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ประเทศไทยเข้าส่ ‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ ( iddl  i  ประเทศไทยเขาสู ‘กบดกประเทศรายไดปานกลาง’ (middle income 
trap) ค่อนข้างแน่นอนแล้ว

Growth slow down ชัดเจนหลังต้นทศวรรษ 1990sGrowth slow down ชดเจนหลงตนทศวรรษ 1990s
มี indictors จํานวนมากที่บ่งชี้ถึง ‘ปัญหาเชิงโครงสร้าง’ ของเศรษฐกจิไทย

นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ํา การเสื่อมถอยของนอกจากนนยงมปญหาเรองความเหลอมลา การเสอมถอยของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิclimate change
ต้องการการ Rethinking ในเรื่อง development model และการตองการการ Rethinking ในเรอง development model และการ
บริหารเศรษฐกิจมหภาค เพื่อ

เพิ่ม Long-term growth
Enhanced Growth with Inclusiveness and 

ลดความเหลื่อมลํ้า
ความยั่งยนืทางสภาพแวดล้อม

Enhanced Growth with Inclusiveness and 
Environmental Sustainability



Thailand exhibits this characteristic Thailand exhibits this characteristic 

Medium-term Growth Rates, 1950s-present, 11-year moving average 
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Medium term Growth Rates, 1950s present, 11 year moving average 
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Note: The moving averages for the years 2006 2011 are calculated using 2001 2011 dataNote: The moving averages for the years 2006-2011 are calculated using 2001-2011 data.
Source: Somchai, “Thailand in Middle Income Trap”,  TDRI Quarterly June 2012.

แรงงานไทยขาดแคลนมาหลายปีแล้วและจะขาดแคลนมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามโครงสร้างแรงงานไทยขาดแคลนมาหลายปแลวและจะขาดแคลนมากขนอยางรวดเรวตามโครงสราง
ประชากรในอนาคต 

ค่าแรงในระยะยาวปรับตัวสงขึ้น ู

การใช้แรงงานต่างชาติราคาถูกเป็นเพียงการต่อลมหายใจ

การศึกษาของไม่สามารถผลิตแรงงานคณภาพที่ตรงกับความต้องการตลาดได้ โดยเฉพาะมีการศกษาของไมสามารถผลตแรงงานคุณภาพทตรงกบความตองการตลาดได โดยเฉพาะม
ทักษะด้านภาษาและ IT ต่ํา 

มีส่วนทําให้การลงทนุน้อยลง และไมใ่ช้เทคโนโยลีระดับสูงขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้เกือบหมดแล้ว ไม่สามารถนํามาใช้เป็นปัจจัยไรต้้นทุน (free input) 
สําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีก

่ในขณะที่เสียงเรียกร้องของสังคมทําให้ภาคธุรกิจต้องมีต้นทุนในการรักษาสภาวะแวดล้อมใน
รูปแบบ
ต่างๆ เช่นภาษีสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการทํา EIA/HIA การขยายตัวของธุรกิจจะไมเ่ร็วเหมือนในุ ุ
อดีต



การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคยากกว่าแต่ก่อน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนการรกษาเสถยรภาพของเศรษฐกจมหภาคยากกวาแตกอน เพราะอตราแลกเปลยนทผนผวน
มากขึ้น ตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รวดเร็วและพลิกผันตลอดเวลา 

นโยบายการคลังก็มีข้อจํากัดจากความสามารถในการจัดเก็บภาษีที่ต่ํากว่าศักยภาพ ทําให้
ภาครัฐมแีนวโน้มที่จะเจอข้อจํากัดในการใช้จ่ายเพื่อเพิ่ม growth potential ของประเทศ 
โดยเฉพาะการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)

ใ ้ ่ ้ ั ิ ั ี่ ี โ ้ ิ่ ึ้ ิ่ ่ ใ ้ ั ี ้ ํ ั ็ ึ้การใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมทีมีแนวโน้มเพมิขึน ยิงเร่งให้ภาครัฐมีขอ้จํากัดเร็วขึน

ส่วนภาคธุรกิจเอกชนก็อ่อนแอ ขาดการมองการณ์ไกล แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก ไม่
สามารถเป็นตัวนําในการลงทนสามารถเปนตวนาในการลงทุน

มีข้อจํากัดในการเพิ่มระดับการแข่งขันในภาคเศรษฐกิจบางประเภท เช่นธนาคาร ธุรกิจตลาดทุน 
การศึกษาพื้นฐาน หรือม ีmissing market ในเรื่องที่สําคัญเช่นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้
มาตรฐานและตรงความต้องการตลาด 

Where/Why is the ‘trap’? 
(a neoclassical view)(a neoclassical view)

TFP i  f  ‘  bili ti ’ ( i l  i  l  TFP gain from ‘resource mobilization’ (mainly moving people 
from low-productivity to high-productivity jobs), dries down.

Thailand during 1960-80g

China since 1978 (accounting for 4%-8% growth (Michael Spence))

Capital is accumulated mainly to accommodate this Capital is accumulated mainly to accommodate this 
mobilization process

And no other channels to further increase TFP ⇒ trappedAnd no other channels to further increase TFP ⇒ trapped

Need to increase ‘quality’ of primary inputs 
(labor, capital), instead of mere accumulation/mobilization of (labor, capital), instead of mere accumulation/mobilization of 
these inputs

Human capital (education, training)

And do more innovation (for TFP growth)



(3) Industrialization( )

(1) Export (2) Low Wage( ) p

ส่ ?1. ลดการสงออก?
การส่งออกมากเป็น ‘อาการ’ ของปญัหามากกว่าสาเหตุ  ไม่ใช่จุดเร่ิมต้นที่ดี ในขณะที่การ
ส่งออกทําให้ภาคธรกิจต้องรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดเวลาสงออกทาใหภาคธุรกจตองรกษาและเพมประสทธภาพตลอดเวลา

2. ปรับนโยบายอตุสาหกรรม (=ปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิ)
หากดําเนินนโยบายถกต้อง จะช่วยลดการพึ่งพิงการส่งออก ‘อย่างเป็นธรรมชาติ’ มากกว่าหากดาเนนนโยบายถูกตอง จะชวยลดการพงพงการสงออก อยางเปนธรรมชาต  มากกวา
วิธีการเช่น ลดการปกป้องและผูกขาดในภาคธุรกิจสําคญั เช่นธุรกิจบรกิารมูลคา่สูง เพิ่ม
นวัตกรรมในภาคเกษตร/อาหาร

3. เพิ่มคา่แรง
เป็นการฝนืกลไกตลาด ต้องทําอย่างระมัดระวัง
ที่สําคัญต้องมีมาตรการอื่นรองรับ เช่นปฏิรปูการศึกษา การฝึกฝมีือแรงงาน ลดการผูกขาด



ประเด็นปัญหาประเดนปญหา
การเพิ่มระดับนวัตกรรม (ทีห่ลากหลาย และตรงกับศกัยภาพของธุรกิจต่าง
ระดับ)ระดบ)
การใช้ประโยชนจ์ากการเป็นส่วนหนึง่ของ Regional/Global Value chain
นโยบายประชานิยม วงจรหนีส้าธารณะ 

่การเพิ่มคุณภาพการศกึษา และการฝึกฝีมือแรงงาน

หัวใจคือการจัด ‘องคาพยพ’ (institutions) ในการจัดการเศรษฐกิจฐ
ประเทศไทย

ปฏิรูปภาครฐั (การเมือง ราชการ) ใหม้องการณไ์กลขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
้ ่ ื ั /  ีไ่ ใ่ ่ ั  ki  kสร้างความรวมมอืภาครฐ/เอกชน ทไีมใชลกษณะ rent-seeking network




