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ท่านนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
สวัสดีครับ ผมขอขอบคุณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติ
เชิญผมมากล่าวปาฐกถาพิเศษในค่าคืนนี้ วันนี้นับเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญของประเทศไทย
จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายของประเทศเพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น
หากเราหันมองรอบตัว เราจะพบว่าโลกกาลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น
กว่าเดิมมากจากหลายปัจจัยและคาดเดาได้ยากขึ้น ประเทศไทยก็กาลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านที่สาคัญเช่นกัน ในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดจากนี้ไปเราจะเลือกตั้งกันอีกครั้ง ท่านผู้มีเกียรติหลาย
ท่านอาจคิดว่าผมจะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ซึ่งก็เป็นเรื่องสาคัญ แต่ผมคิดว่าเรื่องที่สาคัญกว่า คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาว
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เศรษฐกิจไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งจากปัจจัยภายนอก
และภายในประเทศที่ท้าทายยิ่ง
ในวันนี้ผมจะขอนาเสนอมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ใน 3 ส่วนด้วยกัน เริ่มจากมองการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตามด้วยพูด
ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กาลังก้าวสู่โลกยุคใหม่ และจบลงด้วยโจทย์ท้าทายของเศรษฐกิจไทย
ที่ต้องร่วมกันหาคาตอบและร่วมกันแก้ไข เพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ได้อย่างเท่าทัน
ท่านผู้มีเกียรติครับ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก รายได้ต่อหัวเพิ่มจากประมาณ
140,000 บาทต่อปีในปี 2551 โตขึ้นร้อยละ 50 มาอยู่ที่ 220,000 บาทต่อปีในปี 2560 โดยเฉพาะ
ภาคเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ โครงสร้างการส่งออกของเราพัฒนาไปพอสมควร
จากที่เราเคยส่งออกเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2552
ปีที่แล้วเราส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
เติบโตขึ้นมาก ในส่วนของภาคเกษตร เราส่งออกสินค้าเกษตรพื้นฐานในสัดส่วนที่น้อยลง
และหันมาส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
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ภาคการท่องเที่ยวเติบโตสูงมาก จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงแค่ 15 ล้านคนเมื่อ 10 ปี
ที่แล้ว มาเป็น 38 ล้านคนในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการขยายตัวสูงขึ้นถึง 2.5 เท่า แน่นอนว่า
เศรษฐกิจภาคต่างประเทศที่ขยายตัวดีได้ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศของเราเติบโตดีขึ้นด้วย
ขณะเดียวกัน เมื่อหันมามองเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยในวันนี้ก็นับว่ามีความเข้มแข็งมาก
โดยเฉพาะเสถียรภาพด้านต่างประเทศ สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP ของไทยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มาก ทุนสารองระหว่างประเทศรวมที่ทาสัญญาซื้อไว้ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
จาก 10 ปีก่อนกว่าเท่าตัวมาอยู่ที่ประมาณ 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดุลบัญชีเดินสะพัดในปีที่
แล้วเกินดุลถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่าร้อยละ 7 ของ GDP ซึ่งเป็นการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดต่อเนื่องกันถึง 5 ปี ปัจจัยเหล่านี้ทาให้เรามีกันชนรองรับความผันผวนจากนอกประเทศที่
นับวันจะรุนแรงขึ้น
สาหรับเสถียรภาพในประเทศก็ต้องนับว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้ เศรษฐกิจไทยไม่ต้องเผชิญกับแรง
กดดันด้านเงินเฟ้อ ส่วนเสถียรภาพด้านการคลังก็ยังอยู่ในระดับที่ใช้ได้ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมารายจ่าย
ภาครัฐจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องก็ตาม สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังต่ากว่าหลายประเทศ
นอกจากนี้ เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดี ธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในระดับสูง มีสัดส่วนเงินสารองสาหรับดูแลหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น การบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่องดีขึ้นมาก เชื่อได้ว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะสามารถ
รับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยได้ ด้วยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งใน
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หลายมิติ เศรษฐกิจไทยจึงสามารถรับมือและฟื้นตัวจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วหลายต่อ
หลายครั้งตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2552 เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ หรือ
สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองก็ตาม เศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น สัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีภูมิต้านทานและความสามารถใน
การปรับตัวอยูใ่ นเกณฑ์ดี
อย่างไรก็ดี แม้ว่าเศรษฐกิจไทยมีภูมิต้านทานและความสามารถในการปรับตัวดีนั้น
แต่มีสัญญาณหลายอย่างที่เราต้องระมัดระวังและให้ความสาคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่อง
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อรายได้ คุณภาพชีวิตและความอยู่ดีกินดีของคนไทยใน
ระยะยาว ถ้าเรามองย้อนกลับไปไกลกว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าเศรษฐกิจไทยเคยโตได้เฉลี่ย
สูงถึงร้อยละ 4.8 ต่อปี ในช่วง 2542-2551 แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตเพียงร้อยละ 3.8
ต่อปี และต้องเผชิญกับข้อจากัดหลายด้าน โดยเฉพาะข้อจากัดจากโครงสร้างประชากร การจ้างงาน
ของไทยเคยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี ในช่วง 10 ปีก่อนวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2552 แต่
หลังจากนั้นกลับหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี จานวนคนไทยในวัยแรงงานได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
เมื่อปี 2555 และกาลังลดลงทุกปี หากเรายังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมๆ ต่อไปโดยไม่
เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจไทยจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆ จากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งศักยภาพของ
เศรษฐกิจไทยไว้ ดังนั้น ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันระบุปัญหาเชิงโครงสร้าง
เหล่านีใ้ ห้ชัดเจนและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง
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ท่านผู้มีเกียรติครับ
ผมคิดว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 มิติสาคัญ คือ
มิติแรก เศรษฐกิจจะต้องมีผลิตภาพ (Productivity) ดี และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มิติที่สอง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องกระจายอย่างทั่วถึงไปสู่ประชาชนในวงกว้าง (Inclusivity) และมิติที่
สาม เศรษฐกิจจะต้องมีภูมิต้านทาน (Immunity) ที่ดี ไม่มีจุดเปราะบางที่จะสร้างปัญหาหรือ
นาไปสู่วิกฤตได้ในอนาคต ผมจะขอพูดถึงความท้าทายหลักๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย
ในสามมิตินี้
ความท้าทายเชิงโครงสร้างมิติแรก คือ ด้านผลิตภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่สุดที่จะ
กาหนดศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย
เปลี่ยนแปลงน้อยมาก เราพบว่าผลิตภาพที่ทรงตัวนี้เกิดจากสาเหตุเชิงโครงสร้างอย่างน้อย 4 เรื่องหลักๆ
ประการแรก แรงงานจานวนมากมีผลิตภาพต่า ขาดการพัฒนาและไม่สามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพที่สูงขึ้น (Labor allocation) แรงงานถึง 1 ใน 3 ของแรงงานทั้ง
ประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจทีม่ ีผลิตภาพต่าที่สุด การผลิตภาค
เกษตรกรรมยังขาดการพัฒนาผลิตภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในวงกว้าง นโยบายภาครัฐที่ผ่านมา
มักจะเข้าไปช่วยเหลือโดยเน้นการดูแลราคาสินค้าเกษตร การประกันรายได้ การให้เงินอุดหนุน หรือ
การพักหนี้เกษตรกร นโยบายลักษณะนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและกระตุ้นการ
จับจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจชนบทได้ดใี นระยะสั้น แต่ไม่ช่วยพัฒนาผลิตภาพของภาคเกษตรในระยะ
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ยาว และกลับส่งผลข้างเคียงโดยฉุดรั้งแรงงานให้ทาการเกษตรแบบเดิมๆ มากกว่าที่จะสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพหรือย้ายไปสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นที่มีผลิตภาพสูงกว่า
ประการที่สอง แรงงานไทยมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาด (Labor mismatch)
จากที่ ธปท. เดินสายพบปะกับภาคธุรกิจมากกว่า 800 รายต่อปี เราพบว่าผู้ประกอบการจานวน
มากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการถือว่าปัญหาดังกล่าว
เป็นอุปสรรคลาดับต้นๆ ของการดาเนินธุรกิจ และแน่นอนว่าการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะก็เป็น
อุปสรรคสาคัญสาหรับธุรกิจต่างชาติในการตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทย สาเหตุหนึ่งของปัญหานี้
เกิดจากระบบการศึกษาไทยที่ไม่สามารถผลิตแรงงานออกมาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจได้
แรงงานที่จบการศึกษาออกมามักจะทางานไม่ตรงกับที่เรียนมา นอกจากนี้ แรงงานไทยยังขาดโอกาสใน
การพัฒนาทักษะอย่างจริงจังตลอดช่วงชีวิตของการทางาน แรงงานจานวนมากยังทางานแบบเดิมๆ
ด้วยวิธีการเดิมๆ แม้ว่าจะผ่านการทางานมาหลายปี สอดคล้องกับงานศึกษาของ ธปท. ทีพ่ บว่า
โครงสร้างอาชีพของคนไทยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะทีโ่ ครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
ประการที่สาม การลงทุนของเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับต่า งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเราเป็น
ประเทศเดียวในเอเชียที่ระดับการลงทุนทีแ่ ท้จริงของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันยังต่ากว่าช่วง
ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งสาคัญมาก
สาหรับการช่วยเพิ่มผลิตภาพกลับลดลงมากในช่วงหลัง นอกจากนี้ ไทยเป็นประเทศเดียวใน
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อาเซียนทีส่ ่วนแบ่งเงินลงทุนสุทธิจากต่างประเทศ (Net FDI) จากเงินลงทุนทั้งโลกลดลง เมื่อเทียบ
ระหว่างช่วงทศวรรษก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2552 ยิ่งกว่านั้น งานวิจัยยังพบว่าการ
ลงทุนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นการลงทุนเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสื่อมลง
ไป ซึ่งไม่ได้สร้างผลิตภาพให้เพิ่มขึ้นมากนัก
ประการที่สี่ ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับความยากลาบากในการดาเนินธุรกิจจาก
กฎระเบียบข้อบังคับของทางการที่มีจานวนมากและล้าสมัย กฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ทาให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัยของ TDRI ชี้ว่า
ทุกวันนี้เรามีกฎหมายและกฎระเบียบรวมแล้วกว่า 100,000 ฉบับ มีกฎหมายและกฎระเบียบ
จานวนมากที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับบริบทของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันและโลกในอนาคต
โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing economy) และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล กฎเกณฑ์บาง
เรื่องซ้าซ้อนหรือขัดแย้งกันเองเนื่องจากถูกกาหนดจากหลายหน่วยงาน เช่น ผู้ที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจร้านค้าปลีก อาจจะต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการมากถึง 8 หน่วยงาน ในปีที่ผ่านมาไทย
ได้รับการจัดอันดับจาก World Economic Forum (WEF) ว่ามีคะแนนด้านภาระทางกฎระเบียบ
ที่แย่ลงจากเมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งอันดับของเราด้านนี้ตกลงมาอยู่ที่ 58 ของโลก ตามหลังหลาย
ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และลาว
ความท้าทายทั้งสี่ประการข้างต้น ทั้งด้านแรงงาน การลงทุน และกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งพัฒนาการด้านผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจไทย ส่งผล
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ให้ผลิตภาพของเศรษฐกิจไทยทรงตัวอยู่ในระดับต่าในช่วงที่ผ่านมา เมื่อเรามองไปในอนาคต คนไทยในวัย
ทางานจะมีจานวนลดลง ในขณะที่แต่ละคนต้องดูแลผู้สูงอายุจานวนเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น ทางเดียวที่
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้คือต้องเร่งพัฒนาผลิตภาพในทุกภาคของระบบ
เศรษฐกิจไทยเพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น และสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้น
ความท้าทายเชิงโครงสร้างมิติที่สอง คือความเหลื่อมล้าของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เรามีปัญหาการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบไม่ทั่วถึงต่อเนื่องมานาน ผลประโยชน์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้สูง มีสินทรัพย์สูง โดยเฉพาะเจ้าของ
ทุนขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งมาจากภาครัฐขาดประสิทธิภาพและความสามารถที่จะทาหน้าที่จัดสรร
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างภาษี โครงสร้างการใช้จ่ายภาครัฐ
หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้าทางโอกาสทีฝ่ ังตัว
อยู่ในทุกระดับ ในภาคธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้เปรียบธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในช่วงที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจอย่างรุนแรง เราพบว่าธุรกิจ SMEs
ในภาคการค้าและพาณิชยกรรมในต่างจังหวัด มีสัดส่วนหนีเ้ สีย (NPL) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่ได้เปรียบกว่ามาก
จากทั้งเรื่องอานาจต่อรอง ระบบโลจิสติกส์ ตราสินค้า และต้นทุนทางการเงิน ปัญหานี้จะยิ่งรุนแรงขึ้น
สาหรับ SMEs ที่ตั้งอยู่ในเมืองรองเนื่องจากตลาดเมืองรองมีขนาดเล็กกว่าเมืองใหญ่ และในช่วงหลัง
บริษทั ขนาดใหญ่ระดับประเทศได้รุกเข้าไปขยายธุรกิจในเมืองรองมากขึ้น งานศึกษาของ ธปท.
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พบว่า SMEs ในเมืองรอง ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่รุนแรงมากกว่า
SMEs ในเมืองใหญ่มาก เพราะนอกจากขนาดของตลาดจะจากัดแล้ว ยังต้องเผชิญกับข้อจากัด
อีกหลายด้าน ตั้งแต่ คุณภาพแรงงาน ต้นทุนค่าขนส่ง ไปจนถึงบริการสาธารณูปโภค
นอกจากนี้ ความเหลือ่ มล้าในระบบเศรษฐกิจไทยยังปรากฏให้เห็นในอีกหลายภาคเศรษฐกิจ
เราพบว่าผลิตภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรถึง 9 เท่า
ในภาคอุตสาหกรรมด้วยกันเองก็มีความเหลื่อมล้าสูงเช่นเดียวกัน งานศึกษาของ ธปท. พบว่า
ผลิตภาพของโรงงานระดับหัวแถวหรือ percentile ที่ 100 จะสูงกว่าโรงงานในระดับ percentile
ที่ 75 ถึง 2 เท่า และสูงกว่า percentile ที่ 50 ถึง 7 เท่า ความแตกต่างด้านผลิตภาพนี้ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อกาไรและโอกาสในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ส่งผลให้ค่าตอบแทน
ของลูกจ้างในบริษัทที่อยู่หัวแถวสูงกว่ากับบริษัทอื่นมากด้วย
นอกจากความเหลื่อมล้าของภาคธุรกิจแล้ว ความเหลื่อมล้าของภาคครัวเรือนก็เป็นปัญหารุนแรง
ของสังคมไทย ในปีที่แล้ว WEF จัดอันดับให้ไทยมีความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินมากที่สุดในอาเซียน
และอยู่ในอันดับที่ 97 จาก 106 ประเทศ ที่สาคัญความเหลื่อมล้าทางทรัพย์สินนี้ได้ส่งผลไปสู่
ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
งานวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษา พบว่าครัวเรือนไทยที่มีฐานะดีสามารถส่งลูกหลานเข้าถึง
การศึกษาในระดับสูงได้มากกว่าครัวเรือนยากจนมากถึง 3 เท่า และนักเรียนในเมืองใหญ่มีโอกาส
สอบได้คะแนนสูงกว่านักเรียนในเมืองรอง ความเหลื่อมล้าทางการศึกษานี้ทาให้เยาวชนจาก
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ครัวเรือนยากจนขาดโอกาสสาคัญที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองและ
ครอบครัว และจะนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่กว้างขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีผลเสียต่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจและสังคมไทย
ความท้าทายเชิงโครงสร้างมิติที่สาม คือภูมิต้านทานของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าภูมิต้านทาน
ของเศรษฐกิจไทยในระดับมหภาคจัดว่าค่อนข้างดี แต่ในระดับครัวเรือนนั้นถือว่ายังเปราะบางมาก
จากปัญหาหนี้ครัวเรือนทีไ่ ด้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา หนี้ครัวเรือนของเรามีปัญหาทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ระดับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 77.8 ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกับเรา ถ้าดูรายละเอียดจะพบว่าเรามีสัดส่วนหนี้เสียในระดับสูงด้วย
และยอดหนี้ของคนไทยจานวนมากไม่ได้ลดลงแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นจนถึงวัยใกล้เกษียณ
ครัวเรือนไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องหนี้ครัวเรือนมากขึ้นเพราะเรากาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศแรกในโลกทีค่ นส่วนใหญ่จะแก่ก่อนรวย โดยผลสารวจเศรษฐกิจ
และสังคมครัวเรือนตั้งแต่หลายปีก่อน พบว่าคนไทยราว 3 ใน 4 ไม่สามารถออมเงินได้ในระดับที่
ตั้งใจไว้สาหรับการเกษียณอายุ และเกือบครึ่งหนึ่งยังไม่มีแผนการออมอย่างเป็นรูปธรรมหรือกาลัง
อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนการออม ถ้าครัวเรือนไทยไม่สามารถพึ่งพาการออมของตัวเองได้
แล้ว ท้ายที่สุดจะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุของภาครัฐ และบั่นทอนภูมิต้านทาน
ด้านการคลังต่อไป
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นอกจากภาระค่าใช้จ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นมากแล้ว ภาครัฐยังจะมีภาระ
ด้านประกันสังคม รายจ่ายประจาที่ต้องเพิ่มขึ้นจากการขยายบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานราชการอีกมาก
มีภาระเงินอุดหนุนสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รวมไปถึงแนวโน้มการดาเนินนโยบายประชานิยม
ที่หวังผลทางการเมืองในช่วงสั้นๆ ประมาณการฐานะการคลังระยะปานกลางของรัฐบาลแสดงว่า
รัฐบาลจะต้องทางบประมาณขาดดุลต่อเนื่องไปอีกประมาณ 12 ปี จึงจะเริ่มมีงบประมาณสมดุลได้ เรื่อง
นี้น่าเป็นห่วง เพราะว่าวันนี้ต้องถือว่าระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยสอดคล้องกับศักยภาพแล้ว แต่
ฐานะการคลังของเรายังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเข้าสู่ภาวะสมดุล ภูมิต้านทานด้านการคลังของ
เราอาจจะต่ากว่าที่หลายคนคิดมาก การให้ความสาคัญต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐและ
การลดขนาดของภาครัฐจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้นแล้ว ภูมิต้านทานด้านการคลังที่เรา
หวังว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย จะกลายมาเป็นตัว
ปัญหาใหญ่ได้ในอนาคต
ท่านผู้มีเกียรติครับ
ความท้าทายเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยทีผ่ มได้กล่าวไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภาพ
การกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง และภูมิต้านทาน ไม่ใช่เรื่องใหม่ ผมเชื่อว่าทุกท่านเคยได้ยิน
ปัญหาเหล่านี้กันมาแล้วทั้งสิ้น แต่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้อย่างจริงจังและรอบด้าน
เป็นความท้าทายสาคัญที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันมากเท่าไหร่ ซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องร่วมกันมองให้ไกล
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และคิดร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่
กาลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน้อยใน 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่
เรื่องแรก คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศก้าลังเกิดขึนอย่างก้าวกระโดด
และจะมีผลโดยตรงต่อวิถชี ีวิตของพวกเราทุกคนและต่อการทาธุรกิจในโลกยุคใหม่ เมื่อหลายปี
ก่อน นาย Gordon Moore ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท intel กล่าวไว้ว่า “ทุกๆ 18 เดือน
คอมพิวเตอร์จะประมวลผลได้เร็วขึ้น 2 เท่า” คาพูดดังกล่าวยังเป็นจริงอยู่ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ใน
วันนี้จะมีความสามารถในการประมวลผลดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลายเท่าตัวแล้วก็ตาม โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนที่เราใช้อยูก่ ็มีความสามารถประมวลผลเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเมื่อ 5 ปีก่อน ในโลกยุค
ใหม่ บริษัท Tech firm ได้กลายเป็นบริษัททีข่ ับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาด
(market capitalization) สูงอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ Tech firm ไม่ได้ทาธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเข้าไปให้บริการอีกหลายประเภททั้งบริการทางการเงิน
บริการด้านการท่องเที่ยว การศึกษา ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างธุรกิจประเภทต่างๆ บางลงมาก
เทคโนโลยียงั ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทุกวันนี้หลายคน
รับข่าวสารจากสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นหลัก การสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น e-commerce หรือ social commerce เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ร้านอาหารหลายแห่ง
ขายอาหารผ่าน delivery platform เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เร่ง
ให้กระแสโลกาภิวัตน์รุนแรงขึ้น เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศเลือนรางลง ทุกคนบนโลก
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สามารถเข้ามาสูส่ นามการแข่งขันบน e-commerce platform ที่ไร้พรมแดน ในโลกยุคใหม่นี้การ
แข่งขันทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้าจะรุนแรงและหลีกเลี่ยงได้ยากขึ้น ทุกคนไม่ว่าจะเป็น
เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน หรือผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะต้องเผชิญกับการแข่งขัน
กับผู้เล่นจากทั่วโลกทีใ่ ช้เทคโนโลยีพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองให้สูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงส้าคัญของโลกประการที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงด้านภูมอิ ากาศ
(Climate change) จากภาวะโลกร้อน ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น เราต้องเผชิญกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น ในช่วง 30 ปีที่แล้ว ปรากฏการณ์เอลนีโญ่มักเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี แต่ปัจจุบันกลับเกิดถี่มากขึ้นถึง 7 ครั้งในรอบ 10 ปี เช่นเดียวกับปรากฏการณ์
ภัยแล้งและน้าท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นแทบทุกปี เป็นความเสี่ยงสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรที่
ต้องเผชิญกับความเสียหายของผลผลิตถี่ขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิของโลกที่ปรับสูงขึ้นเร็วได้ส่งผล
ให้เกิดโรคพืชและสัตว์ชนิดใหม่ๆ และจะกระทบต่อผลิตภาพของภาคเกษตรในระยะอันใกล้
หากไม่เตรียมตัวไว้อย่างเท่าทัน ภาวะโลกร้อนจะทาให้เกษตรกร ซึ่งเดิมมีฐานะทางเศรษฐกิจ
เปราะบางอยู่แล้ว อ่อนไหวมากขึ้นและมีภูมิต้านทานต่าลง
ภาวะโลกร้อนได้ทาให้ประชาคมโลกตื่นตัวและสนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปัจจุบัน
สังเกตได้จากมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
มาตรฐานด้านการเกษตร มาตรฐานด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น ลดการใช้พลาสติก และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การเปลี่ยนแปลง
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เหล่านี้ทาให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการจะต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตและรูปแบบธุรกิจเพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงเพิ่มทางเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
ตลาดมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญของโลกประการที่สามคือ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และ
กระแสการต่อต้านโครงสร้างเชิงสถาบัน (Institution) ที่มีอยู่แต่เดิม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
เชิงสถาบันระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ วันนี้เราเห็นความขัดแย้งระหว่างขั้วมหาอานาจ
สหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง คาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้ หรือ
ล่าสุดระหว่างอินเดียและปากีสถาน หรือแม้กระทั่งการประท้วงทางการเมืองในฝรั่งเศสและ
Brexit ทีส่ ะท้อนการต่อต้านโครงสร้างเชิงสถาบันแบบเดิม ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้มีความ
เสี่ยงที่จะปะทุเป็นปัญหารุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ตลาดเงินตลาดทุนโลกและ
ราคาพลังงาน ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์เหล่านี้สามารถพลิก
ผันได้ตลอดเวลาและไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้อย่างวางใจ
ท่านผู้มีเกียรติครับ
ความท้าทายเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
ภายใต้การแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีที่กาลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น
รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่สามารถ
เติบโตได้ด้วยแรงส่งแบบเดิมๆ ของโลกยุคเก่าที่เราคุ้นเคยอีกต่อไป ศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
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จะถูกบั่นทอนได้อย่างรุนแรงถ้าเราไม่ร่วมกันปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยให้เตรียมรับกับโลก
ยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน การที่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้เศรษฐกิจไทยต้องให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพอย่างจริงจัง การเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพเป็นวิธีเดียวที่จะทาให้
รายได้ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะทาให้รูปแบบการ
ทาธุรกิจในโลกใหม่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และจะทิ้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือขาดความรู้
ทางเทคโนโลยีไว้ข้างหลัง (Digital divide) ผมคิดว่าเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเศรษฐกิจในโลกยุค
ใหม่ที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องให้ความสาคัญกับอย่างน้อย 3 เรื่องต่อไปนี้
การเตรียมพร้อมเรื่องแรก คือเราจะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ไปข้างหน้าด้วยคุณภาพและผลิตภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและ SMEs
การขับเคลื่อนด้วยคุณภาพและผลิตภาพจะต่างจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณ ที่ผ่านมาเราอาจจะ
ให้น้าหนักกับเรื่องการเพิ่มปริมาณเพราะคิดว่าทาได้อย่างรวดเร็วและสามารถแสดงเป็นผลงานได้
ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่อาจสร้างผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้มากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เราไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก หรือไม่จาเป็นต้องมีนักท่องเที่ยวมาเยือน
มากที่สุดในโลก แต่คงดีกว่าถ้าเกษตรกรไทยสามารถเพิ่มคุณภาพจนสร้างความแตกต่างของ
ผลิตผลทางการเกษตรได้ สามารถจาหน่ายได้ในราคาสูง มีกาไรและเงินออมที่เกิดจากการทางาน
ด้วยตนเอง โดยที่รัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากเข้าพยุงราคาสินค้าเกษตรในทุกฤดูกาลเพาะปลูก
หรือคงดีกว่าถ้าเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและมีอานาจซื้อสูงเข้ามาในประเทศได้
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ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่สร้างปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ที่จะสร้างผลเสียให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว
การขับเคลื่อนด้วยคุณภาพและผลิตภาพนี้ต้องการการทางานในระดับจุลภาคอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง ต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้ ความเข้าใจปัญหา และข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
ต้องการความเพียร ความอดทน และการเสียสละผลประโยชน์ในช่วงสั้นๆ ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาครัฐ และต้องการการแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบนมาเสริมการขับเคลื่อนนโยบายที่เน้น
จากบนลงล่าง เราต้องตระหนักว่าถ้าเราไม่ให้ความสาคัญกับมิติด้านคุณภาพและผลิตภาพอย่าง
เพียงพอแล้ว เราจะใช้งบประมาณและทรัพยากรจานวนมากไปสาหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น ปัญหาเชิงโครงสร้างที่จาเป็นต้องแก้ไขจะถูกปล่อยทิ้งไว้ ในขณะที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันการณ์ ศักยภาพ
ของเศรษฐกิจไทยจะถูกบั่นทอนอย่างรุนแรง กระทบต่อความอยู่ดีกินดีของคนไทยในระยะยาว
การเตรียมพร้อมเรื่องที่สอง คือเราต้องเร่งเพิ่มคุณภาพของแรงงานไทย 38 ล้านคนที่มี
อยู่ในขณะนี ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก คนไทยกาลังถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและการแข่งขันจากประเทศอื่นที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวมากกว่าเรามาก
ทักษะงานของโลกเก่าที่แรงงานไทยคุ้นเคยจะทยอยหมดความสาคัญลงเรื่อยๆ บริษัท McKinsey
ได้ประเมินว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีแรงงานทั่วโลกราวร้อยละ 14 ที่จะถูกเทคโนโลยีดิจิทัล
ระบบ automation และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาแทนที่ สัดส่วนนี้จะสูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
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ที่แรงงานมีคุณภาพต่า และมีลักษณะงานซ้าๆ ในกระบวนการผลิต ปัญหาทักษะแรงงานไทย
ทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการของนายจ้างจะทวีความรุนแรงและเห็นชัดมากขึ้นในโลกยุคใหม่ และยัง
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่ต้องการแรงงานฝีมือที่เพิ่มขึ้นมาก
ที่ผ่านมา สังคมไทยได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อให้สามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผมเห็นด้วยว่าการปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิตคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานเป็นความจาเป็นประการหนึ่ง แต่เมื่อมองไปข้างหน้าแล้ว โจทย์ที่อาจจะสาคัญกว่า
คือเราจะยกระดับคุณภาพของแรงงานที่อยู่ในกาลังแรงงานปัจจุบัน 38 ล้านคนหรือประมาณ
ร้อยละ 60 ของประชากรไทยได้อย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กาลังเกิดขึ้น
หลายประเทศได้วางแผนพัฒนาทักษะสาหรับโลกยุคใหม่ให้กับแรงงานของตนอย่างจริงจัง
เรื่องการยกระดับคุณภาพของแรงงานนี้เราไม่ค่อยพูดถึงกันมากเท่าไหร่ เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ
ที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และตัวแรงงานเอง เนื่องจากโลกข้างหน้า
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะที่สาคัญประการหนึ่ง คือทักษะของการเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนา
ตนเองได้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ง่ายแต่จาเป็นยิ่งสาหรับคนไทยในโลก
ที่กาลังเปลี่ยนแปลง
การเตรียมพร้อมเรื่องที่สามคือเราจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร จะท้าอย่างไรที่จะให้ทรัพยากรย้ายออกจากภาคเศรษฐกิจ
ที่มีผลิตภาพต่้าไปสู่ภาคทีม่ ีผลิตภาพสูงกว่าได้เหมือนในช่วง 20-30 ปีก่อน งานวิจัยของ ธปท.
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พบว่าในอดีตการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มีบทบาทในการปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและทาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้น
นอกเหนือจากภาคเกษตรแล้ว แรงงานในภาครัฐก็เป็นโจทย์ใหญ่เช่นกัน วันนีบ้ ุคลากรภาครัฐมี
มากกว่า 2 ล้านคนและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากจะทาให้งบประมาณด้านบุคลากรของรัฐบาล
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีสัดส่วนงบประมาณด้านบุคลากรสูงแล้ว
การจัดอันดับ Worldwide Governance Indicators (WGI) ของ World Bank พบว่าภาครัฐไทย
มีประสิทธิภาพที่ลดลงเรื่อยๆ ถ้าหากรัฐบาลสามารถตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพของภาครัฐได้สาเร็จ
โดยเฉพาะการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ ลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อนและล้าสมัย
และปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดเล็กลง นอกจากประเทศจะได้ประโยชน์จากแรงงาน
ที่ทางานได้เต็มศักยภาพมากขึ้นแล้ว ภาครัฐยังจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นสาหรับการลงทุนพัฒนาประเทศ
รวมถึงสร้างภูมิต้านทานด้านการคลังเพื่อรองรับความผันผวนที่เราจะต้องเผชิญอีกมากในอนาคต
นอกจากนี้ เราจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้กต็ ่อเมื่อทรัพยากร
ต่างๆ ไม่ว่าทุน คน หรือที่ดิน สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายจากภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพต่าไปสู่
ภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูง จากธุรกิจที่ทรงๆ หรือไม่ประสบความสาเร็จไปสู่ธุรกิจที่กาลังเติบโต
จากเศรษฐกิจในโลกยุคเก่าไปสู่เศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ซึ่งเราจะได้ยินคาพูดของธุรกิจ start up
อยู่เสมอว่า “fail fast, fail cheap and fail forward” หรือ เป็นการล้มที่จะลุกไปข้างหน้าได้เร็วด้วย
ต้นทุนต่า การเคลื่อนย้ายทรัพยากรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นี้จะไม่สามารถ
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เกิดขึ้นได้ถ้ากฎระเบียบจานวนมากของภาครัฐยังล้าสมัย และเป็นพันธนาการไม่สนับสนุนให้ธุรกิจ
ไทยและคนไทยมีความยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปฏิรูป
กฎหมายและกฎเกณฑ์ของภาครัฐอย่างจริงจังเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้เศรษฐกิจไทยสามารถปรับตัว
ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท่านผู้มีเกียรติครับ
นอกจากปัญหาต่างๆ ที่ผมได้พูดถึง เรายังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่รอการแก้ไขอยู่หลาย
เรื่อง ในขณะที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีโจทย์ที่ท้าทายหลายด้านที่เชื่อมโยงกัน
ไม่มีทางลัดที่จะแก้ไขเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่เกิดผลข้างเคียงไปสู่เรื่องอื่น เราจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ต้องปฏิรูปโครงสร้างหลายอย่างทีม่ ีมาแต่เดิม การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้
ย่อมก่อให้เกิดผู้เสียประโยชน์ในระยะสั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสานประโยชน์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ
ในสังคม และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปข้างหน้า เวลาที่เรา
พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปนี้ คาถามแรกที่คนส่วนใหญ่จะถามคือ ใครควรเป็นเจ้าภาพ หน่วยงาน
ไหนของภาครัฐควรรับเป็นเจ้าภาพ แล้วเราก็มักจะจบลงด้วยคาตอบที่ว่าหาใครรับเป็นเจ้าภาพ
ไม่ได้ จึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้
ผมคิดว่าเรากาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมาก ต้องการแรงขับเคลื่อนจากทุก
ภาคส่วนในสังคม เราทุกคนควรจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลง ถ้าเรามัวแต่คิดว่า
คนอื่นต้องรับเป็นเจ้าภาพแล้ว ไม่มีทางที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย
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การเปลี่ยนแปลง mindset อันดับแรกทีต่ ้องเริ่มจากตนเองก่อนจึงสาคัญมาก เราทุกคน
ต้องตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมของโลกทีก่ าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเริ่มเปลี่ยนแปลง
ด้วยตัวเองในวันนี้ เริ่มจากถามตัวเองว่า สิ่งที่เราทาได้ทาให้ผลิตภาพของเรา หน่วยงานของเรา
และประเทศของเราเพิ่มขึ้นหรือไม่ เราให้ความสาคัญกับการเพิ่มคุณภาพของงานที่เราทาอย่างไร
บ้าง ธุรกิจของเราหรืองานของเรามีส่วนช่วยให้คนอื่นในสังคมได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นได้อย่างไร
โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสกว่า เราจะลดการเบียดเบียนคนอื่นในสังคมได้อย่างไรทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ได้ตั้งใจ และเราจะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่างไร ผมเชื่อมั่นว่า
ถ้าเราให้ความสาคัญกับการถามตัวเองเป็นประจา นอกจากจะทาให้เราพัฒนาไปข้างหน้าแล้ว จะ
ช่วยสร้างพลังบวกที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปข้างหน้าด้วย จะเป็นพลังบวกที่จะนาไปสู่ความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งความไว้วางใจนี้เป็นรากฐานสาคัญที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างได้ ซึ่งน่าเสียดายว่าในช่วงที่ผ่านมาความไว้วางใจกันได้ลดน้อยลงในสังคมไทย จนส่งผล
ให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทาได้ยากขึ้นกว่าเดิมมาก
ท่านผู้มีเกียรติครับ
สังคมใดก็ตามที่มีความแคลงใจต่อกันเป็นพฤติกรรมในสังคม สังคมจะเดินหน้าได้ยากมาก
ยากที่คนจะยอมแลกผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ยากที่จะยอมแลกผลประโยชน์
ของตนในระยะสั้นกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว การแก้ไขปัญหาสาคัญต่างๆ ของ
ประเทศจะต้องเผชิญกับแรงต้านตั้งแต่ยังไม่เริ่มทา ยากที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือ
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การปฏิรูปใดๆ ให้สาเร็จได้ การสร้างความไว้วางใจกันจึงเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
ผมคิดว่าการสร้างความไว้วางใจกันและการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของพวก
เราทุกคน
ขอบคุณครับ
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