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ฟิลิปปินส์เร่งใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน 6 เดือนขยายตัวกว่าร้อยละ 40            

กระทรวงงบประมาณและการจ ัดการ ของฟ ิล ิปป ินส์  (Department of Budget and 
Management: DBM) เปิดเผยรายงานด้านการใช้จ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศฉบับล่าสุดว่า การผ่อนคลาย
ข้อจำกัดภายใต้มาตรการกักกันชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับการอนุญาตให้กิจกรรมการก่อสร้างสามารถ
ดำเนินการได้ภายใต้การรักษามาตรฐานสาธารณสุขขั้นต่ำ ได้ช่วยกระตุ ้นการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
ของรัฐบาลในครึ่งแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 43.2 มีมูลค่าอยู่ที่ 4.266 
แสนล้านเปโซ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 2.979 แสนล้านเปโซ และยังเกินเป้าหมายการใช้จ่าย
ที่รัฐบาลตั้งไว้ที ่ 4.196 แสนล้านเปโซ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) มีมูลค่าอยู่ที่ 2.314 พันล้านเปโซ 
ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 63.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนและสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล   
ตั ้งไว้ที่มูลค่า 2.244 พันล้านเปโซ หรือเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.1 และเมื ่อพิจารณาเฉพาะเดือนมิถุนายน 2564                
ก็พบว่าการเบิกจ่ายโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่าอยู่ที่ 9.44 หมื่นล้านเปโซ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.4 จากเดือนมิถุนายน 
2563 ที ่มีมูลค่า 6.28 หมื่นล้านเปโซ และเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 19.4 จากเดือนพฤษภาคม 2564 ที ่มีมูลค่า 7.89        
หมื่นล้านเปโซ  

 นอกจากนี้ ในรายงานของกระทรวงงบประมาณและการจัดการระบุว่า การใช้จ่ายด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2564 มาจากการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน    
ทางถนนของกระทรวงโยธาธิการและทางหลวง (Department of Public Works and Highways: DPWH) 
การใช้จ่ายโครงการต่างๆ ภายใต้กองทัพบก (Armed Forces of the Philippines) ของกระทรวงกลาโหม 
ฟิลิปปินส์ และโครงการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education) 
ภายใต้พระราชบัญญัติ Bayanihan 2 รวมถึงการชำระเงินโดยตรงจากพันธมิตรด้านการพัฒนาสำหรับโครงการ
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ช่วยเหลือจากต่างประเทศต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม (Department of Transportation: DOTr) เช่น 
โครงการ MRT-3 rehabilitation และโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินเมโทรมะนิลาระยะที่ 1 เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมในครึ่งปีแรกเพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้     
เกิดจากการเบิกจ่ายของกระทรวงงบประมาณและการจัดการเพ่ือเร่งดำเนินการโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
ของกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงทั ่วประเทศ เช่น การก่อสร้างถนน ทางเลี ่ยง ทางเบี ่ยง สะพาน             
การซ่อมแซมและฟื้นฟูถนน รวมถึงการก่อสร้างระบบการบรรเทาอุทกภัยและการระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังเกิด
จากการชำระบัญชีเจ้าหนี้ และการดำเนินกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงโยธาธิการและทางหลวง            
ที่รวดเร็วขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดของมาตรการกักกันชุมชนที่ผ่อนปรนลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการ
กำหนดมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 ทั้งนี้ สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนและเงินทุน
ที่อัดฉีดเข้าไปในบริษัทที่ควบคุมโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการโอนเงินไปยังรัฐบาลท้องถิ่น พบว่า     
การเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 มีมูลค่า 5.359 แสนล้านเปโซ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 3.819 แสนล้านเปโซ  

ที่มา: www.inquirer.net วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น 

• ภายใต้ น โยบายการบร ิ หารประ เทศของ
ประธานาธิบดีโรดิโก ดูเตอร์เต หรือที ่เรียกกันว่า     
“ดูเตอร์เตโนมิกส์” ได้มุ ่งเน้นการพัฒนาเพื ่อการ
เปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์ 10 ประการภายในระยะเวลา 
6 ปี โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญและได้รับความสนใจ   
มากที่สุดคือ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega 
Project) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ภายใต้นโยบายที่ช ื ่อว ่า “Build Build Build หรือ 
สร้าง สร้าง สร้าง” ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลกว่า 1.8 แสนล้านเหรียฐสหรัฐฯ ครอบคลุมการสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง
พื ้นฐานของประเทศจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายถนน การขนส่งทางราง การขยายสนามบิน        
การพัฒนาท่าเรือที่สำคัญๆ ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การดำเนิน
นโยบายดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ เกิดการขับเคลื่อนและ              
มีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนโยบายดังกล่าวยังได้ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ก่อสร้างในฟิลิปปินส์ได้รับอานิสงค์และกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและขยายตัว
อย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทำให้การใช้จ่ายด้าน
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โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องหยุดชะงักลงและลดลงต่ำกว่าปกติเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาล
จำเป็นต้องปรับแผนและตัดทอนงบประมาณการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานในปี 2563 เพื่อระดมทุนและ         
นำไปรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ อย่างเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 ประกอบกับข้อจำกัดของการบังคับใช้มาตรการกักกันชุมชนเพื่อควบคุม     
การแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้การดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเป็นเวลาหลายเดือน 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ทยอยผ่อนปรนมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดทางให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนและไดว้างแผนเพ่ิมการใช้จ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานจำนวนมหาศาล เพ่ือหวัง
กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มการใช้จ่าย        
ในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานในปี 2564 มูลค่ากว่า 1.12 ล้านล้านเปโซ และในปี 2565 มูลค่า 1.018 ล้านล้านเปโซ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.5 และ 4.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามลำดับ ซึ่งตัวเลขการใช้จ่าย
จำนวนมากดังกล่าว คาดว่าเพียงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตัวกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งและตามรายงาน
ของกระทรวงงบประมาณและการบริหารจัดการข้างต้น ก็สะท้อนให้เห็นว่าการเร่งการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการไหลเวียนของการใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้เกิดการ
จ้างงานอีกจำนวนมากตามมาด้วย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ ที่ยังคงไม่แน่นอน และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังคงค่อนข้างล่าช้า ดังนั้น จึงยังคง          
ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการควบคุมการ    
แพร่ระบาดฯ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่  

• การเร่งการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศฟิลิปปินส์หลายโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านงบประมาณ
จำนวนมาก ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในฟิลิปปินส์ตามไปด้วย และยังช่วยสร้างโอกาสในการ
ขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างของไทยมายังฟิลิปปินส์เพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ปูนซีเมนต์ เหล็ก เซรามิก หินอ่อน แกรนิต กระจก เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนสินค้าเฟอร์นิเจอร์    
และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ การเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลฟิลิปปินส์         
ทั้งในระยะกลางและระยะยาว ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ สนใจจะเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์          
ในอนาคต หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลายลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินลงทุนทั้งกฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนๆ 
รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และการทุจริต           
ฉ้อราษฎร์บังหลวงในระบบราชการที่ยังมีอยู่ค่อนข้างมาก  

------------------------------------------------------- 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 

3 สิงหาคม 2564 


