บทสรุปสำหรับผู้บริ หำร
กำรพัฒนำในระยะที่ผ่ำนมำ
โควิ ด-19 ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อเศรษฐกิ จไทยที่อ่อนแออยู่แล้วก่อนที่จะมีกำรระบำดของโควิ ด-19 ทั ่วโลก
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ อเมริกาและจีน ความไม่แน่ นอนทางการเมืองภายในประเทศ และปั ญหาภัยแห้งที่
เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในปี 2562 และในต้นปี 2563 ในขณะทีก่ ารควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศไทยประสบความสาเร็จ แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังคงปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน
อุ ป สงค์ ใ นตลาดโลกที่อ่ อ นแอ การเข้า มาของนั กท่ องเที่ยวชาวต่า งชาติท่ีต้องหยุด ชะงัก และข้อ จ ากัด ในการเดินทาง
ภายในประเทศได้กดดันการส่งออกสินค้าและบริการ รวมทัง้ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนได้ลดลงเช่นกัน
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทีม่ อี ยู่อย่างต่อเนื่องในแนวโน้มระยะกลางสาหรับการส่งออกและการเติบโต
อย่ำงไรก็ตำมภำวะกำรณ์ เศรษฐกิ จล่ำสุดกำลังแสดงให้เห็นถึงสัญญำกำรฟื้ นตัว เศรษฐกิจไทยหดตัวลงร้อยละ 6.4
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (เทียบกับปี ก่อน) ซึ่งเป็ นการหดตัวลงที่น้อยกว่าในไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 12.1 การส่งออก
บริการยังคงอ่อนตัวอยู่มาก แต่การผ่อนคลายข้อจากัดสาหรับการเดินทางภายในประเทศและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจาก
ภาครัฐได้ช่วยพยุงเศรษฐกิจบางส่วน ขณะทีภ่ าคการเกษตรกาลังฟื้ นตัวอย่างช้าๆ จากภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย
คาดการณ์ว่าจะหดตัวลงร้อยละ 6.5 ในปี 2563 ซึ่งเป็ นการปรับเพิม่ ขึน้ จากการคาดการณ์ในเดือนตุลาคม 2563 เนื่องจาก
การเติบโตทีด่ กี ว่าคาดในไตรมาสที่ 3 และความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อัตราเงินเฟ้ อ
พืน้ ฐานเพิม่ กลับมาในระดับใกล้เคียงเดิมในไตรมาสที3่ (หลังจากทีล่ ดลงในไตรมาสก่อนหน้า) ซึง่ สะท้อนถึงการเพิม่ ขึ้นของ
อุปสงค์ในประเทศและมาตรการลดค่าไฟฟ้ าและค่าน้าประปาทีส่ น้ิ สุดลง
บัญชีเดิ นสะพัดของไทยเกิ นดุลแคบลงอย่ำงรวดเร็ว แต่ กำรไหลเข้ำของเงิ นทุนสุทธิ ในบัญชีกำรเงิ นที่หนุนค่ำเงิ น
บำทและระดับเงิ นสำรองระหว่ำงประเทศยังคงแข็งแกร่ง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลแคบลงทีร่ อ้ ยละ 0.6 ของ GDP ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (จากร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า) เนื่องจากรายรับจากการท่องเที่ยวหดตัวลงมาก ในทาง
กลับกันการไหลเข้าของเม็ดเงินทีม่ าจากการขายสินทรัพย์ต่างประเทศและการไหลกลับของเงินฝากทีถ่ อื อยู่ในต่างประเทศ
ได้ส่งผลทาให้ค่าเงินบาทแข็งตัว อย่างไรก็ตามเงินบาทได้แข็งค่าขึน้ เพียงเล็กน้อยหากเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น ๆ
ในภูมภิ าคสาหรับสิน้ ไตรมาสที่ 2
แม้ตลำดกำรเงิ นจะมีควำมผันผวนทั ่วโลก ระบบกำรเงิ นของไทยยังคงมีเสถียรภำพแต่ทว่ำยังมีควำมเปรำะบำงอยู่
การรักษาสภาพคล่องและการดารงเงินกองทุนส่วนเพิม่ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทาให้ทผ่ี ่านมาภาค
การเงินสามารถรับมือกับแรงปะทะของวิกฤติการระบาดได้ อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจทีเ่ ปราะบางยิง่ ขึน้ และระดับหนี้ครัวเรือน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แสดงให้เห็นถึงความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเศรษฐกิจฟื้ นตัวช้ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้และภาระ
ชาระหนี้สูงเกินกว่าที่จะชาระคืนได้ หนี้ครัวเรือนของไทยสูงเป็ นอันดับสองในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก (ร้อยละ 80.2 ต่อ
GDP ในเดือนมีนาคม 2563) แม้ว่าสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ทรงตัวอยู่ท่รี อ้ ยละ 3.1 ของสินเชื่อรวม ณ สิน้ เดือนมิถุนายน
2563 แต่ถอื ว่าอยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างสูง โดยปกติสนิ เชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้เป็ นตัวชี้วดั ตาม ซึ่งแสดงข้อมูลย้อนหลังจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั และมีระดับค่อนข้างสูงสาหรับสินเชื่อทีใ่ ห้วสิ าหกิจ ขนาดกลางและย่อม (SMEs) จึงทาให้เกิดคาถาม
เกีย่ วกับความสามารถในการให้ชาระคืนหนี้สนิ ของ SMEs ทีไ่ ด้รบั สินเชื่อเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 และการถอน
มาตรการสนับสนุนทางการเงิน เช่น การขยายเวลาชาระเงินกู้ ในทีส่ ุด
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ด้วยอัตรำเงิ นเฟ้ อที่ตำ่ และเศรษฐกิ จที่ชะลอตัวลง ธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงคงอัตรำดอกเบีย้ นโยบำยไว้ที่ร้อย
ละ 0.5 เพื่อสนับสนุนกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ใช้มาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทาง
การเงินและดูแลธนาคารและองค์กรทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินให้ มสี ภาพคล่องอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงการจัดตัง้ กองทุน เพื่อ
รักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) เพื่อให้เงินกู้ระยะสัน้
สูงถึง 4 แสนล้านบาทในการรับประกันสภาพคล่องสาหรับบริษทั ทีม่ พี นั ธบัตรครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2563
กำรดำเนิ นมำตรกำรสิ นเชื่ อดอกเบี้ย ต่ำ (soft loan) ให้ กบั SMEs ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของมำตรกำรเพื่อรับมือกับ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิ ดแสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำย SMEs มีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของ GDP และ
ประมาณร้อยละ 80 ของการจ้างงานภาคเอกชน แต่หลายรายเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจากัด ธนาคารแห่งประเทศไทยจึง
ได้จดั สรรเงินกู้ยมื 5 แสนล้านบาท (ประมาณร้อยละ 3 ของ GDP) ให้กบั ธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับโครงการ
สินเชื่อให้กบั SMEs ซึง่ มาตรการนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 (ประมาณร้อยละ 13 ของ GDP) แต่สนิ เชื่ออนุ มตั แิ ล้วของมาตรการดังกล่าวมีปริมาณต่ากว่าที่
คาดหวังไว้ คิดเป็ นเพียงร้อยละ 24 ของยอดสินเชื่อทัง้ หมด ในขณะที่การเติบโตของสินเชื่อ SMEs โดยรวมชะลอตัวลง
รัฐบาลจึงได้ทบทวนรายละเอียดโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ ต่าบางส่วน เพื่อขยายความครอบคลุม แก้ไขปั ญหาความเสีย่ งด้าน
เครดิต และขยายกรอบเวลาการดาเนินการ
กำรขำดดุลกำรคลังเพิ่ มขึ้นอย่ำงรวดเร็วเนื่ องจำกรัฐบำลเพิ่ มกำรใช้ จ่ำยมำกขึ้น เพื่อบรรเทำผลกระทบทำง
เศรษฐกิ จต่อภำคครัวเรือนและภำคธุรกิ จที่เกิ ดขึ้นจำกโควิ ด-19 ในปี งบประมาณ 2563 (สิน้ ปี ทเ่ี ดือนกันยายน) รายได้
ของรัฐบาลลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด -19 ที่มตี ่อกิจกรรมด้านการค้าและเศรษฐกิจ และมาตรการนโยบาย
เช่น การลดภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายชัวคราวและการลดอั
่
ตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสาหรับ SMEs รายจ่ายภาครัฐที่
เพิม่ ขึ้นส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากมาตรการบรรเทาการระบาดของโรค จึงส่งผลให้รฐั บาลขาดดุลการคลังเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ
5.9 ของ GDP ในปี งบประมาณ 2563 จากร้อยละ 2.3 ของ GDP ในปี งบประมาณ 2562 การขาดดุลได้ถูกชดเชยจากการ
กู้ยมื ในประเทศและทาให้หนี้สาธารณะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเป็ นร้อยละ 49.4 ของ GDP ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็ น
ระดับสูงสุดในช่วงระยะเวลา 20 ปี ทผ่ี ่านมา
มำตรกำรทำงกำรคลังได้ถกู นำมำใช้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนที่เปรำะบำงที่สุด มาตรการทางการคลังเน้นไปทีก่ าร
ใช้เงินจาก เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท (ประมาณร้อยละ 6 ของ GDP) เพื่อสนับสนุ นการแจกจ่ายเงินเยียวยา การรับมือด้าน
สาธารณสุข และการฟื้ นฟูกจิ กรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการจ้างงานของภาครัฐหลังจากการระบาดของโควิด-19
เป็ นต้น จากวงเงินงบประมาณ 5.55 แสนล้านบาททีไ่ ด้รบั การอนุ มตั มิ าเพื่อแจกจ่ายเงินเยียวยาให้กบั ครัวเรือน เกษตรกร
และผูป้ ระกอบการ ได้มกี ารเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 3 แสนล้านบาท แม้ว่าจะมีความท้าทายในการดาเนินการ รัฐบาลได้ใช้
กลไกความช่วยเหลือทางสังคมที่มอี ยู่ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและจัดตัง้ โครงการขนาดใหญ่ข้นึ มาใหม่เพื่อแจก
จ่ายเงินช่วยเหลือให้กบั กลุ่มเปราะบาง ทีอ่ าจไม่ได้รบั ความคุม้ ครองใดๆ จึงส่งผลให้ประเทศไทยดาเนินการได้ค่อนข้างดี
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ทัง้ ในด้านขนาด ความรวดเร็วในการดาเนินการ และการกาหนดเป้ าหมายของ
มาตรการ
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มองไปข้ำงหน้ ำและควำมเสี่ยง
เศรษฐกิ จไทยคำดกำรณ์ว่ำจะฟื้ นตัวอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปในช่วง 2 ปี ข้ำงหน้ ำ แต่แนวโน้ มยังมีควำมไม่แน่ นอนสูง
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวขึน้ มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.0 ในปี 2564 และขยายตัวขึน้ อีกเป็ นร้อยละ 4.7 ในปี 2565 ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลผลิตกลับไปสู่ระดับเดียวกับปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 คาดการณ์ว่าผลผลิตโดยรวมจะสูญเสียสูงถึง
ร้อ ยละ 7.8 ต่ อ ปี เมื่อ เทียบกับการประมาณการในเดือ นมกราคมปี 2563 อุ ป สงค์ใ นประเทศคาดว่ า จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการยกเลิกข้อจากัดในการเดินทางภายในประเทศ ความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคและภาคธุรกิจทีป่ รับตัวดีขน้ึ รวมถึง
นโยบายการคลังทีใ่ ห้การสนับสนุ น แต่อุปสงค์จากต่างประเทศจะฟื้ นตัวช้าลง ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการฟื้ นตัวเพียงเล็กน้อยใน
ด้านการค้าโลกและจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทจ่ี ะเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่กลางปี 2564 เป็ นต้นไป โดยคาดว่ามาตรการควมคุมการ
เดินทางระหว่างประเทศจะค่อย ๆ เปลีย่ นแปลง หากขาดนโยบายช่วยเหลือเยียวยา ผลกระทบของการแพร่ระบาดครัง้ นี้ต่อ
การลงทุน การสะสมทุนมนุษย์ และผลิตภาพอาจสร้างแผลเป็ นในระยะยาวต่อผลผลิตของประเทศ
เนื่ องจำกจำนวนผู้ติดเชื้อโควิ ด-19 ยังคงเพิ่ มสูงขึ้นทั ่วโลก จึงทำให้ควำมเสี่ยงที่มีต่อแนวโน้ มเศรษฐกิ จเอนเอียงไป
ในด้ำนลบ หากไวรัสยังคงแพร่ระบาดทัวโลกอย่
่
างต่อเนื่องหรือหากความคืบหน้าในการพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนช้ากว่าที่
คาดการณ์ ไว้ การฟื้ นตัวอาจช้าและหยุดชะงักเป็ นช่วงๆ ซึ่งการฟื้ นตัวของภาคการท่องเที่ยวนัน้ ขึ้นอยู่กับว่าพรมแดน
ระหว่างประเทศจะเปิ ดขึ้นอีกครัง้ เมื่อไหร่และผู้คนยังมีความลังเลในการเดินทางไปต่างประเทศอยู่หรือไม่ รวมทัง้ ความ
พยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศแทนจะประสบผลสาเร็จเพียงไร ซึ่งทัง้ หมดนี้ยงั คงมีความไม่แน่ นอน
หากความเสีย่ งเหล่านี้มคี วามชัดเจนขึน้ ก็อาจส่งผลลบอย่างรุนแรงยิง่ ขึ้นต่อผลผลิตระดับศักยภาพ และอาจเผยให้เห็นถึง
ความเปราะบางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ SME และครัวเรือน กรณีฉากทัศน์ทแ่ี ย่กว่าฐาน การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจ
ลดลงไปเป็ นร้อยละ -6.7 ในปี 2563 และร้อยละ 3.4 ในปี 2564
นอกจำกโควิ ด-19 แล้วยังมีปัจจัยควำมเสี่ยงจำกภำยในและภำยนอกประเทศอีกหลำยประกำร ความไม่สงบทาง
การเมืองทีย่ ดื เยือ้ มานานอาจทาลายความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคและภาคธุรกิจซึง่ ขัดขวางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และยังเป็ น
การรบกวนการปฏิรปู นโยบายทีส่ าคัญ ซึง่ จาเป็ นต่อการฟื้ นตัวและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวดังเช่นทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้
อีกด้วย ถึงแม้ว่าการควบคุมการระบาดอาจจะสามารถทาได้สาเร็จในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้ า แต่การยกเลิกการเยียวยา
ทางการคลังและการเงินก่อนกาหนดอาจเป็ น อุปสรรคต่อการฟื้ นตัวของประเทศไทยได้ ความตึงเครียดทางการค้าและ/หรือ
การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกอาจยับยัง้ การฟื้ นตัวของภาคต่างประเทศ แม้ว่าข้อตกลงทางการค้าทีเ่ พิง่ จะ
ลงนามและทีย่ งั รอดาเนินการอยู่อาจให้การสนับสนุนได้บา้ งก็ตาม
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ตลำดแรงงำนของประเทศไทย: ควำมท้ำทำยและกำรออกนโยบำยเพื่อผลักดันกำรฟื้ นฟูกำรจ้ำง
งำน
ตลำดแรงงำนต้องเผชิ ญกับควำมท้ำทำยหลำยประกำรตัง้ แต่ก่อนที่จะเกิ ดกำรระบำดของโควิ ด-19 ตลาดแรงงานมี
ความอ่อนแอเดิมจากการสร้างงานทีข่ าดความดึงดูด งานคุณภาพต่าและการจ้างงานนอกระบบทีม่ จี านวนมาก การมีส่วน
ร่วมของกาลังแรงงานทีล่ ดลงและประชากรสูงวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนย้ายของแรงงานไปทางานในภาคทีม่ ผี ลิต
ภาพสูงขึน้ ได้หยุดชะงักในช่วงไม่ก่ปี ี ทผ่ี ่านมา และมีแนวโน้มว่าโควิด-19 อาจจะชะลอการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปสู่งานที่
มีผลิตภาพสูงขึน้
ผบกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิ ด-19 ทำให้จำนวนชั ่วโมงกำรทำงำนลดลงอย่ำงรวดเร็วและแรงงำนหัน
กลับไปภำคเกษตรกรรมเพื่อให้มีรำยได้ อัตราการว่างงานอย่างเป็ นทางการเพิม่ ขึน้ สองเท่าจากร้อยละ 1.0 ในไตรมาส
สุดท้ายของปี 2562 เป็ นร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่สองของปี 2563 ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดนับตัง้ แต่ปี 2552 โดยมีการว่างงาน
เพิม่ ขึน้ อย่างมากในกลุ่มคนวัยรุ่น มีการเลิกจ้างงานทัวทุ
่ กภาคส่วน โดยในไตรมาสที่สองของปี 2563 มีจานวนงานน้อยลง
650,000 ตาแหน่ งเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ข้อมูลยังระบุดว้ ยว่าแรงงานจานวนมากทีถ่ ูกเลิกจ้างจากภาคส่วนอื่น ๆ ได้ยา้ ย
เข้ามาทางานในภาคเกษตรกรรมทีม่ ผี ลิตภาพต่าซึง่ มีการจ้างงานมากกว่า 700,000 ตาแหน่งในระหว่างไตรมาสแรกและไตร
มาสทีส่ อง ซึ่งเป็ นการจ้างงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มากผิดปกติแม้ในภาคส่วนที่โดยทัวไปเติ
่
บโตอยู่แล้วในช่วงเวลานัน้ ของปี จานวน
ชัวโมงการท
่
างานลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างไตรมาสทีส่ องของปี 2562 ถึงไตรมาสทีส่ องของปี 2563 โดยมีค่าจ้าง
เฉลี่ย อยู่ท่ี 3,114 บาทต่อสัปดาห์ซ่ึงแปลเป็ นการสูญเสียรายได้มากกว่า 311 บาทต่อสัปดาห์ต่อคน และทาให้หลายๆ
ครัวเรือนมีแนวโน้มทีจ่ ะขัดสนทางการเงิน จากรายงานการติดตามเศรษฐกิจของประเทศไทยในเดือนมิถุนายน คาดการณ์
ว่ารายได้ของแรงงานทีล่ ดลงจะทาให้ผทู้ ม่ี รี ายได้ต่อวันต่ากว่า 5.50 ดอลลาร์สหรัฐตามภาวะเสมอภาคของอานาจซื้อ (PPP)
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ภำวะประชำกรสูงวัยของประเทศไทยที่ เพิ่ มขึ้นอย่ำงรวดเร็วจะส่ งผลให้ อุปทำนแรงงำนลดลงซึ่ งทำให้ ปัญหำ
ตลำดแรงงำนทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ทล่ี ดลงอย่างรวดเร็วและประชากรทีม่ อี ายุยนื ขึน้ ทาให้ภาวะ
ประชากรสูงวัยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในประเทศไทยและอยู่ในระดับทีม่ รี ายได้ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น จานวนปี
สาหรับกลุ่มประชากรวัย 65 ปี ขน้ึ ไปจะเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ หมดเป็ นร้อยละ 14 ซึ่งการวัดนี้มกั จะใช้เพื่อ
ประมาณการความรวดเร็วของการสูงวัยขึน้ ของประชากร โดยคาดว่าจะใช้เวลา 115 ปี และ 69 ปี ในประเทศทีม่ รี ายได้สงู
อย่างประเทศฝรั ่งเศสและสหรัฐอเมริกาตามลาดับ แต่สาหรับไทยคาดว่าจะใช้เวลาเพียง 20 ปี เท่านัน้ มีการคาดการณ์ว่า
ส่วนแบ่งประชากรวัยทางานจะลดลงจากร้อยละ 71 ของประชากรในปี 2563 เป็ นร้อยละ 66 ในปี 2573 และร้อยละ 56 ในปี
2603 หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในด้านนโยบายและพฤติกรรมทีจ่ ะช่วยเพิม่ ปริมาณแรงงานและเพิม่ ผลิตภาพ สิง่ นี้อาจส่อถึง
กลไกการเติบโตของรายได้ต่อหัวทีล่ ดลงเนื่องจากจานวนคนทีท่ างานน้อยลงเมื่อเทียบกับจานวนประชากรทัง้ หมดและเงิน
ออมสาหรับการลงทุนลดลง หากไม่มกี ารปรับเปลีย่ นใด ๆ คาดว่าการเปลีย่ นแปลงทางประชากรจะทาให้การเติบโตเฉลีย่ ต่อ
ปี ของ GDP ต่อหัวลดลงร้อยละ 0.86 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ขา้ งหน้า การสูงวัยของประชากรจะทาให้ผลกระทบ
เชิงลบของผลิตภาพแรงงานทีต่ ่าทวีความรุนแรงมากขึน้ (ซึง่ เห็นได้จากการกระจุกตัวของงานทีม่ คี ุณภาพต่า) และการมีส่วน
ร่วมของแรงงานทีล่ ดลงต่อรายได้ประชาชาติ
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กำรเพิ่ มผลิ ตภำพและกำรมีส่วนร่วมของกำลังแรงงำนของผู้สูงอำยุและแรงงำนหญิ งสำมำรถถ่วงดุลผลกระทบเชิ ง
ลบของภำวะประชำกรสูงวัยได้ ระบบอัตโนมัติ (Automation) กระบวนการแปลงเป็ นรูปแบบดิจทิ ลั (Digitization) และ
เทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีก่ า้ วหน้าขึน้ อาจทาให้คนจานวนน้อยสามารถผลิตงานได้มากขึน้ และสร้างโอกาสให้บริษทั ต่างๆ ได้เข้าไป
อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) ใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการฟื้ นฟูการลงทุนที่จาเป็ นเพื่อยกระดับการ
เติบ โตในระยะยาวของประเทศไทยไปสู่ ประเทศที่มีร ายได้สูง การเพิ่ม มาตรฐานด้า นสุ ขภาพและการศึก ษา และการ
เปลีย่ นแปลงลักษณะของงานหมายความว่ายังมีพน้ื ทีใ่ ห้แรงงานมีส่วนร่วมมากขึน้ ด้วย
นโยบำยเพื่อรับมือกับผลกระทบจำกภำวะประชำกรสูงวัยมีให้เลือกหลำยประกำร ซึ่ งอำจช่วยส่งเสริ มกำรฟื้ นฟู
จำกโควิ ด-19 ได้อย่ำงยังยื
่ นด้วย ในระยะสัน้ โครงการฝึ กอบรมเพื่อ เพิม่ ทักษะและฝึ กทักษะใหม่ สามารถถูกนามาใช้
ร่วมกับการสนับสนุ นทางการเงิน เพื่อช่วยให้แรงงานทีถ่ ูกปลดออกกลับมาทางานได้ การฝึ กอบรมควรตัง้ เป้ าไปทีแ่ รงงาน
จากภาคธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด -19 (เช่น ภาคการท่องเที่ยว) และควรจัดให้มกี าร
ฝึ กอบรมในภาคยุทธศาสตร์ทม่ี แี นวโน้มเติบโตในระยะใกล้และระยะกลาง (เช่น ภาคการดูแล) โดยจัดการฝึ กอบรมทักษะ
ด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด เช่น การทางานเป็ นทีมและการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็ นทักษะทีน่ ายจ้าง
ต้องการเป็ นอย่างมาก และทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อการเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ โดยอาจมีการให้เงินอุดหนุนการ
ฝึ กอบรมในรูปแบบของบัตรค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการฝึ กอบรมและเงินค่าจ้างสนับสนุ นเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดความต้องการ
ในการฝึกอบรม หรืออุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุ นสตาร์ท-อัพเพื่อการสร้างอาชีพอิสระ โครงการเหล่านี้ควรตามด้วย
โครงการระยะยาวเพื่อเสริมสร้างระบบการพัฒนาแรงงาน รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลตลาดแรงงานขัน้ สูงเพื่อเพิม่ ความ
เชื่อมโยงกับภาคเอกชน และเพื่อรับประกันว่าการศึกษาและการฝึ กอบรมเหล่านี้ตรงกับความต้องการของนายจ้ าง ซึ่งจะ
ช่วยให้ม ั ่นใจได้ว่าแรงงานจะมีทกั ษะทางเทคนิค ทักษะดิจทิ ลั และทักษะด้านอารมณ์ (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
คิดเชิงวิพากษ์) ที่เชี่ยวชาญขึ้น ซึ่งเป็ นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นในประเทศไทย ภาวะ
ประชากรสูงวัยยังสร้างโอกาสในการเพิม่ การจ้างงานในภาคการดูแลผูส้ ูงวัยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาดการดูแลผูส้ ูงอายุท่ี
กาลังเติบโต ซึง่ จะต้องใช้ทงั ้ แรงงานทักษะต่าและผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมมาเป็ นอย่างดี
อุปสรรคที่มีผลต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนมำกขึ้น ของสตรีและผู้สูงอำยุสำมำรถถูกจัดกำรได้ การ
เพิม่ การมีส่วนร่วมของแรงงานสตรีทาได้โดยให้สตรีสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานได้ง่ายขึน้ และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร
อนุ ญาตให้ผู้ปกครองสามารถลางานได้มากขึ้น และสนับสนุ นโครงการช่วยเหลือ ผูส้ ูงอายุ การขยายอายุการทางานของ
ผูส้ งู อายุทาได้โดยส่งเสริมรูปแบบการทางานทีย่ ดื หยุ่นและอาจขยายอายุเกษียณออกไป รวมถึงการจัดทาดัชนีอายุหรือดัชนี
การทรงชีพ นั ่นคือการเชื่อมโยงอายุเกษียณกับช่วงชีวติ เมื่อเกษียณอายุ โครงการริเริม่ เหล่านี้จะต้องดาเนินการโดยคานึงถึง
ต้นทุนทางการคลังเป็ นหลัก บางโครงการรัฐบาลมีส่วนเพียงเล็กน้อย เช่น การเผยแพร่แนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี กี่ยวกับการจัดการ
ทางานที่ยดื หยุ่นสาหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามโครงการอื่น ๆ ก็ต้องอาศัยต้นทุนทางการเงินจานวนมาก ซึ่งต้องมีการ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการเหล่านี้อย่างรอบคอบเป็ นสาคัญ โดยการจัดให้มโี ครงการนาร่องเพื่อพิจารณาว่าอะไรได้ผล
บ้าง ควรมีการประเมินประสิทธิผลของแผนงานที่มอี ยู่ เช่น มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานสูง อายุ
เพื่อให้แน่ ใจว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต่ อ้ งการ หากพบว่าไม่มปี ระสิทธิผล ก็จะได้นาเงินจากโครงการดังกล่าวไป
ลงทุนในโครงการอื่นทีไ่ ด้ผล แม้ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู แต่กจ็ าเป็ นต้องดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยสามารถฟื้ นตัว
จากการระบาดของโควิด -19 ได้อ ย่ า งรวดเร็วและเพื่อ ลดผลกระทบเชิงลบในระยะยาวที่มีผ ลต่ อ การเติบโตของภาวะ
ประชากรสูงวัย
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