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ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ ไทยชะลอลงต่อเนื่องในรอบ 50 ปี จาก 6.5 –7.6% ในช่วงสอง
ทศวรรษแรก ปี 2514-2533 ต่อมาลดลงเหลือ 4.4-4.5% ในช่วงปี 2534-2553 และในทศวรรษล่าสุดปี 25542563 ที่องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) คาดว่าตัวเลขการเติบโต
ของไทยจะเหลือเพียง 2.3% ซึ่งมาจากทุนที่ลดลงไปมาก และผลิตภาพรวมที่แทบจะไม่เห็นการเติบโตเลย
นอกจากนี้ ชั่วโมงทางานที่หดตัวเมื่อเทียบกับทศวรรษอื่น ๆ ในอดีต การเติบโตที่ชะลอลงมากในช่วงทศวรรษ
นี้ ปัจจัยหลักสืบเนื่องมาจากการสะสมทุนที่ต่ากว่ายุคก่อนปี 2543 มาก1 ขณะที่ตลาดแรงงานมีความตึงตัว
ต่อเนื่อง และแม้จะมีการใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ท่าได้ในกลุ่มทักษะต่่า (low
skill) ขณะที่ยังท่าในกลุ่มทักษะสูง (high skill) ได้จ่ากัด2 อีกทั้งภาวะสังคมสูงวัยส่งผลให้จ่านวนชั่วโมงท่างาน
เฉลี่ยของคนไทยปรับลดลงต่อเนื่อง
ปัญหาที่กล่าวไปเป็นแรงกดดันให้เศรษฐกิจโตต่่าอยู่แล้ว แต่ วิกฤตโควิด-19 ทาให้ปัญหารุนแรงขึ้น
อีก เมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งในมิติการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภค ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สนับสนุน
ให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติม ขณะที่มีแรงงานจานวนมากได้รับผลกระทบและจะทางานได้น้อยลง ปัจจัยบวก
ด้านแรงงงานต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงจะยิ่งแผ่วลงไปอีก มองไปข้างหน้า APO ธนาคารโลก (World
Bank) และ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) มองการเติบโตของไทย
เราไม่ ดี นั ก APO มองว่ า ในปี 2564-2573 ตั ว เลขการเติ บ โตของไทยจะต่ าสุ ด ในรอบ 60 ปี แม้ ใ นทุ ก
องค์ประกอบจะขยายตัว แต่เติบโตได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อย่างไรก็ดี สิ่งส่าคัญ คือ เราจะเดินหน้าเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่เป้าหมายได้อย่างไร เป้าหมายที่ไม่ใช่
แค่ต้องมีการเติบโตกลับสู่ระดับที่เคยตั้งไว้ก่อนที่จะเผชิญผลกระทบจากโควิด-19 หากแต่ตอ้ งมองให้ลึกลงไป
ถึงการก้าวข้ามต้นตอของความเปราะบางของการเติบโตที่มีอยูเ่ ดิม คือ การเติบโตที่เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง จึง
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบ เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตแต่ งบการเงิน balance sheet ของ
ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME เปราะบาง มีภาระหนี้สูง หรือการเติบโตมาจากส่วนแบ่งของภาคธุรกิจขนาด
ใหญ่ ขณะทีส่ ัดส่วนของรายได้แรงงานในรายได้ประชาชาติ National Income มีน้อยลง ดังนั้น เป้าหมายของ
เศรษฐกิจไทยควรเป็นการเติบโตอย่างทั่วถึง ที่จะน่าไปสู่ความสมดุล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
เพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง สมดุล และยั่งยืน ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งจากข้อติดขัดของกฎเกณฑ์
ภาครัฐที่กระทบต่อการท่าธุรกิจและการลงทุน ข้อจ่ากัดด้านทักษะของแรงงาน ตลอดจนการขาดการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนที่มีต่อการด่าเนินนโยบายของภาครัฐ จึงจ่าเป็นต้องอาศัย 4 มาตรการสนับสนุนส่าคัญดังนี้
1. การปฏิ รู ป กฎเกณฑ์ ก ติ ก า กฎระเบี ย บ ผ่ า นการอาศั ย แนวทาง Regulatory Impact
Assessment-RIA เพื่อประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยชั่งน้่าหนักของผลบวกใน
1 พิรญาณ์
2 ชมนาถ,

2563, ทรานส์ฟอร์มลงทุนไทยอย่างไร? ให้ออกจากดักแด้กลายเป็นเสือ
โสภณ, บวรวิชญ์, และ นันทนิตย์, 2563, เปิดข้อเท็จจริงแรงงานต่างด้าวในไทย: ตอนที่ 1 แรงงานทักษะต่า่ และ ตอนที่ 2 แรงงานทักษะ
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การผ่อนคลายเกณฑ์ที่เอื้อให้เกิดความง่ายต่อภาคเอกชนกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลด้านลบ อาทิ การปฏิรูป
กฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ เพื่อเอื้อให้เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะของธุรกิจ
SME และรายย่อย และเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการด่าเนินธุรกิจ โดยการปรับปรุงกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการจ้างแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ส่าคัญต่อภาคการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะ
เพิ่มพูนศักยภาพการผลิตของไทย และพัฒนาทักษะแรงงานไทยไปพร้อมกันได้3 ดังนั้นจะช่วยให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตได้ทั้งด้านผลิตภาพรวม และคุณภาพแรงงาน
2. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุน ส่าหรับภาคเอกชน และเน้นการลงทุน ที่สอดรับ ไปกับ
บริ บ ทโลกยุ คใหม่ของทั้งภาครัฐ และเอกชน 4 เช่น การลงทุน ด้าน IT ที่จะน่าไปสู่ เ ศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy) ที่แม้จะใช้เม็ดเงินไม่มากในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ IT เช่น ระบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่าง ๆ แต่สามารถสร้างความทั่วถึงได้
เปิดโอกาสให้ธุรกิจรายย่อยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ตามทิศทางที่นโยบายคนละครึ่งเปิดประตูไว้ อย่างไรก็ดี
ต้องด่าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของประชาชน (Digital literacy) เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่
3. การยกระดับ Upskill และปรับทักษะ Reskill คนไทย ซึ่งจะเป็นมาตรการสร้างความเติบโตอย่าง
ทั่วถึงได้ดีที่สุด เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะท่าให้ คนพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว และจะเรียนรู้ที่จะมี
ทักษะที่ยั่งยืน คือ ทักษะในการปรับตัว ตามแนวการเรียนรู้ชั่วชีวี Life-long Learning ท่าให้สามารถอยู่รอด
ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดเดาได้ยากขึ้นกว่าเดิม5
4. การบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกุญแจส่าคัญที่จะท่าให้ทุกข้อที่
กล่าวมาข้างต้นส่าเร็จได้ ทั้งใน 1) ด้านของกลไกการท่างานร่วมกัน Institution เช่น การต่อยอดแนวทางการ
ท่างานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการน่าเสนอมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีรูปแบบการ
ท่างานเป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง 2) ด้านการออกแบบมาตรการสร้างแรงจูงใจ Incentive เพื่อผลักดันให้ทุก
ภาคส่วนเกิดการปรับตัวอย่างจริงจัง และ 3) ด้านการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล Data Infrastructure
เพื่อให้การด่าเนินนโยบายอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ อันจะน่าไปสู่การท่างานที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน
การประเมินผล ซึ่งจะท่าให้สามารถปรับปรุงแนวทางการด่าเนินการได้
การด่าเนินมาตรการทั้ง 4 มิติ เป็นค่าตอบของค่าถามส่าคัญว่า จะท่าให้อย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืนได้ สิ่งส่าคัญคือ การรักษาบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการฝ่าฟัน
วิกฤตโควิด ให้ยังคงเป็นแรงส่งในการปลดล็อกข้อจ่ากัดเพื่อยกกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ไม่เพียงเติบโต
ได้ในภาพรวม แต่จะมีความเข้มแข็งอย่างทั่วถึง และพร้อมจะเผชิญความเปลี่ยนแปลงในระยะข้างหน้า
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บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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