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ประเทศกาํลังพัฒนาในภมูภิาคเอเชียและแปซิฟิกต้องเพิ่มความสามารถในการจดัเกบ็รายได้
ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิ 

รายงานของเอสแคปชีใ้หเ้ห็นถึงวิธีการต่างๆ ในการระดมทรพัยากรในประเทศเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน 

กรุงเทพฯ (ขา่ว ESCAP) สหประชาชาตกิลา่วในวนันีว้า่ ปี 2557 นีน้บัเป็นอีกปีหนึง่ท่ีเศรษฐกิจของประเทศ
กําลงัพฒันาในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกยงัขยายตวัในระดบัต่ํา ทัง้นี ้สหประชาชาตไิด้เรียกร้องให้มีการขจดั
ข้อจํากดัทางโครงสร้างในประเทศและการเพิ่มความสามารถในการจดัเก็บรายได้ภาครัฐอยา่งเร่งดว่น ซึง่จะ
ช่วยกระตุ้นการเตบิโตของเศรษฐกิจและสนบัสนนุการพฒันาทางสงัคม 

รายงาน Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2014 ซึง่เป็นสิง่พิมพ์หลกัของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมสําหรับเอเชียและแปซฟิิก (เอสแคป) กลา่ววา่ ข้อจํากดัทางโครงสร้าง 
เช่น โครงสร้างพืน้ฐานท่ียงัไม่เพียงพอ และการพฒันาท่ีเป็นไปอยา่งไม่ทัว่ถึง รวมทัง้ความท้าทายจาก
ภายนอกภมิูภาคสง่ผลให้เศรษฐกิจของภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกขยายตวัในระดบัท่ีต่ํากวา่ท่ีควรจะเป็น  

ในภาพรวมนัน้ เศรษฐกิจของประเทศกําลงัพฒันาในภมิูภาคนีค้าดวา่จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 5.8 ในปี 2557 
ซึง่เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 5.6 ในปีท่ีแล้ว และนบัวา่เป็นปีท่ีสามตดิตอ่กนัท่ีอตัราการขยายตวัต่ํากวา่ร้อย
ละ 6 ทัง้นี ้อตัราการขยายตวัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 9.5 ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2548-2550 และกวา่
ร้อยละ 7 ในปี 2553 และ 2554 

“แนวโน้มอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของภมิูภาคท่ีคอ่นข้างต่ําชีใ้ห้เห็นถึงความสําคญัของการใช้จ่าย
ภาครัฐท่ีมีประสทิธิผลและสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือสนบัสนนุการการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง
ทัว่ถึง และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” ดร. ชามฉดั อคัตาร์ รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาต ิและเลขาธิการ
บริหารของเอสแคปกลา่ว 

ระบบเศรษฐกิจ คาดวา่จะเตบิโตในระดบัปานกลางท่ีร้อยละ 4.1 ในปี 2557 เทียบกบัร้อยละ 4.2 ในปีท่ีแล้ว 
ความต้องการสนิค้าโภคภณัฑ์ทัว่โลกท่ียงัไม่แข็งแกร่งนกัจะสง่ผลให้การขยายตวัของภมิูภาคเอเชียเหนือและ
กลางลดลงเป็นร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 2.1 ในปี 2556 สําหรับกลุม่ประเทศกําลงัพฒันาในหมู่เกาะแปซิฟิก
นัน้ แม้วา่จะยงัคงประสบความท้าทายด้านภมิูศาสตร์อยู ่แตก็่คาดวา่จะขยายตวัในอตัราท่ีสงูขึน้ท่ีร้อยละ 4.9 
เทียบกบัร้อยละ 4.0 ในปีท่ีแล้ว การเจริญเตบิโตในภมิูภาคเอเชียใต้และตะวนัตกเฉียงใต้คาดการณ์วา่จะอยูท่ี่
ร้อยละ 4.7 ในปี 2557 จากร้อยละ 3.9 ในปีท่ีแล้ว เศรษฐกิจในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้น่าจะเตบิโต
ช้าลงท่ีร้อยละ 4.6 จากร้อยละ 4.9 ในปีท่ีแล้ว 

ดร. อคัตาร์ ยํา้วา่ประเทศกําลงัพฒันาในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกขยายตวัในระดบัท่ีคอ่นข้างต่ําด้วยเหตผุล
ท่ีแตกตา่งกนั เช่น การปรับสมดลุทางเศรษฐกิจและการพิจารณาถึงการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในประเทศจีน



นโยบายการเงินท่ีตงึตวัมากขึน้เพ่ือรับมือกบัเงินทนุไหลออกและอตัราเงินเฟ้อในอินเดียและอินโดนีเซีย และ
ผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมืองในรัสเซีย  

เศรษฐกิจของจีน อินเดีย อินโดนีเซียและรัสเซีย คาดวา่จะขยายตวัท่ีร้อยละ 7.5 5.5 5.4 และ 0.3 ตามลําดบั
ในปี 2557 เทียบกบัร้อยละ 7.4 4.7 5.8 และ 1.3 ตามลําดบัในปี 2556 ทัง้นี ้กลุม่ของประเทศท่ีพฒันาน้อย
ท่ีสดุจํานวน 12 ประเทศคาดการณ์วา่จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 5.6 ในปี 2557 ซึง่ช้ากวา่อตัราเฉล่ียของ
ประเทศกําลงัพฒันาในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก  

อตัราเงินเฟ้อของประเทศกําลงัพฒันาในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยรวมคาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 4.8 ในปี 
2557 เทียบกบัร้อยละ 5.0 ในปีท่ีแล้ว แตย่งัคงอยูใ่นระดบัสงูและเป็นท่ีน่ากงัวลสําหรับประเทศกําลงัพฒันา
ขนาดใหญ่บางประเทศ เช่น บงัคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย คาซคัสถาน และปากีสถาน 

ในการเผยแพร่รายงาน Survey 2014  ในกรุงเทพฯ ดร. อคัตาร์ เน้นยํา้ถึงความจําเป็นเร่งดว่นในการลด
ช่องวา่งด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพฒันาในภมิูภาค และการจดัการความเสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อม 
เพ่ือสง่เสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วขึน้ เป็นไปอยา่งสมดลุและยัง่ยืน ความจําเป็นเร่งดว่นอีก
ประการเพ่ือชว่ยสง่เสริมความยัง่ยืนของการเจริญเตบิโต คือการจดัการการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
ผา่นทางระบบและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีออกแบบมาเพ่ือจดัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

เอสแคปประมาณการความต้องการเงินทนุในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของภมิูภาคอยูท่ี่ 800-900 
พนัล้านเหรียญสหรัฐฯตอ่ปี ในขณะเดียวกนั ประชากรในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกกวา่ร้อยละ 60 ยงัขาด
การคุ้มครองทางสงัคม นอกจากนี ้ผู้หญิงประมาณร้อยละ 63.1 และผู้ชายร้อยละ 56 ยงัคงทํางานท่ีไม่มัน่คง
และเปราะบาง ในขณะท่ีอตัราการวา่งงานของเยาวชนสงูกวา่อตัราของผู้ใหญ่ประมาณ 3 เทา่ 

ความท้าทายจากภายนอกภมูิภาค 

ประเทศในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกยงัคงต้องรับมือกบัผลกระทบของการดําเนินนโยบายการเงินและการค้า
ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว การผอ่นคลายเชิงปริมาณท่ีลดลงของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสง่ผลกระทบ
ในทางลบอยา่งรุนแรงตอ่ตลาดการเงินในภมิูภาค Survey 2014 ประมาณการวา่ ความผนัผวนของตลาด
การเงินอนัเป็นผลจากนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาท่ีคาดวา่จะตงึตวัขึน้ สามารถสง่ผลให้อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย รัสเซีย ไทยและตรุกีลดลงร้อยละ 0.7-0.9 ตอ่ปี 

การวิเคราะห์ของเอสแคปเผยวา่ มาตรการทางการค้าท่ีเข้มงวดในประเทศท่ีพฒันาแล้วนอกภมิูภาคเอเชีย
และแปซิฟิกยงัอาจสง่ผลให้โอกาสการสง่ออกสนิค้าของประเทศกําลงัพฒันาในภมิูภาคลดลงถึง 255 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 2552-2556 หรือคดิเป็นกวา่ร้อยละ 1.6 ของผลผลติมวลรวมของภมิูภาค  

ความไม่เท่าเทยีมกันที่เพิ่มขึน้ 

ความเหล่ือมลํา้ด้านรายได้และการเข้าถึงโอกาสทางสงัคมท่ีรุนแรงขึน้สง่ผลกระทบตอ่พลวตัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศกําลงัพฒันาในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก Survey 2014 ประมาณการวา่ กลุม่ประชากรท่ียากจน
ท่ีสดุร้อยละ 20 ในประเทศภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกจํานวน 40 ประเทศมีรายได้รวมกนัไมถ่ึงร้อยละ 10 ของ



รายได้ประชาชาตทิัง้หมด นอกจากนี ้ กลุม่บคุคลท่ีร่ํารวยประมาณ 49,000 คน ซึง่ถือครองสนิทรัพย์อยา่ง
น้อย 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯตอ่คน มีมลูคา่ความมัง่คัง่สทุธิคดิเป็นถึง 17 เทา่ของจีดีพีรวมของประเทศท่ี
พฒันาน้อยท่ีสดุในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก 

การระดมเงนิทุนเพื่อการเตบิโตอย่างย่ังยืน  

Survey 2014 ได้อธิบายถึงแผนการการระดมทรัพยากรในประเทศเพ่ืออดุหนนุการใช้จ่ายภาครัฐท่ีจําเป็น ซึง่
มีความสําคญัเป็นพิเศษในช่วงเวลานีอ้นัเป็นผลมาจากระดบัหนีส้าธารณะท่ีสงูและความช่วยเหลือเพ่ือการ
พฒันาท่ีลดลง แผนการดงักลา่วเน้นถึงการเสริมสร้างการจดัเก็บภาษี ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีต่ํากวา่ท่ีควรจะเป็น 
ช่องวา่งทางภาษีนีค้ดิเป็นมากกวา่ร้อยละ 5 ของจีดีพีในบางประเทศ และเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 12.5 ของจีดีพี
ในประเทศอ่ืน ๆ ทัง้นี ้ ถ้าประเทศกําลงัพฒันาในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิกจํานวน 16 ประเทศสามารถลด
ช่องวา่งทางภาษีนีไ้ด้ รายได้ภาครัฐจะเพิ่มขึน้กวา่ 300 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคดิเป็นการเพิ่มขึน้กวา่ร้อย
ละ 70 ของมลูคา่ภาษีท่ีจดัเก็บได้ในปัจจบุนั  

เอสแคปได้แนะนําประเทศในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิกขยายฐานภาษี ปรับอตัราภาษีให้เหมาะสม ลดปัญหา
การหลีกเล่ียงภาษีและการฉ้อโกงภาษี ปรับปรุงระบบบริหารภาษีให้มีประสทิธิภาพ จดัวางลําดบัขัน้ตอนการ
ปฏิรูประบบภาษีอยา่งระมดัระวงั และเสริมสร้างความร่วมมือในระดบัภมิูภาคให้แข็งแกร่งขึน้  

เอสแคปยงัเสนอให้มีการจดัตัง้ฟอรัมด้านภาษีของภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิกสําหรับผู้ เช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ ซึง่จะคอยตดิตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบด้านภาษี ชว่ยพฒันาแนวคดิของ
ระบบการจดัเก็บภาษีท่ีเหมาะสม และจดัการประเดน็อ่ืนๆ เช่น การหลีกเล่ียงการแขง่ขนัการลดอตัราภาษี
เพ่ือดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ การเก็บภาษีซํา้ซ้อน และการป้องกนัการถ่ายโอนของเงินทนุท่ีผิด
กฎหมาย 

“Survey 2014 ช่วยเพิ่มคณุคา่ให้กบัการอภิปรายถึงทิศทางการพฒันาท่ีกําลงัเกิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอก
ภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก รายงายฉบบันีไ้ด้นําเสนอข้อมลูและมมุมองใหม่ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ในประเดน็ท่ีมีความสําคญัตอ่การสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาท่ีทัว่ถึงและยัง่ยืนมากขึน้" เลขาธิการบริหารของ
เอสแคปกลา่ว 

รายงานฉบบัเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี: http://www.unescap.org/publications/economic-and-social-

survey-asia-pacific 
 
For further information, contact:  
 
Ms. Francyne Harrigan, Chief, Strategic Communications and Advocacy Section, ESCAP,  M: 
(66) 81 835 8677 / E: harriganf@un.org 
 
Ms. Katie Elles, Public Information Officer, Strategic Communications and Advocacy Section, 
ESCAP, T: (66) 2 288 1865 M: (66) 9481 525 36 / E:  elles@un.org 
 
---------------------- 
For more information, please go to: http://www.unescap.org or follow us on Facebook at 
www.facebook.com/UNESCAP, on our Twitterfeed www.twitter.com/UNESCAP or on 
YouTube at www.youtube.com/unescap. 


