน) ถ้าเงินจากต่างประเทศเข้าประเทศ มากกว่าเงินไหลออก เช่น ถ้าส่งออกได้

มากกวา่นําเข้า มีนกัท่องเท่ียวตา่งชาตเิข้าประเทศมาก จะเรียกว่าเกินดลุบญัชีเดินสะพดั (Surplus) ถ้าเงิน

เข้าน้อยกวา่เงินออก จะเรียกวา่ดลุบญัชีเดนิสะพดัขาดดลุ (Deficit) โดยดลุบญัชีเดินสะพดัจะเปล่ียนแปลง

อยา่งช้าๆ ตา่งจากดลุบญัชีเงินทนุ หรือ Capital and Financial Account (ท่ีสําคญั เข่น การลงทนุโดยตรง 

หรือ Direct Investment และ การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือ Portfolio Investment) ท่ีเปล่ียนแปลงคอ่นข้าง

เร็ว ทัง้นีจ้ากรายงานฯ ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุม่ประเทศอาเซียน 5 ประเทศท่ีเกินดลุบญัชีเดินสะพดั

ค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเกินดลุต่อเน่ืองไปถึง 2560 โดย IMF คาดว่า ปี 2559 และ ปี 2560 ไทยจะ

เกินดลุบญัชีเดินสะพดัในอตัราร้อยละ 9.6 และ 7.7 ของ GDP ตามลําดบั ตอ่เน่ืองจากปี 2558 ท่ีดลุบญัชี

เดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 7.8 ของ GDP การเกินดลุบญัชีเดินสะพดัของไทยในห้วงเวลานีปั้จจยัสําคญัมา

จากการนําเข้าของไทยมีปริมาณลดต่ําลงมาก ขณะท่ีการส่งออกสินค้าของไทยแม้จะลดต่ําลงไปมาก

เช่นกนั แตก็่ยงัมีมากกว่าปริมาณการนําเข้านัน่เอง จึงส่งผลให้ไทยเกินดลุการค้า และสง่ผลต่อเน่ืองถึงดลุ

บญัชีเดนิสะพดัเกินดลุ 

คําถามท่ีตามมา ก็คือ ดลุบญัชีเดินสะพดัเก่ียวข้องอย่างไรกบัการลงทุน ถ้าอธิบายตามทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ การเกินดลุหรือขาดดลุของดลุบญัชีเดินสะพดัมีคา่เท่ากบัสว่นตา่งระหว่างเงินออม (Saving) 

และการลงทุน (Investment) หรือเท่ากบัช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน (Saving-Investment 

Gap) หากอธิบายตามทฤษฎี หมายความว่า ในห้วงเวลานีป้ระเทศไทยมีเงินออมเหลือมากกว่าการลงทนุ 

ซึ่งก็น่าจะเป็นสถานการณ์ท่ีดี แต่ถ้าหากดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลเป็นเวลานาน อาจจะหมายถึงความ

ต้องการเงินลงทุนในประเทศมีน้อยกว่าเงินออม หรือการลงทุนของคนไทยกําลงัไปเกิดขึน้ในต่างประเทศ 

หรือนักลงทุนจากต่างประเทศชะลอการลงทุนในบ้านเรา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่น่าจะส่งผลดีต่อ



 

 

 

 

 

ประเทศกําลงัพัฒนาอย่างไทยท่ียังจําเป็นต้องอาศยัการลงทุนทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

ประเทศตอ่ไป อย่างไรก็ตามในปัจจบุนั ภาครัฐก็ได้มีการเร่ง “การลงทนุภาครัฐ” ผ่านทางโครงการก่อสร้าง

โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ โดยอาศยั “เงินออม” ภายในประเทศ อาทิ อาทิ โครงการระบบทางรถไฟทางคู ่

สร้างระบบถนนทางหลวงพิเศษสายใหม่หลายเส้นทาง ขยายสนามบิน รวมไปจนถึงแผนการลงทุนระบบ

รถไฟฟ้าหลายสาย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบั“การลงทนุภาคเอกชน” ตอ่ไปในอนาคต 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
- https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25088/9781464809910.pdf 

- http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update 

-http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/10/04/world-bank-stable-growth-

outlook-for-east-asia-pacific-in-2016-18 

- http http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf 

- http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO 

- http://www2.bot.or.th/statistics/Metadata/EC_XT_048_TH.pdf 


