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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคของไทย 
และทางเลือกในอนาคต* 

บทนํา 

ไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีพัฒนาการเศรษฐกิจรวดเร็วมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
มีความหลากหลายรอบดานทั้งยังเชื่อมโยงหรือเปนเหตุเปนผลกับการเปลี่ยนแปลงใน
ดานอื่นๆ ที่มิใชเศรษฐกิจโดยตรงอีกดวย เชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และโครงสรางประชากร การเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจมหภาคเปนผลจากทั้งปจจัยที่ควบคุมไมไดและการเลือกดําเนินนโยบายดาน
เศรษฐกิจมหภาคเอง นอกจากนี้พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคของไทยมิไดมีลักษณะเปน
เสนตรง แตมักมีจุดหักเหที่ทําใหทิศทางของเศรษฐกิจไทยผนัแปรไปจากแนวโนมทีเ่ปนอยู 
ซึ่งแมจะไมใชการเปลี่ยนทิศทางใหญแตก็ทําใหเกิดความผันผวนรอบทิศทางใหญ 

บทความนี้ตองการสรุปพัฒนาการเศรษฐกจิมหภาคของไทยในรอบประมาณ 20 ป
ที่ผานมา จากนัน้จะวิเคราะหประเด็นที่มผีลตอการคาดการณพัฒนาการเศรษฐกจิมหภาค
ในอีก 20 ปขางหนา โดยจะแบงหัวขอการนําเสนอออกเปนสามสวนดังนี ้

1. เศรษฐกจิมหภาคของไทยใน 20 ปที่ผานมา: เหลียวหลังเศรษฐกิจมหภาค  
2. เศรษฐกจิมหภาคของไทยใน 20 ปที่ผานมา: พินิจสี่ยุคสมยัทางเศรษฐกิจ 
3. เศรษฐกจิมหภาคของไทยในอีก 20 ปขางหนา 
 

                                                        
*  สรุปและปรับปรุงจากบทความเรื่องเดียวกันของ ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัยดาน

การพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ซ่ึงเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2547 เร่ือง “เหลียวหลังแลหนา: ยี่สิบปเศรษฐกิจ
สังคมไทย” จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2547  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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เศรษฐกิจมหภาคของไทยใน 20 ปที่ผานมา: เหลียวหลัง 
เศรษฐกิจมหภาค 

ในรอบประมาณ 20 ปที่ผานมา การเตบิโตของเศรษฐกจิไทยโดยเฉลี่ยอยูในอัตรา
ที่คอนขางสูงแตก็มีความผันผวนสูงเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ในชวงป 2540-2544/45 ทําใหเศรษฐกิจไทยโดยเฉลี่ยแลวไมมีการเตบิโต  

ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่เดนชัดมากของเศรษฐกิจไทยคือการ
เปล่ียนแปลงของโครงสรางการผลิต ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยางรวดเร็วมากโดย
เขามาทดแทนภาคเกษตรกรรมเปนหลัก ทําใหมีสัดสวนในรายไดประชาชาติเพ่ิมข้ึน  

การเติบโตที่คอนขางรวดเร็วนี้มีความสัมพันธอยางแนบแนนกับการขยายตัวของ
การทําธุรกิจกับตางประเทศ โดยไทยไดช่ือวาเปนประเทศที่มีการติดตอกับโลกภายนอก
ทั้งดานการคา การเงิน และการลงทุนคอนขางมากตั้งแตอดีตกาล  

ในดานเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาคนัน้ กอนหนาการเกิดวิกฤตราคา
น้ํามันในป 2516 ถือไดวาประเทศไทยมเีสถยีรภาพคอนขางมาก เงินเฟออยูในระดับตํ่า 
ดุลบัญชีการคาและดุลการชําระเงนิไมผันผวนมากนัก อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นไดเกิด
มรสุมเศรษฐกจิพัดผานประเทศไทยหลายครั้ง ไมวาจะเปนวิกฤตการณน้ํามันสองครั้ง
ในป 2516 และ 2519 วิกฤตสถาบันการเงินในป 2526 และวิกฤตคาเงินบาท สถาบัน
การเงิน และเศรษฐกิจทั่วไปในป 2540  

การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระยะ 20 ปที่ผานมาเนนการรักษา
เสถยีรภาพของระบบเศรษฐกิจเปนหลัก แตก็มีการปรับตัวเปนระยะโดยเฉพาะในชวง
ตนทศวรรษ 1990 ที่ประเทศไทยตองการสรางความเปนศูนยกลางทางการเงนิของภมูภิาค 
ซึ่งใชนโยบายเชิงรุกดานการเงิน และในชวงที่ตองการฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 
ซึ่งใชนโยบายเชงิรุกดานการคลัง 

ในดานการดําเนนินโยบายอุตสาหกรรมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพ่ือ
ทดแทนการนําเขาเปนการผลิตเพ่ือสงเสรมิการสงออก และเริม่เปลีย่นจากอุตสาหกรรม
เบาที่เนนใชแรงงานมาเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและการจัดการมากขึ้น เชน 
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
โครงสรางขนาดกจิการอยูกึ่งกลางระหวางการเนนอุตสาหกรรมขนาดใหญ (conglomerates) 
กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ดานโครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจคือการขยายตัวของเขตเมือง 
พบวามีประชากรอพยพเขามาอยูในเขตเมืองมากขึ้น (หรือเขตเมืองขยายตัวออกไป) 
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โดยในระยะแรกเปนไปอยางชาๆ แตเริ่มเร็วข้ึนในระยะหลัง โดยเฉพาะหลังจากที่อาชีพ
เกษตรกรรมไมไดเปนทางเลือกแรกของประชากรรุนใหมอีกตอไป 

ทางดานภาพรวมของสังคม ยอนหลังไปประมาณ 50 ปคนไทยสวนใหญมีชีวิต
ความเปนอยูดีข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหคนไทยมรีายได
สูงข้ึน และยังเปนผลจากการทีป่ระเทศ (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) สามารถจดัสรร
ทรัพยากรมาตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของคนไทยไดมากขึ้น เชน สงผลใหมี
สุขภาพดีข้ึน การศึกษาสูงข้ึน และสภาพที่อยูอาศัยดีข้ึน  

ตัวแปรที่บงชี้ถึงชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนอยางชัดเจนคือการลดลงของจํานวน
คนจนในประเทศ (วัดจากการมีระดับการบริโภคสูงกวาเสนความยากจน) โดยสัดสวน
คนไทยที่เปนคนจนลดลงจากประมาณรอยละ 45 ในป 2529 จนเหลือเพียงประมาณรอยละ 10 
ในป 2549 และเปนการลดลงทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตชนบท
ลดลงคอนขางเร็ว 

แมวาโดยทั่วไปคนไทยจะมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน จํานวนคนจนนอยลง แต
เรื่องที่เปนปญหามาโดยตลอดคือความเหลื่อมลํ้าของรายได ความจริงแลวกลาวไดวา
ไทยเปนหนึ่งในประเทศทีม่ีความเหลื่อมลํ้ามากที่สุดในโลก ในป 2529-2549 กลุมคนที่
จนที่สุดรอยละ 20 มีสัดสวนรายไดเฉล่ียเพียงประมาณรอยละ 4.2 ของรายไดรวม 
ในขณะทีก่ลุมคนที่รายไดสูงสุดรอยละ 20 มีสัดสวนรายไดถงึรอยละ 56.4 ของรายไดรวม 
ที่นาเปนหวงก็คอืยังไมมแีนวโนมที่ชัดเจนใดๆ วาชองวางของรายไดนี้จะแคบลงอยางมี
นัยสําคัญ และปญหาความเหลื่อมลํ้านี้อาจกลายเปนจุดเปลี่ยนที่สาํคัญของประเทศไทย
ในอนาคตได 

เศรษฐกิจมหภาคของไทยใน 20 ปที่ผานมา: พินิจสี่ยุคสมัย 
ทางเศรษฐกจิ 

ในสวนนี้จะสรุปพัฒนาการของเศรษฐกิจมหภาคในระยะ 20 ปที่ผานมาโดย 
แบงออกเปนยคุตางๆ ดังนี้ 1) ชวงกอนป 2529: ยุคแหงการปรับตัว 2) ป 2530-2539:  
ยุคทองและฟองสบูของเศรษฐกิจไทย  3) ป 2540-2545: ยุควิกฤตและการฟนตัว และ  
4) ป 2546-ปจจุบัน: ยุคแหงความทาทายใหม 

♦  ชวงกอนป 2529: ยุคแหงการปรับตัว 

•  เปนชวงเวลาแหงการปรับตัวเพ่ือแกไขปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากวิกฤตราคาน้ํามัน ความไรเสถียรภาพทางการคลัง และวิกฤตสถาบันการเงิน 
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•  มีการเปลี่ยนนโยบายที่สําคัญมากคือมุงเนนการสงออกมากยิ่งข้ึน (เชน
นโยบายสงเสริมการลงทุนป 2520) แตการสงออกและการลงทุนของไทยไมไดรับผลดี
จากนโยบายสงเสริมการลงทุน เพราะเงินดอลลารสหรัฐแข็งคาในชวงป 2521-2529 
จนกระทั่งเกิดขอตกลงพลาซา (The Plaza Accord) ในป 25281 

•  มีความผันผวนดานนโยบายการเงินการคลังพอสมควร โดยเฉพาะการขาด
ดุลนโยบายการคลังที่สูงในชวงปลายทศวรรษ 1970 ตอเนื่องมาถึงตนทศวรรษ 1980 

•  การเมืองไทยกอนหนานี้มีความสบัสน (เหตุการณเดือนตุลาคมป 2516 และ 
2519 การปฏิวัติและเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้ง) แตการเมืองในชวงรัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท คอนขางมีเสถียรภาพ จึงเปนปจจัยเสริมกระบวนการปรับตัวทางเศรษฐกิจ 

♦  ป 2530-2539: ยุคทองและฟองสบูของเศรษฐกิจไทย 

•  ไทยไดอานิสงสจากการปรับคาเงินสกุลโลกตามขอตกลงพลาซา ทําให
คาเงินบาทออนลง การสงออกขยายตัวเร็ว การลงทุนทั้งในประเทศและจากนอกประเทศ 
(ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน) สูง 

•  การสงออกและการลงทุนเพ่ิมข้ึน ฐานะการคลังเขาสูเสถยีรภาพ รัฐบาลเริ่ม
เกินดุลและสงเสรมิใหภาคเอกชนมบีทบาทมากขึ้น 

•  นโยบายการเงนิเริ่มเปนแนวรุก โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการเงิน 
•  เริ่มเกิดภาวะฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหลักทรัพย การลงทุน

เกินตัว 
•  ความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลงในชวงทศวรรษ 1990 เนือ่งจากคาจาง

แรงงานสูงข้ึนและการลงทุนไรประสิทธิภาพ 
•  บทบาทของทหารในทางการเมืองลดลง  

♦  ป 2540-2545: ยุควิกฤตและการฟนตัว 

•  เศรษฐกจิหดตัวอยางรุนแรงในป 2540-2541 ภาระหนี้สินของภาคเอกชนสูง
มาก มีความจําเปนในการปรับตัวอยางรุนแรงและกวางขวาง สินทรัพยดอยราคา 

                                                        
1  ขอตกลงพลาซา (The Plaza Accord) เกิดจากการประชุมรวมกันระหวางรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังของหาประเทศ ไดแก ฝร่ังเศส อังกฤษ เยอรมันตะวันตก ญ่ีปุน และ
สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมพลาซา กรุงนิวยอรก  ในวันที่ 22 กันยายน 2528  โดยไดบรรลุ
ขอตกลงรวมกันในการแทรกแซงใหเงินดอลลารสหรัฐออนคาลงเพ่ือลดความไมสมดุลของ
การคาโลก 
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•  นโยบายการคลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จากการรัดเข็มขัดในชวงแรกเปน
การกระตุนเศรษฐกิจในชวงหลัง 

•  นโยบายการเงินในระยะแรกเนนการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงนิ
เปนหลัก ในระยะตอมาจึงเริ่มนโยบายกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (inflation targeting) 

•  สภาพแวดลอมทางสังคมถูกกระทบอยางรุนแรง การวางงานสูง คนจนเพิม่
มากขึ้น  

•  การเมืองผันผวนในระยะแรกจนกระทั่งพรรคไทยรักไทยเขามาบริหาร
ประเทศในป 2544 

♦  ป 2546-ปจจุบัน: ยุคแหงความทาทายใหม 

สภาพเศรษฐกิจฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจเกือบเต็มตัว ยกเวนการลงทุนที่ยัง
ซบเซา การเมืองที่มีเสถียรภาพในระยะแรกคอยๆ พัฒนาเขาสูความขัดแยงทางความคิด
และผลประโยชน จนเกิดการตอตานรัฐบาลและเกิดการปฏิรูปการปกครองในที่สุด 
ลักษณะเดนของชวงนี้คือการเมืองและเศรษฐกิจมีความผูกพันกันมากกวาในอดีต ดังนั้น
เมื่อเริ่มมีปญหาทางการเมืองในป 2549 เศรษฐกิจจึงไดรับผลกระทบในวงกวาง ใน
ขณะเดยีวกันปจจัยภายนอกกเ็ริ่มผันผวนต้ังแตปลายป 2549 ตอเนือ่งถึงปจจุบัน ความ
ทาทายใหมๆ ทีเ่กิดข้ึนในชวงนี้ คอื  

•  การสรางความสมานฉันทภายในประเทศดวยการสรางระบบการเมืองที่ยั่งยืน
และตอบคําถามระยะยาวของประเทศได เชน การแกไขจุดบกพรองของการเมืองระบบ
ตัวแทน การเพิ่มกลไกตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 

•  การสรางบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนจากตางประเทศ  
•  ทาทีที่เหมาะสมของไทยในการเปดเสรีทางการคา โดยเฉพาะในรปูของการ

เจรจาการคาทวิภาคี  
•  แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่อื้อตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
•  การจัดการกับโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันอยางมีเหตุผล เชน การ

ปรับแนวคิดหรือปรับใชนโยบายตอรากหญาใหมีความยั่งยืนและไมเปนภาระทางการคลัง
ในอนาคตมากเกินควร 

•  การจัดการดานสวัสดิการแกประชาชนแบบถวนหนา เชน ระบบประกันสังคม
ถวนหนา การดูแลคนชราทีย่ากจน โดยอาจใชแนวคิดรัฐสวัสดิการเปนจุดเริ่มตน (ดู 
อัมมารและสมชยั 2550) 

 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 53  
 พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคของไทยและทางเลือกในอนาคต 

 

8 

เศรษฐกิจมหภาคของไทยในอีก 20 ปขางหนา 

ในที่นี้จะวิเคราะหภาพรวมที่เปนไปได (realistic foresight) ของเศรษฐกิจมหภาค
ของไทยในอีก 20 ปขางหนา โดยเริ่มจากการวิเคราะหจุดแข็งและจดุออนของโครงสราง
เศรษฐกจิ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอมอืน่ๆ จากนั้นจะเสนอภาพอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยโดยแยกเปนสวนที่เปนแนวโนมหลัก ซึ่งหมายถึง พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ที่คาดวาจะเปนในอนาคต การพิจารณาในลักษณะเปนแนวโนมเนือ่งจากถูกกําหนดโดย
องคประกอบพ้ืนฐานหลักๆ ของเศรษฐกิจที่ไมนาจะเปลีย่นแปลงมากนัก  อีกสวนหนึ่ง
จะเปนการวิเคราะหปจจัยหักเหที่จะทําใหแนวโนมผันแปรไปจากเดิม (อาจเปนการหักเห
ช่ัวคราวหรือถาวรก็ได) โดยปจจัยหักเหนี้ประกอบดวยปจจัยที่ควบคุมไมไดและทางเลือก
เชิงนโยบาย  

จุดแข็งและจุดออนของโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอมอื่นๆ 

♦  จุดแข็งที่สําคญั ไดแก 

•  มีพลวัตสูงทั้งทางเศรษฐกจิและสงัคม และสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
ใหมๆ 

•  มีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเนื่องจากตั้งอยูในตําแหนงภูมิเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวย  

•  ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยอยูในชวงเรงตัว ซึ่งเปนผลจากการเพิ่ม
ระดับการศึกษาภาคบังคับและการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ
ปริญญาตรีข้ึนไป  

• ไทยมีกําลังแรงงานขนาดใหญที่มีศักยภาพในการผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยี
ระดับกลาง และในอนาคตอันใกลเมื่อกําลังแรงงานสวนใหญมีการศึกษาสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษาแลว ก็อาจจะเริ่มเขาสูวงจรการผลิตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงได  

•  มีอัตราการออมทีค่อนขางสูง ชวยใหมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการลงทุน
และชวยรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกจิมหภาค  

•  ระบบเศรษฐกิจมีความยืดหยุนสูงเนื่องจากการอิงกับหลักการกลไกตลาดมา
โดยตลอด  

♦  จุดออนที่สําคญั ไดแก 

•  ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง ซึ่งจะแหลมคมมากขึ้น
เรื่อยๆ เนือ่งจากประชากรมีการศึกษาสูงข้ึน รับรูขาวสารมากขึ้น และตระหนักถึงสทิธิ
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ของตน จึงอาจนําไปสูการเผชิญหนาในรูปแบบตางๆ ที่เขมขนข้ึน หากสังคมไทยไม
สามารถแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไรเสถียรภาพทั้ง
ดานเศรษฐกจิและดานการเมอืง 

•  ภาคชนบทยังมีขนาดใหญ โครงสรางพ้ืนฐานยังกระจายตัวไมทั่วถงึ หลาย
พ้ืนที่ยังอยูในสภาวะความยากจนเรื้อรัง 

•  ไทยยังขาดความโปรงใสในการบรหิารภาครัฐและภาคเอกชนพอสมควร  
•  การบริหารจัดการทางเทคโนโลยีของประเทศยังไมเอื้อใหสามารถกาวกระโดด

ทางเทคโนโลยีได ทั้งในดานการสงเสริมนวัตกรรมจากภาครัฐ แรงจูงใจของภาคเอกชน
ในการพัฒนาเทคโนโลยี หรือการประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ 

•  ในระยะประมาณ 20 ปขางหนา ไทยจะเริ่มกาวเขาสูการเปนสังคมคนชรา 
โดยสัดสวนผูสูงอายุจะเพ่ิมมากขึ้นอยางมีนยัสําคัญ ทําใหผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมลดลง ในขณะที่ตนทุนการใหหลักประกันทางสังคมแกคนชราจะเพิ่มสูงข้ึน  

แนวโนมของอนาคตเศรษฐกจิไทย 
การวาดภาพในอนาคตไกลถึง 20 ปไมอาจกระทําไดอยางแมนยาํเนื่องจากมี

ปจจัยที่เกีย่วของตอการวาดภาพอยูมาก อยางไรก็ตาม การศึกษาประสบการณรวม
ของประเทศพัฒนาแลวที่มีจุดเดนแตกตางกันแปดประเทศ ไดแก เกาหลีใต ฮองกง 
ญี่ปุน สวีเดน เดนมารก ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา และนาํมาพิจารณารวมกับ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหอาจวาดภาพแนวโนมอนาคตของไทยไดดังนี ้

♦  ดานโครงสรางเศรษฐกจิ 

สัดสวนของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนาจะเริม่อยูในระดับคงที ่ ในขณะที่
ภาคบริการจะมีสดัสวนเพ่ิมมากขึ้นกวาในปจจุบัน และภาคเกษตรกรรมจะลดสัดสวนลง
ไปเหลือไมเกินรอยละ 5 ของรายไดประชาชาติ แตการสงออกสินคาอุตสาหกรรมนาจะ
ยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอไป โดยอาจเขาสูระดับใกลรอยละ 90-100 ในอีกประมาณ 20 ป
ขางหนา 

♦  ดานเทคโนโลยี 

การใชเครื่องจักรกลดานการเกษตรมีแนวโนมขยายตัวคอนขางเร็วและตอเนื่อง 
โดยเฉพาะเมื่อผูคนเริ่มยายออกจากภาคเกษตรอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของภาคเกษตร
ที่เหลืออยูก็จะอยูในสภาพของภาคเศรษฐกิจที่ตองรับการจุนเจือหรือสนับสนุนทางการเงิน
ดังที่เกิดข้ึนในประเทศพัฒนาแลวเกือบทุกประเทศ (เชน ญี่ปุน กลุมประชาคมยุโรป 
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และสหรัฐอเมริกา) แตในขณะเดียวกันจะเกิดกลุมเกษตรกรสมัยใหมที่ใชความรูและการ
จัดการมากขึ้น รวมทั้งเกษตรทางเลือกอื่นๆ เชน เกษตรอินทรีย  

♦  ภาคการเงิน 

การเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชนจะเพิ่มสูงข้ึน ทําใหบทบาทของ
ธนาคารพาณิชยในการใหสินเชื่อเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบเปนสัดสวนของรายไดประชาชาติ 
สวนจะเพ่ิมข้ึนเร็วเทาใดก็ข้ึนอยูกับพัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชยเปรียบเทียบ
กับพัฒนาการของตลาดทุนในประเทศวาอยางใดเร็วกวากัน  

♦  ดานโครงสรางประชากร 

ในอีกประมาณ 20-30 ปขางหนา โครงสรางประชากรของไทยจะมีลักษณะ
คลายกับประเทศในซีกโลกตะวันตกในปจจุบัน คอืมีประชากรวยัชรา (อายุเกิน 65 ป) 
มากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด  

♦  ดานการศึกษาและสาธารณสุข 

สัดสวนผูเขาเรยีนระดับอุดมศึกษาของไทยในปจจบัุนไลตามประเทศพัฒนาแลว
คอนขางเร็ว คอืลาหลังกวาเพียงประมาณ 10-15 ป แตยังชากวาของประเทศเกาหลีใต
ซึ่งมีสัดสวนผูเขาเรียนระดับอุดมศกึษาสูงกวาไทยมากกวาสองเทาตัว 

♦  ดานสุขภาพ  

คนไทยมอีายุยนืข้ึนอยางรวดเร็วในระยะประมาณ 40 ปที่ผานมา (เพ่ิมจาก 
52.6 ปในป 2503 เปน 69.0 ปในป 2543-2545) แมจะยังตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลว แต
คาดวาอัตราการเพ่ิมข้ึนนาจะเร็วกวาที่ประเทศพัฒนาแลวประสบมาในอดีต และหากใช
อัตราการตายของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบเปนเกณฑวัดความสําเร็จของบริการสาธารณสุข
พ้ืนฐานและสาธารณสุขมวลชน จะพบวา ไทยมีความกาวหนาคอนขางมาก แตก็ยังหาง
จากมาตรฐานของประเทศตะวันตก โดยปจจุบันมอีัตราการตายของเด็กตอ 1,000 คน
เทากับประเทศพัฒนาแลวเมือ่ 40 ปแลว 

ปจจัยหักเห 

♦  ปจจัยหักเหนอกเหนือการควบคุม 

•  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
 การปฏิวัติของเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคมไดเปล่ียนสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจของโลกปจจุบันไปมากพอสมควร ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพและการขยายตัว
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ของเศรษฐกิจโดยรวม การรักษาระดับเงินเฟอใหอยูในระดับตํ่า และการกําหนดรูปแบบ
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ ซึ่งประเทศที่นาจะไดประโยชนมากที่สุดคือ
สหรัฐอเมริกา (ภัทรพงศ 2547)  

 นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมและนาโนเทคโนโลยีจะมีสวน
เปล่ียนแปลงโฉมหนาการผลิต การคา และคุณภาพชีวิตอยางกวางขวาง สําหรับ
ประเทศไทยนาจะไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคมเปนหลัก สวน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีคงจะยังไมเขามามีบทบาทมากนักอยางนอยกใ็น
ระยะ 10 ปขางหนา 

•  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตรการเมอืงโลก 
 ในระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการทีอ่าจสรางจุดหักเหได แตถา

พิจารณาในระดับโครงสรางก็อาจลดจํานวนปจจัยหักเหลงได ในทีน่ี้จะยกตัวอยางของ
ปจจัยระดับโครงสรางที่สําคัญดังนี ้

 >  การปรับตัวของดุลบัญชีเดินสะพัดและโครงสรางอัตราแลกเปลี่ยนโลก 
ปญหาการขาดดุลสะสมของสหรัฐอเมริกาและการเกินดุลของญี่ปุน จีน และประเทศใน
กลุมเอเชียตะวันออกไดเริ่มสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางอัตราแลกเปลี่ยนของ
โลก โดยเงินดอลลารสหรัฐออนคาลงอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับเงินสกุลของประเทศ 
คูคาที่สําคัญ ที่นาเปนหวงก็คือผลกระทบตอประเทศคูคาจะมีมากนอยเพียงใด เพราะ
จากประสบการณของขอตกลงพลาซานั้น ผลที่ตามมาคือความตกต่ําของเศรษฐกิจญี่ปุน
อยางยาวนาน  

 >  ความรุงเรอืงของ “เศรษฐกจิเกิดใหม” (emerging economies) หาก
เศรษฐกจิเกิดใหมมีอัตราการเติบโตเชนในปจจุบัน (หรืออาจตํ่ากวาในปจจุบันกไ็ดหาก
ยังขยายตัวเร็วกวาประเทศในโลกที่หนึ่งอยางมนีัยสําคัญ) ในระยะ 10 ปขางหนาขนาด
ของเศรษฐกิจกลุมนี้จะเริม่มีความทัดเทยีมกับประเทศที่พัฒนาแลวในปจจุบัน ซึ่งยอม
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในดานการจัดสรรทรัพยากร การจัดระเบียบ
เศรษฐกจิโลกใหม การบริโภคโดยรวม และผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
เปนตน 

 >  วิกฤตเศรษฐกิจจนี นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยเช่ือวาในที่สุดแลว
เศรษฐกจิจีนจะตองประสบปญหาและอาจถึงข้ันเกดิวิกฤตที่รุนแรง เนื่องจากจีนมีปญหา
ในระดับโครงสรางอยูมาก เชน หนี้เสียในระบบธนาคาร และความโปรงใสของภาครัฐ
และเอกชน และหากจะเกิดวิกฤตเศรษฐกจิก็นาจะเปนไปไดวาจะเกิดในระยะประมาณ
10 ปขางหนา (2551-2560) มากกวาอีก 10 ปถัดไป (2561-2570) 
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 >  บทบาททางทหารของจีน ศักยภาพทางเศรษฐกจิที่เพ่ิมข้ึนของจนีอาจ
นําไปสูการสรางสมแสนยานุภาพทางทหาร และในปจจุบันกเ็ริ่มเห็นสัญญาณนี้บางแลว 
แนนอนวาอํานาจทางทหารของจีนจะสรางความกังวลใหกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
หากการปกครองภายในของจีนยังเปนการปกครองโดยกลุมบุคคลเชนในปจจุบัน  

 >  ภาวะโลกรอน เปนภาวะที่มีการคาดการณมานานพอควรแลววาจะเกิดข้ึน
และไดเกิดข้ึนแลวในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ขณะนีย้ังไมมีการศึกษาที่ชัดเจนวาจะ
กอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางไร 

• การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางของสังคมและการเมอืงในประเทศไทย 
 >  ความขัดแยงในสงัคมไทย ในประวัติศาสตรไทยความขัดแยงไดปะทุ

ออกมาเปนระยะๆ เชน เหตุการณนองเลือดในเดือนตุลาคมป 2516 และ 2519 
เหตุการณพฤษภาทมิฬป 2535 การชุมนุมคัดคานการสรางโรงไฟฟาที่อําเภอหินกรูด
และบอนอก และความขัดแยงในเขตพ้ืนที่สามจงัหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงความ
ขัดแยงทางการเมืองในปจจุบัน สิง่เหลานี้ลวนพิสูจนวา สังคมไทยมคีวามขัดแยงและใช
ความรุนแรงในการแกไขปญหา  

 >  ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนสาเหตุหลักที่
นาจะนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรงในสังคมไทย เนื่องจากการตระหนักถึง
ความเหลื่อมลํ้านี้จะแพรขยายไปสูประชากรสวนใหญที่ไมไดรับโอกาสเทาเทียมกับกลุมคน
ผูไดเปรียบมากขึ้น การเรียกรองสิทธิที่เทาเทียมกันจึงนาจะกระจายตัวมากขึ้น โดยอาจ
มาในรูปของการเรียกรองคาจางแรงงานที่สูงข้ึน หรือแมกระทั่งการเกิดนโยบายประชานิยม
ในระยะหาถึงหกปที่ผานมาตอเนื่องถึงปจจุบันก็มีสาเหตุสวนหนึ่งจากความเหลื่อมลํ้า 

 >  พัฒนาการของการเมืองภาคประชาชน ปญหาความเหลื่อมลํ้าหรือปญหา
การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมจะมีสวนกระตุนใหเกิดความตองการสรางการเมือง
ภาคประชาชนใหเขมแข็งข้ึนเพ่ือตอรองกับการเมืองภาครัฐหรือการเมืองระบบตัวแทน 
การเคลื่อนไหวนี้จะสงผลตอการจัดสรรทรัพยากรรวม (common resource) หรือการใช
จายงบประมาณแผนดิน  

 >  การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมในหมูคนรุนใหม การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี (เชน เทคโนโลยีการสื่อสาร) และสภาพการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม จะ
สงผลตอระบบคณุคา คานิยม และวัฒนธรรมของคนรุนใหม เชน คนรุนใหมจะมีความ
เปนปจเจกบุคคลคอนขางสูง เหินหางกับคนรุนอื่น รับการถายทอดทางวัฒนธรรมจาก
คนรุนกอนนอยลง คนรุนใหมจึงอาจสรางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ตองการใหมๆ เชน ใชกฎระเบยีบหรือกติกาในการกําหนดความสัมพันธระหวางบคุคล



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 53 
พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคของไทยและทางเลือกในอนาคต 

 

13 

หรือกลุมบุคคลมากขึ้น (more rule-based relation) และใชประเพณีหรือคานยิมด้ังเดิม
นอยลง (less culture-based relation) อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถระบุผลของการ
เปล่ียนแปลงนี้ตอภาวะเศรษฐกจิไดอยางชัดเจน ทั้งนี้นาจะมีผลทั้งในทางบวกและทาง
ลบ ผลทางบวกอาจเปนประสิทธิภาพการผลิตสวนบุคคลที่สูงข้ึนเพราะบุคคลแสวงหา
ความสําเร็จดวยตัวเองมากขึ้น สวนผลทางลบอาจเปนตนทุนที่เพ่ิมข้ึนในการรักษาหรือ
เพ่ิมความโปรงใสของการดําเนินธุรกิจและการเมอืงเนือ่งจากความสัมพันธเปนแบบเนน
กติกามากขึ้น 

♦  ทางเลือกเชิงนโยบาย 

แมวาจะตองยอมรับปจจยัหักเหทีอ่ยูนอกเหนอืการควบคุม แตประเทศไทยกย็ัง
สามารถเลือกทางเดินของตนเองได ซึ่งแนนอนวาทางเลือกเชิงนโยบายนี้ไมสามารถ
กําหนดขึ้นมาในสุญญากาศ แตตองมีพ้ืนฐานของสภาพเศรษฐกิจสังคมรองรับ นอกจากนั้น
ยังข้ึนอยูกับเจตจาํนงของสังคมไทยเองดวย  

ตัวอยางของทางเลือกเชิงนโยบาย ไดแก 
•  การสรางความเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมภิาค 
 การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้นนอกจากสภาพแวดลอมจะตอง

เอื้ออํานวยแลว การผลักดันทางดานนโยบายก็เปนสิ่งที่ขาดไมได เชน การริเริ่มของ
รัฐบาลที่ต้ังเปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวหรือศูนยกลางดานสุขภาพของ
เอเชีย  

• ทางเลือกดานนโยบายอุตสาหกรรม 
 ที่ผานมาประเทศไทยสงเสริมอุตสาหกรรมดวยการใหสิทธิประโยชนดานภาษี

ตามจุดเนนเชิงนโยบายในแตละชวงเวลา เชน การสงเสริมการผลิตทดแทนการนําเขา 
การสงเสริมการผลิตเพ่ือสงออก การสงเสริมการผลิตที่ใชเทคโนโลยีเขมขน  

 แมการสงเสริมอุตสาหกรรมจะเนนไปที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ แตก็ไมไดให
ความชวยเหลือมากจนทําใหประเทศมีกลุมบริษัทขนาดใหญจํานวนนอยกลุมครอบครอง
สวนแบงใหญในตลาด (เชนในกรณีของเกาหลีใตหรือญี่ปุน) และไทยยังมีธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดยอมจํานวนมากซึ่งเปนกําลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่ง แม
ภาครัฐจะเริ่มสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม แตการชวยเหลือมีลักษณะกระจายตัว
แบบเบี้ยหัวแตก  

 ในดานการเกิดข้ึนของธุรกิจขามชาติที่เปนของคนไทยนั้นยังมีอยูนอย
เนื่องจากจะตองมีความสามารถในการแขงขันระดับโลกหรือระดับภูมิภาค สวนพัฒนาการ
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ในชวงรัฐบาลไทยรักไทยในการสงเสริม “กลุมอุตสาหกรรม” (industrial cluster) นั้น ยัง
ไมมีแนวทางดําเนินการที่เปนรูปธรรมมากนักและไมตอเนื่องมาถึงปจจุบัน 

 ทางเลือกเชิงนโยบายดานอุตสาหกรรมมีหลายประการ เชน 1) สงเสริมธุรกิจ
ขนาดใหญมากขึ้นเนื่องจากไดรับผลประโยชนจากการประหยัดของขนาด (economy of 
scale) ซึ่งสงผลตอความสามารถในการแขงขัน หรือ 2) สงเสริมธรุกจิอุตสาหกรรมขนาด
ยอมอยางเปนระบบมากขึ้น เชน สรางระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ 
และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสื่อสารคมนาคมกับธุรกิจขนาดยอม  

• ทางเลือกดานนโยบายการใหบริการสาธารณะ 
 ประเทศไทยมีทางเลือกในการจัดสรรบริการสาธารณะใหแกประชาชน (โดย

เฉพาะที่เปนองคประกอบของระบบประกันทางสังคมซึ่งจะสําคัญข้ึนเรื่อยๆ เมื่อประเทศ
ไทยยางเขาสูสังคมวัยชรา) ไดอยางนอยสามประการ คือ 

 >  การจัดการโดยรฐัในรูปของรัฐสวสัดิการ โดยไทยอาจใชแบบจําลองของ
กลุมประเทศสแกนดิเนเวียหรือแคนาดาเปนตนแบบ ซึ่งจะตองจดัเก็บภาษีในอัตราสูง 
ตลอดจนมีภาครฐัที่ใหญและมีประสิทธิภาพ  

 >  การจัดการโดยอาศัยกลไกตลาด เชนในสหรัฐอเมริกา โดยใหมกีลุม
บริษัทประกนัสุขภาพ และประกนัชีวิตเปนแกนนาํในการจัดสรรทรัพยากร (ยกเวนการ
ประกันการวางงานที่ยังคงตองใชภาครัฐเปนหลัก) มีขอดีคือประหยัดตนทุน ลดการ
สูญเสีย แตขอดอยคืออาจเปนระบบที่แลงน้ําใจ 

 >  การจัดการตามแนวคิดสังคมประชาธิปไตย (social democracy) เชนที่ใช
อยูในอังกฤษ นับเปนระบบกึ่งกลางระหวางการใชกลไกตลาดและการจัดการโดยรัฐ  

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ภัทรพงศ อินทรกําเนิด. 2547. การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาประจําป 2547 ของสถาบันวิจัย
เพ่ือการพฒันาประเทศไทย เรื่อง เหลียวหลังแลหนา: ยี่สิบปเศรษฐกิจสังคมไทย 
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุร.ี 

อัมมาร สยามวาลา และสมชัย จิตสชุน. 2550. แนวทางการแกปญหาความยากจน: เสรีนยิม 
ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ. เอกสารประกอบการสัมมนาประจําป 2550 ของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เรือ่ง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: 
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แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุร.ี 

ภาษาอังกฤษ 

Somchai Jitsuchon. 2001. Thailand’s Economic Growth: A Fifty-Years Perspective 
(1950-2000). Paper submitted to the Global Development Network for the 
Global Research Project “Explaining Growth.” 

Somchai Jitsuchon, and Jiraporn Plangpraphan. 2004. Thailand’s New Poverty Line. 
Paper submitted to the United Nations Development Programme (UNDP). 
November.   
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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 
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