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เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ไตรมาส 1 ปี 64 ยังคงถดถอย หดตัวร้อยละ 4.2 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์ไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัว     
ร้อยละ 4.2 ส่งผลให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะถดถอย 5 ไตรมาสติดต่อกันจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19  

สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PSA) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของประเทศฟิลิปปินส์ในไตรมาสแรกของปี 2564 พบว่าหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.2 นับเป็นการหดตัว
ต่อเนื่อง 5 ไตรมาสติดต่อกันและนับเป็นภาวะถดถอยที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ยุคมาร์กอส (Marcos era)          
ที่ GDP หดตัว 9 ไตรมาสติดต่อกันจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2526 จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2528 อย่างไรก็ตาม 
ตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปีนี้ได้เริ่มส่งสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆ เนื่องจากขยายตัว
ร้อยละ 0.3 จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณา GDP ตามรายจ่าย (GDP by Expenditure) 
พบว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นภาคส่วนเดียวที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.1 ซึ่งถือเป็นการขยายตัว       
มากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 21.8 นอกจากนี้ ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก     
ไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ที่มีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 7 สำหรับภาคการใช้จ่ายครัวเรือนซึ่งถือเป็น
ภาคส่วนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์คิดเป็นประมาณ 3 ใน 4 ของ GDP ประเทศ พบว่า       
ในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวลงร้อยละ 4.8 จากการขยายตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสแรกของปี 2563       
แต่หดตัวลดลงจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.3 ในขณะที่ภาคการลงทุนพบว่ามีแนวโน้ม
ฟื้นตัวดีขึ้น โดยในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวร้อยละ 18.3 หดตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของ         
ปี 2563 (-51.5%) ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 (-39.5%) และไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 (-32.2%) นอกจากนี้      
ในส่วนของภาคการส่งออกพบว่าในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวร้อยละ 9 หดตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับ       
ไตรมาสแรกของปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 4.4 แต่หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ที่หดตัว
ร้อยละ 10.2 ในขณะเดียวกันภาคการนำเข้าก็หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.2 หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2563 
ที่หดตัวร้อยละ 7.4 แต่หดตัวน้อยลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 20.2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในส่วน
ของ GDP ตามรายอุตสาหกรรม (GDP by Industrial) พบว่าภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมงซึ่งคิดเป็น     
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1 ใน 10 ของ GDP ของประเทศ หดตัวร้อยละ 1.2 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 0.2   
แต่หดตัวน้อยลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 2.5 ในขณะที่ภาคบริการซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 
ของผลผลิตทางเศรษฐกิจ (Economic output) พบว่าหดตัวร้อยละ 4.4 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ที่
หดตัวร้อยละ 0.1 แต่หดตัวน้อยลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 8 สำหรับรายได้ประชาชาติมวลรวม 
(Gross National Income: GNI) จากผลรวมของ GDP และรายได้หลักสุทธิ (Net Primary Income: NPI) พบว่า
ในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวร้อยละ 10.9 ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 1.6  

ทั้งนี ้ นาย Carlos G. Dominguez III รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย Wendel E. 
Avisado รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการ และนาย Karl Kendrick T. Chua เลขาธิการ 
National Economic and Development Authority (NEDA) ได้แถลงการณ์ร่วมกันว่า สถานการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศในไตรมาสแรกของปี 2564 สอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน  โดยการผ่อนปรนมาตรการ
และข้อจำกัดด้านมาตรการกักกันชุมชนต่างๆ ลงภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุขขั้นต่ำ ทำให้ชาวฟิลิปปินส์       
นับล้านสามารถกลับมามีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2564 โดยพบว่ามีการสร้างงาน
สุทธิเพ่ิมข้ึนถึง 2.8 ล้านงาน ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน (Labor force participation rate) 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และอัตราว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.1 ซึ่งถือเป็นอัตราว่างงานที่ลดลงสู่ระดับต่ำที่สุด
นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 
แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต  

นาย Karl Kendrick T. Chua เลขาธิการ NEDA กล่าวว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณดีขึ้น
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ        
โควิด-19 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์อยู่ในระหว่างการแก้ไขฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมารุนแรงมากขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องกำหนดบังคับใช้มาตรการกักกัน
ชุมชนที่เข้มงวด (ECQ) อีกครั้งในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียง 4 จังหวัด ได้แก่ Bulacan, Rizal, 
Laguna และ Cavite เพื ่อสะกัดกั ้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ตั ้งแต่วันที ่ 29 มีนาคม – 11 
เมษายน 2564 และต ่อมาได ้ปร ับลดระด ับเป ็นการใช ้มาตรการ Modified Enhanced Community 
Quarantine (MECQ) จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วง 7 สัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่         
เมโทรมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ECQ และ MECQ ทีม่ีความเสี่ยงที่จะทำให้
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง แต่คาดว่าในอีก 8 เดือนข้างหน้า มาตรการและแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ      
ที่รัฐบาลจะดำเนินการจะสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ   
สามารถกลับคืนมาได้ โดยจะได้รับการสนับสนุนสำคัญผ่านแผนและนโยบายสำคัญ 3 ประการในการเปิด
เศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง ได้แก่ (1) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรทั่วไปปี 2563 และ 2564 (2) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติ Bayanihan to Recover as 
One Act หรือ Republic Act 11494 และโครงการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการบังคับใช้มาตรการ ECQ 
ล่าสุด และ (3) การเร่งโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนมาก 
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อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันธนาคารต่างๆ กลับมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในระยะต่อไป โดยนาย Nicholas Antonio T. Mapa นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ 
ING Bank NV Manila คาดการณ์ว่า GDP ในไตรมาสที่สองจะหดตัวลงมากขึ้น หากมีการขยายการบังคับใช้
มาตรการที่ปิดกั้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ในขณะทีน่าย Robert Dan J. Roces หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์
ธนาคาร Security Bank Corp. คาดว ่าเศรษฐกิจของฟิล ิปปินส ์จะฟื ้นต ัวอย ่างค ่อยเป ็นค่อยไปในป ีนี้                
โดยสถานการณก์ารแพร่ระบาดฯ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เนื่องจากแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมากและผลจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ใหม่ที่เกิดขึ้นคาดว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะสามารถกลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่
ระบาดฯ ได้เร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 สำหรับนาย Alex Holmes นักเศรษฐศาสตร์ของ Capital 
Economics กล่าวว่า แม้ว่าแนวโน้มผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะเริ่มลดลงบ้าง แต่สถานการณ์ยังคงเลวร้ายโดยได้   
ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปี 2564 จากร้อยละ 7.5 ลงเหลือร้อยละ 6 และ 
นาย Ruben Carlos O. Asuncion หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคาร Union Bank of the Philippines เห็นว่า
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้ ถ้าแผนการฉีดวัคซีนดำเนินการได้ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจะช่วย
ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจดีขึ้นและจะส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  
ผลกระทบ และโอกาส/แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

แม้ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในไตรมาสแรกของปี 2564 จะยังคงอยู่ในภาวะถดถอยต่อเนื่อง
จากปี 2563 แต่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น เนื่องจากตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามทยอยปลดล็อก
มาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ลง เพื่อหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง และความพยายาม
ในการเปิดเศรษฐกิจของประเทศใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปดังกล่าว  ส่งผลให้มีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ที่ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
รัฐบาลจำเป็นต้องกลับมาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ฟ้ืนตัวช้าลงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ยังคงมี
การแพร่ระบาดฯ รุนแรงต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องพยายามอย่างหนักในการเร่งควบคุมการแพร่
ระบาดฯ พร้อมกับการปลดล็อกมาตรการต่างๆ เพื่อเปิดทางให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง
โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การเร่งดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้
เป็นวงกว้างโดยเร็วก็จะปัจจัยหลักท่ีช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ หากสถานการณ์เศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์กลับมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ก็จะช่วยส่งผลดีต่อเนื่องมายังการส่งออกโดยรวมของไทยมายังฟิลิปปินส์       
ไปด้วย เนื่องจากจะส่งผลให้ดีมานต์ที่ซบเซาเริ่มฟ้ืนตัวและเกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้นตามมา 
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