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สถาบัั น วิิ จัั ย เพื่่� อ การพื่ั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดีอี าร์ไอ) ไดี้เผยแพื่ร่ “รายงานทีดีอี าร์ไอ”
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ั� ง แตั้่ เ ดีื อ นสิ ง หาคม 2536 โดียคั ดี สรร
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง
เรียบัง่ายเพื่่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์
วิิจัารณ์์
“รายงานทีดีอี าร์ไอ” มีโอกาสรับัใชื่้สงั คม
ไทยมาตั้ลั่อดี ทัง� เป็นรายสะดีวิก แลั่ะปรับัมา
เป็นรายเดีือนในระยะตั้่อมา อย่างไรก็ตั้าม
ตั้ั�งแตั้่ฉบัับัที� 118 เป็นตั้้นไป “รายงานทีดีี
อาร์ ไ อ” จัะมาพื่บัผ้้ อ่ า นเป็ น รายสะดีวิก
พื่ร้อมทั�งยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่าง
เรียบัง่ายแบับัเป็นมิตั้รตั้่อควิามสนใจัใคร่ร้
ของผ้้อ่านทั�วิไปเชื่่นเดีิม
ที่ า การนำาเสนอในการสัมมนาสาธารณะ
ทีีดีอี าร์ไอประจิำาปี 2564 เร่อ� ง “ความที้าทีายิ่
และจิิ น ตินาการแห่่ ง โลกให่ม่ : โมเดีลให่ม่
ในการพั ฒ นาประเทีศ์ห่ลั ง โควิ ดี -19”
ในรูปแบูบู virtual conference เม่�อวันทีี�
2 พฤศ์จิิกายิ่น 2564
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1 บทนา
บทความนี้้� นี้ำา เสนี้อโมเดลใหม่ ใ นี้การพัั ฒ นี้า
ประเทศไทยหลังวิกฤติิโควิด-19 โดยเสนี้อแนี้วคิด “ฟื้้นี้� ฟืู้
และติ่อเติิมเพั่�อเติิบโติ” ก่อนี้จะกล่าวว่าทำาไมเราติ้องการ
โมเดลการพััฒนี้าใหม่? เราคงติ้องทบทวนี้โมเดลพััฒนี้า
เพั่�อสร้างการเติิบโติทางเศรษฐกิจท้�เป็นี้อยูใ่ นี้ปัจจุบันี้
ทฤษฎี้ ทางเศรษฐศาสติร์ เ สนี้อว่ า การเติิ บ โติ
ทางเศรษฐกิจในี้ระยะยาวสามารถทำาได้ 3 แนี้วทางค่อ
หนี้่�ง การลงทุนี้ เช่่นี้ ลงทุนี้ในี้โครงสร้างพั่�นี้ฐานี้โดยภาค
รัฐ และการลงทุนี้ในี้เคร่�องจักรของเอกช่นี้ สอง การเพัิ�ม
ปริมาณและคุณภาพัแรงงานี้ ทั�งจากการเพัิ�มจำานี้วนี้คนี้
ท้�จะเข้าสู่ติลาดแรงงานี้และการเพัิ�มทักษะแรงงานี้ และ
สาม การเพัิม� ผลิติภาพัโดยรวม (total factor productivity
หร่อ TFP) ซึ่่�งหมายถ่งการใช่้ปัจจัยการผลิติค่อทุนี้และ
แรงงานี้เท่าเดิม แติ่สามารถสร้างผลผลิติ (output) ได้สูง
ข่�นี้ เช่่นี้ การท้�โรงงานี้อุติสาหกรรมปรับมาใช่้การผลิติ
แบบล้นี้ (lean production) ซึ่่�งจะลดความสูญเส้ยติ่างๆ
และทำาให้ติ้นี้ทุนี้ลดลงในี้ขณะท้�ได้ผลผลิติเท่าเดิม หร่อ
การทำาวิจัย พััฒนี้าและสร้างนี้วัติกรรมเพั่�อสร้างสินี้ค้า
หร่อบริการใหม่ เป็นี้ติ้นี้
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ที่่�มา: World Happiness Report

โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในี้การเปล้�ยนี้แปลง
สังคมไทยอย่างมาก โดยทำาให้ธุรุ กิจจำานี้วนี้มากล้มละลาย
หร่อสุ่มเส้�ยงท้�จะล้มละลาย คนี้จำานี้วนี้มากติกงานี้หร่อ
“เสม่อนี้ติกงานี้” นี้ักเร้ยนี้และนี้ักศ่กษาสูญเส้ยการเร้ยนี้
รู้ ท้�สำาคัญค่อม้ผู้ท้�เส้ยช่้วิติและเจ็บป่วยจำานี้วนี้มากไม่ว่า
จะเป็นี้การม้ปัญหาทางสุขภาพักายหร่อสุขภาพัจิติ ครัว
เร่อนี้และรัฐเองก็ม้ทรัพัยากรลดลง โดยรวมเเล้ว คนี้ไทย
จ่งม้ความพั่งพัอใจติ่อช่้วิติหร่อม้ความสุขลดลง (ภาพั
ท้� 1) ซึ่่�งอาจเกิดจากทั�งการไม่พัอใจในี้สภาพัเศรษฐกิจ
สังคมและการเม่องในี้ปัจจุบันี้ และการมองไม่เห็นี้ความ
หวังในี้อนี้าคติ

คนี้ทัว� โลกรวมทัง� ของประเทศไทย เช่่อ� กันี้ว่าอัติราการเส้ย
ช่้วิติในี้ความเป็นี้จริงสูงกว่าติัวเลขรายงานี้ของทางการ
อย่างมาก ในี้ทางปฏิิบัติิ เราสามารถประมาณการการ
ติายท้เ� พัิม� ข่นี้� อย่างหยาบๆ ได้จาก “จำานี้วนี้ผูเ้ ส้ยช่้วติิ ส่วนี้
เกินี้” (excess deaths) ซึ่่ง� รวมทัง� ผูท้ เ�้ ส้ยช่้วติิ จากโควิด-19
โดยติรง หร่อผู้ท้�เส้ยช่้วิติทางอ้อมจากโควิด-19 เช่่นี้ การ
เส้ยช่้วิติจากการป่วยด้วยโรคติ่างๆ แติ่ไม่สามารถเข้าถ่ง
โรงพัยาบาลได้ เพัราะโรงพัยาบาลล้นี้เนี้่อ� งจากม้จำานี้วนี้ผู้
ป่วยโควิด-19 มาก หร่อผูป้ ว่ ยไม่ได้ไปโรงพัยาบาลเพัราะ
กลัวติิดโควิด-19 ติลอดจนี้ผู้ท้�เส้ยช่้วิติจากสาเหติุอ่�นี้ๆ ท้�
ไม่เก้�ยวข้องกับโควิด-19 ในี้ช่่วงเวลาดังกล่าว
จากการรายงานี้ของทางการ ณ สิ�นี้เด่อนี้ติุลาคม
2
นจาก ิกฤ กา
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2564 จำานี้วนี้ผูเ้ ส้ยช่้วิติจากโควิด-19 ในี้ประเทศไทยอยู่
า
ียที่ จา น
ในี้ระดับติำ�ากว่า 2 หม่�นี้คนี้ อย่างไรก็ติามนี้ิติยสารดิอิโค
โนี้มิสติ์ (The Economist) ประมาณการว่าจำานี้วนี้ผู้เส้ย
วิกฤติการณ์โควิด-19 ได้เพัิ�มอัติราการติายของ ช่้วิติส่วนี้เกินี้ของประเทศไทยจนี้ถ่งช่่วงเวลาดังกล่าวนี้่า

4

รายิ่งานที ี า

าพที่ 2 จาน น

ที่ ี นี น น

จาน น น า าน

จะอยูใ่ นี้ระดับประมาณ 48,000-64,000 คนี้แล้ว1
วิกฤติการณ์โควิด-19 ยังม้ผลทำาให้เศรษฐกิจไทย
ติกติำ�าครัง� ใหญ่ในี้รอบ 22 ปีนี้บั ติัง� แติ่การเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจเอเช่้ยในี้ปี 2540 และการฟื้้�นี้ติัวในี้ครั�งนี้้�
เกิดข่�นี้ช่้ากว่าในี้ครั�งท้�แล้ว ผลก็ค่อธุุรกิจจำานี้วนี้มากล้ม
ละลายหร่อเส้�ยงท้�จะล้มละลาย รายงานี้ของบริษัทข้อมูล
เครดิติแห่งช่าติิ จำากัด แจ้งว่าในี้ช่่วงไติรมาสท้� 2 ของ
ปี ค.ศ. 2021 ม้ธุุรกิจขนี้าดกลางขนี้าดย่อม (SMEs)
ของไทยกว่า 2 หม่�นี้รายท้�ม้หนี้้�สินี้เป็นี้ NPL ทั�งนี้้�แม้ว่า
ธุนี้าคารแห่งประเทศไทยได้ปรับคำาจำากัดความของ NPL
ให้ย่ดหยุ่นี้มากยิ�งข่�นี้แล้วก็ติาม การล็อกดาวนี้์หลายครั�ง
ท้�ผ่านี้มาและการท้�เศรษฐกิจไทยติกติำ�าครั�งใหญ่ยังทำาให้
จำานี้วนี้คนี้ว่างงานี้เพัิ�มข่�นี้มาก การสำารวจของสำานี้ักงานี้
สถิติิแห่งช่าติิ พับว่าม้จำานี้วนี้คนี้ว่างงานี้เพัิ�มสูงข่�นี้ แติ่
ก็ยังอยู่ในี้จำานี้วนี้ท้�ไม่สูงมากค่อประมาณ 7 แสนี้คนี้ในี้
ไติรมาสท้� 2 ของปี ค.ศ. 2021 อย่างไรก็ติามจำานี้วนี้ “คนี้
เสม่อนี้ว่างงานี้” ซึ่่ง� หมายถ่งคนี้ทำางานี้นี้้อยกว่าสัปดาห์ละ
1

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker
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20 ช่ั�วโมงในี้ช่่วงเวลาดังกล่าวได้เพัิ�มสูงข่�นี้เก่อบ 2 ล้านี้
คนี้แล้ว (ภาพัท้� 2)
ผลท้�ติามมาก็ค่อ หนี้้�ครัวเร่อนี้ของประเทศไทย
เพัิม� ข่นี้� จนี้ถ่งร้อยละ 90 ของ GDP ในี้ขณะท้ห� นี้้ส� าธุารณะ
ของภาครัฐก็สูงข่�นี้อย่างก้าวกระโดดเป็นี้ร้อยละ 57 ของ
GDP ไปแล้ว จนี้รัฐบาลติ้องขยายเพัดานี้หนี้้ส� าธุารณะให้
สูงข่�นี้ นี้อกจากนี้้�วิกฤติการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบ
ติ่อคนี้จนี้ในี้สัดส่วนี้ท้�สูงกว่า ทั�งจากการติกงานี้และขาด
รายได้ จ่งม้ผลให้จำานี้วนี้คนี้ยากจนี้เพัิ�มสูงข่�นี้ อย่างไร
ก็ติาม การได้รับความช่่วยเหล่อทางการเงินี้จากรัฐบาล
ผ่านี้โครงการติ่างๆ ทำาให้จำานี้วนี้คนี้จนี้ไม่ได้เพัิ�มมากข่�นี้
อย่างเห็นี้ได้ช่ัดนี้ัก ในี้ขณะเด้ยวกันี้ความเหล่�อมลำ�าทาง
เศรษฐกิจ ซึ่่ง� วัดจากสัมประสิทธุิจ� นี้้ ้ (GINI coefficient) ซึ่่ง�
เคยม้แนี้วโนี้้มลดลงติ่อเนี้่อ� งติลอดทศวรรษท้ผ� า่ นี้มากลับ
สูงข่�นี้มาอ้กและจะยิ�งสูงข่�นี้กว่านี้้�อ้กหากไม่ม้ความช่่วย
เหล่อจากภาครัฐ (ซึ่่ง� จะเห็นี้จากการท้ส� มั ประสิทธุิจ� นี้้ ด้ า้ นี้
การบริโภคไม่ได้เพัิ�มข่นี้� เท่าสัมประสิทธุิ�จ้นี้ด้ า้ นี้รายได้ในี้
ภาพัท้� 3) อย่างไรก็ติาม ภาครัฐจะไม่สามารถแบกรับให้
คนี้ไทยพั้นี้จากความยากจนี้ และลดความเหล่�อมลำ�าไป
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ได้อ้กนี้านี้ จากข้อจำากัดด้านี้หนี้้�สาธุารณะท้�เพัิ�มข่�นี้ดังท้�
กล่าวมาแล้ว
วิกฤติโควิด-19 ยังทำาให้เด็กไทยเส้ยโอกาสในี้
การเร้ยนี้รู้ไปอย่างมากจากการปิดโรงเร้ยนี้และ สถาบันี้
การศ่กษาติ่างๆ โดยนี้ักเร้ยนี้และนี้ักศ่กษาจำานี้วนี้มาก
ติ้องเร้ยนี้ออนี้ไลนี้์แทนี้ ทั�งนี้้� ท้�ผ่านี้มาก็ม้เด็กนี้ักเร้ยนี้
ท้�ติกหล่นี้อยู่ในี้ระบบการศ่กษาไทยจำานี้วนี้มากอยู่แล้ว
และติกหล่นี้เพัิ�มข่�นี้จากวิกฤติิโควิด-19 โดยการสำารวจ
ของกองทุ นี้ เพั่� อ ความเสมอภาคทางการศ่ กษาพับว่ า
โควิด-19 ทำาให้ม้นี้ักเร้ยนี้ยากจนี้เพัิ�มข่�นี้ 1.3 แสนี้คนี้
และไม่ได้เร้ยนี้ติ่ออ้ก 4.3 หม่�นี้คนี้ ส่วนี้เด็กท้�ยังได้เร้ยนี้
ติ่อไปก็ม้ถง่ 2.7 แสนี้คนี้ท้�ไม่ม้คอมพัิวเติอร์สำาหรับเร้ยนี้
ออนี้ไลนี้์ ทั�งนี้้� ยังไม่ติ้องกล่าวว่าการเร้ยนี้ออนี้ไลนี้์โดย
ปกติิก็ไม่ใช่่เร่�องง่ายอยู่แล้ว โดยเฉพัาะสำาหรับเด็กเล็ก
เช่่นี้เด็กอนีุ้บาล การศ่กษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าพับ
ว่า เด็กอนีุ้บาลท้ติ� อ้ งเร้ยนี้ออนี้ไลนี้์แทนี้เร้ยนี้ในี้ห้องเร้ยนี้
แติ่ละวันี้แทบจะไม่ได้เร้ยนี้รู้อะไรเลย2
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ท่ามกลางสภาพัท้�ภาคส่วนี้ติ่างๆ ในี้สังคมไทย
อ่ อนี้แอลงอย่ า งมากในี้ช่่ ว งเวลาเก่ อ บสองปีท้� ผ่ า นี้มา
โมเดลในี้การพััฒนี้าประเทศแบบเดิมนี้่าจะไม่เพั้ยงพัออ้ก
ติ่อไป เนี้่อ� งจาก “แผลเป็นี้” ทางเศรษฐกิจท้เ� กิดจากธุุรกิจ
ขนี้าดกลางและขนี้าดเล็กล้มละลาย คนี้ว่างงานี้ติลอด
จนี้นี้ักเร้ยนี้ขาดความรู้และทักษะ ทำาให้ “คนี้” และ “ทุนี้
ขนี้าดเล็ก” ในี้ฐานี้ะ “ปัจจัยการผลิติ” อ่อนี้แอลงมาก
นี้อกจากนี้้� เ ม่� อ มองไปในี้อนี้าคติ จะพับว่ า
เศรษฐกิจไทยม้แนี้วโนี้้มท้�เติิบโติช่้าลงในี้ระยะยาว หลัง
จากท้�อาจจะฟื้้�นี้ติัวได้อย่างรวดเร็วจากวิกฤติิโควิด-19
ในี้ช่่วงติ้นี้ โดยอัติราการเติิบโติอาจลดลงจนี้เหล่อระดับ
ประมาณร้อยละ 2.6 ติ่อปีในี้ปี ค.ศ. 2036-2040 จากการ
ท้ส� งั คมไทยกลายเป็นี้สังคมสูงอายุ โดยประช่ากรท้ม� อ้ ายุ
มากกว่า 65 ปีจะมากกว่าประช่ากรท้�ม้อายุนี้้อยกว่า 15
ปีติั�งแติ่ก่อนี้ปี ค.ศ. 2025 และจะม้ความแติกติ่างมากข่�นี้
เร่�อยๆ ซึ่่�งหมายความว่าจำานี้วนี้คนี้ไทยท้�จะเข้าสู่ติลาด
แรงงานี้จะลดลงอย่างมากในี้อนี้าคติ
ท้�ผ่านี้มา ประเทศไทยเนี้้นี้สร้างการเติิบโติทาง
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วิีระชื่าตั้ิ กิเลั่นทอง ห้องเรียนออนไลั่น์ไม่ใชื่่คำาตั้อบัของเดี็กป มวิัย จัาก
เวิบัไ ตั้์
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เศรษฐกิจโดยเนี้้นี้การลงทุนี้ และการเพัิม� จำานี้วนี้แรงงานี้
เข้าสู่ติลาด ติลอดจนี้สร้าง “ผลิติภาพัโดยรวม” โดยม้
อัติราการเติิบโติของผลิติภาพัโดยรวมไม่ถง่ ร้อยละ 2 ติ่อ
ปี และแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถเพัิ�มอัติราการเติิบโติ
ของผลิติภาพัโดยรวมข่�นี้ได้อ้กร้อยละ 0.5 ติ่อปี อัติรา
การเจริญเติิบโติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังจะ
ไม่สูงพัอท้�จะทำาให้ประเทศไทยพั้นี้จาก “กับดักรายได้
ปานี้กลาง” (middle-income trap) ได้ในี้เวลา 20 ปี ซึ่่�ง
หมายความว่าเม่�อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่าง
เติ็มท้� เราจะไม่มท้ รัพัยากรมากพัอสำาหรับเงินี้บำานี้าญและ
สวัสดิการการรักษาพัยาบาล ซึ่่�งจะทำาให้คนี้ไทยจำานี้วนี้
มากเด่อดร้อนี้มาก

นกา พั นา
ประเทศไทยจ่งติ้องม้จนี้ิ ตินี้าการใหม่ในี้การสร้าง
โมเดลในี้การพััฒนี้า ซึ่่ง� จำาเป็นี้ติ้องอาศัยการ “ฟื้้นี้� ฟืู้” และ
“ติ่อเติิม” ซึ่่�งหมายถ่งการ “ฟื้้�นี้ฟืู้” คนี้และสิ�งแวดล้อม
ติลอดจนี้แก้ไขปัญหาพั่�นี้ฐานี้ท้�ม้อยู่เดิม และ “ติ่อเติิม”
ด้วยการยกระดับผลิติภาพัในี้ภาคการผลิติควบคู่ไปกับ
การปฏิิรูปภาครัฐ
การปรับโมเดลมาสู่การเติิบโติด้วยการ “ฟื้้�นี้ฟืู้”
และการ “ติ่อเติิม” จะเพัิ�มส่วนี้ร่วมในี้การพััฒนี้าและ
ช่่วยกระจายประโยช่นี้์ในี้การพััฒนี้าให้กว้างขวางข่�นี้
โดยผู้ท้�จะได้รับประโยช่นี้์มากท้�สุดก็ค่อคนี้ยากจนี้ ดัง
นี้ั�นี้การเติิบโติท้�เกิดข่�นี้จะม้คุณภาพัมากข่�นี้และม้ “คนี้”
เป็ นี้ ศู นี้ ย์ ก ลางมากข่� นี้ โมเดลใหม่ ใ นี้การพัั ฒ นี้านี้้� จ ะ
ทำาให้ประเทศไทยสามารถรักษาระดับการเจริญเติิบโติ
ไม่ติำ�าเกินี้ไป ในี้ขณะท้�สามารถลดความเหล่�อมลำ�าทาง
เศรษฐกิจ เพัิม� ความยัง� ย่นี้ในี้การพััฒนี้า ยกระดับคุณภาพั
สิ�งแวดล้อมและคุณภาพัช่้วิติ ซึ่่�งนี้่าจะทำาให้คนี้ไทยม้
ความสุขมากข่�นี้
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เม่�อวิเคราะห์ดูสาเหติุท้�คนี้ไทยสูญเส้ยช่้วิติหร่อ
สูญเส้ยสุขภาวะ จะพับว่า 9 ในี้ 10 สาเหติุหลักเก้�ยวข้อง
กับโรคไม่ติิดติ่อ (non-communicable disease) และ
อุบัติิเหติุ โดยเฉพัาะอุบัติิเหติุบนี้ท้องถนี้นี้ ทั�งนี้้� การสูญ
เส้ยเวลาจากการเส้ยช่้วติิ หร่อเจ็บป่วยหร่อท้เ� ร้ยกว่า “การ
สูญเส้ยปีสุขภาวะ” (Disability-Adjusted Life Year หร่อ
DALY) จากโรคไม่ติิดติ่อและอุบัติิเหติุของคนี้ไทยทุก
คนี้จาก 9 สาเหติุหลักนี้้�รวมกันี้สูงถ่ง 4 ล้านี้ปีในี้แติ่ละ
ปี ติัวอย่างหนี้่�งของการสูญเส้ยดังกล่าวค่อ การเส้ยช่้วิติ
และเจ็บป่วยจากมลพัิษทางอากาศท้�เกิดจากฝุุ่่นี้ละออง
ขนี้าดเล็กท้�เร้ยกว่า PM 2.5 โดยม้การประมาณการว่าในี้
แติ่ละปีม้คนี้ไทยเส้ยช่้วิติจาก PM 2.5 ถ่งปีละ 3 หม่�นี้คนี้
(ภาพัท้� 4) และม้ผเู้ ส้ยช่้วติิ จากอุบติั เิ หติุบนี้ท้องถนี้นี้อ้กปี
ละประมาณ 2 หม่�นี้คนี้ โดยร้อยละ 70 ของการเส้ยช่้วิติ
จากอุบัติิเหติุเก้�ยวข้องกับการใช่้มอเติอร์ไซึ่ค์ โดยส่วนี้
หนี้่�งเกิดข่�นี้จากปัญหาการออกแบบถนี้นี้และโครงสร้าง
พั่�นี้ฐานี้ท้�ไม่ได้คำานี้่งถ่งความปลอดภัยของผู้ใช่้
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ทศ ทย น

นี้อกจากนี้้�คนี้ไทยยังสูญเส้ยเวลาจากกิจกรรมท้�
ไม่ก่อให้เกิดผลิติภาพัจากการถูกเกณฑ์์ทหาร โดยช่าย
ไทยอายุ 21-22 ปีถกู เกณฑ์์ไปเป็นี้ทหารปีละเก่อบ 1 แสนี้
คนี้ (ภาพัท้� 5) ซึ่่�งทำาให้เกิดความสูญเส้ยจากการไม่ได้
ทำางานี้อย่างแท้จริง ทั�งนี้้� ไทยกำาลังกลายเป็นี้ประเทศ
ส่วนี้นี้้อยมากข่นี้� เร่อ� ยๆ ท้ย� งั ม้การเกณฑ์์ทหารอยู่ เพัราะ
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25 น

ประเทศท้�ยังม้การเกณฑ์์ทหารอยู่ในี้ปัจจุบันี้เหล่อเพั้ยง
หนี้่�งในี้สามของประเทศทั�งหมดเท่านี้ั�นี้
การฟื้้� นี้ ฟืู้ ส ามารถเริ� ม ได้ จ ากการลดความสู ญ
เส้ยช่้วิติ สุขภาพัและเวลาในี้การทำางานี้ โดยลดการเกิด
อุบัติิเหติุบนี้ท้องถนี้นี้ การก่อมลพัิษทางอากาศ การเจ็บ
ป่วยจากโรคไม่ติิดติ่อติ่างๆ และลดจำานี้วนี้การเกณฑ์์
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น

ทหารให้อยู่ในี้จำานี้วนี้ท้�เหมาะสม ในี้ทางปฏิิบัติิ การลด
ความสูญเส้ยจากอุบัติิเหติุบนี้ท้องถนี้นี้และโรคไม่ติิดติ่อ
ไม่ใช่่เร่�องง่ายนี้ัก แติ่ก็ไม่ใช่่เร่�องท้�ประเทศไทยไม่เคย
ดำาเนี้ินี้การได้สำาเร็จ ท้�ผ่านี้มา ประเทศไทยประสบความ
สำาเร็จในี้การลดการสูบบุหร้� ดังจะเห็นี้ได้ว่าอัติราการสูบ
บุหร้ข� องคนี้ไทยอายุ 15 ปีขนี้่� ไปท้ล� ดลงอย่างติ่อเนี้่อ� งจาก
ทศวรรษท้ผ� า่ นี้มา จากการใช่้มาติรการติ่างๆ ทัง� มาติรการ
ทางกฎีหมายและบังคับใช่้กฎีหมายอย่างเข้มงวด การ
ใช่้มาติรการด้านี้ภาษ้ และการรณรงค์ปรับพัฤติิกรรม
ของคนี้ ซึ่่�งทำาให้หลายประเทศยกประเทศไทยเป็นี้กรณ้
ศ่กษา (ภาพัท้� 6)
นี้อกจากนี้้� ประเทศไทยยังสามารถลดการเกิด
อุบัติิเหติุของรถสาธุารณะและรถบรรทุกขนี้าดใหญ่ได้
จากมาติรการกำาหนี้ดให้ติดิ GPS ในี้รถดังกล่าว ซึ่่ง� ทำาให้
สามารถควบคุมความเร็วของรถและพัฤติิกรรมของคนี้
ขับไม่ให้ขับรถอย่างสุ่มเส้�ยง และทำาให้ความสูญเส้ยลด
ลงอย่างช่ัดเจนี้
ดังนี้ั�นี้ประเทศไทยจ่งม้ติัวอย่างของความสำาเร็จ
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ในี้การลดความสูญเส้ยจากโรคไม่ติิดติ่อและอุบัติิเหติุ
บนี้ท้องถนี้นี้อยู่พัอสมควร จ่งควรถอดบทเร้ยนี้ความ
สำา เร็ จ ดั ง กล่ า วเพั่� อ นี้ำา มาขยายผลในี้การลดความสู ญ
เส้ยจากโรคไม่ติิดติ่อและอุบัติิเหติุอ่�นี้ๆ ท้�เหล่ออยู่ และ
ควรพัิจารณาใช่้แนี้วทางใหม่ๆ เช่่นี้ การใช่้เคร่�องม่อของ
เศรษฐศาสติร์พัฤติิกรรม (behavioral economics) ท้เ� ร้ยก
ว่า “การสะกิดพัฤติิกรรม” (nudging) มาทดลองหาวิธุ้ท้�ม้
ประสิทธุิผลมากท้�สุดแล้วนี้ำาไปขยายผลติ่อไป
การประมาณการของคณะผู้ วิ จั ย โดยใช่้ แ บบ
จำาลองการเจริญเติิบโติทางเศรษฐกิจ ซึ่่�งม้ประช่าช่นี้
กลุ่มอายุติ่างๆ เป็นี้ปัจจัยนี้ำาเข้าพับว่า หากประเทศไทย
สามารถลดการสู ญ เส้ ย ช่้ วิ ติ สุ ข ภาพัและเวลาในี้การ
ทำางานี้ได้จากการลดการสูญเส้ยจากอุบัติิเหติุลงร้อยละ
50 ในี้ 5 ปี ลดการสูญเส้ยจากโรคไม่ติิดติ่อลงร้อยละ 25
ในี้ 10 ปี ซึ่่�งเป็นี้เป้าท้�ประเทศไทยติั�งไว้อยู่แล้ว และลด
การเกณฑ์์ทหารลงร้อยละ 50 โดยทันี้ท้ ก็จะสามารถเพัิม�
อัติราการเติิบโติเฉล้�ยของเศรษฐกิจไทยข่�นี้ร้อยละ 0.62
ติ่อปีเม่�อเท้ยบกับกรณ้ฐานี้ไปติลอด 20 ปี (ภาพัท้� 7)
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การเพัิ�มคุณภาพัของประช่ากรไทยสามารถเริ�ม
ได้จากการยกระดับคุณภาพัในี้การดูแลเด็กเล็ก การดูแล
ให้ม้เด็กติกหล่นี้ในี้ระบบการศ่กษาลดลง การยกระดับ
คุณภาพัการศ่กษาให้นี้ักเร้ยนี้ท้�ผ่านี้ระบบการศ่กษาม้
คุณภาพัท้�ด้ สามารถเข้าสู่ติลาดแรงงานี้ได้โดยง่ายและ
สามารถติ่อยอดฝุ่ึกทักษะได้อย่างติ่อเนี้่�อง ซึ่่�งจะสามารถ
สร้างการเจริญเติิบโติทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้
ในี้ระยะยาว
ในี้ปัจจุบันี้ม้เด็กไทยจำานี้วนี้มากท้�ติกหล่นี้จาก
ระบบการศ่กษา ซึ่่�งหมายถ่งการไม่ได้เข้าโรงเร้ยนี้ การ
สำารวจของกองทุนี้เพั่อ� ความเสมอภาคทางการศ่กษา พับ
ว่าม้เด็กท้ไ� ม่มข้ อ้ มูลอยูใ่ นี้ระบบการศ่กษาซึ่่ง� หมายความ
ว่าไม่ได้เข้าโรงเร้ยนี้กว่า 1.1 ล้านี้คนี้ โดยแบ่งออกเป็นี้
เด็กอายุ 3-5 ปีจำานี้วนี้ 2.9 แสนี้คนี้ อายุ 6-11 ปีจำานี้วนี้
3.7 แสนี้คนี้ อายุ 12-14 ปีจำานี้วนี้ 1.6 แสนี้คนี้และอายุ
15-17 ปีอ้ก 3.8 แสนี้คนี้ นี้อกจากนี้้� เด็กท้�เข้าสู่ระบบ
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การศ่กษาจำานี้วนี้มากก็ยงั ไม่ได้รบั การศ่กษาท้ม� ค้ ณ
ุ ภาพั
เพั้ยงพัอ จากการทดสอบ PISA โดยองค์การเพั่�อความ
ร่วมม่อและการพััฒนี้าทางเศรษฐกิจ (OECD) ในี้ปี ค.ศ.
2018 พับว่า นี้ักเร้ยนี้ไทยอายุ 15 ปีประมาณคร่�งหนี้่�ง
ม้ทักษะด้านี้คณิติศาสติร์ วิทยาศาสติร์และการอ่านี้ไม่
เกินี้ระดับท้� 2 จากทั�งหมด 6 ระดับ ทั�งนี้้�ระดับทักษะไม่
เกินี้ระดับท้� 2 ดังกล่าวหมายถ่งระดับทักษะท้�ไม่สามารถ
ประยุ กติ์ ใ ช่้ ไ ด้ จริ ง ในี้ช่้ วิ ติ ประจำา วั นี้ เช่่นี้ ไม่ ส ามารถ
ประยุกติ์ใช่้คณิติศาสติร์ในี้การซึ่่�อขายสินี้ค้า นี้อกจากนี้้�
คุณภาพัการศ่กษาของไทยยังถดถอยลงอย่างติ่อเนี้่อ� งในี้
ช่่วงเก่อบ 2 ทศวรรษท้�ผ่านี้มา
ดังนี้ันี้� การแก้ไขปัญหาเด็กติกหล่นี้จากระบบการ
ศ่กษาและการยกระดับคุณภาพัระบบการศ่กษาของไทย
จ่งควรเป็นี้วาระเร่งด่วนี้ของประเทศไทย ทั�งนี้้�การศ่กษา
ของ Hanushek and Woessmann พับว่าหากสามารถ
ทำาให้ไม่ม้เด็กติกหล่นี้จากระบบการศ่กษาและยกระดับ
คุณภาพัการศ่กษาให้นี้ักเร้ยนี้ทุกคนี้ม้ทักษะไม่ติำ�ากว่า
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กล้้ามเนื้้�อมัดเล้็ก/สติิปััญญาการเข้้าใจภาษา

ระดับท้� 1 ของ PISA ประเทศไทยก็จะม้อัติราการเจริญ
เติิบโติทางเศรษฐกิจในี้ระยะยาวเพัิม� ข่นี้� ร้อยละ 0.6 ติ่อปี3
การยกระดับคุณภาพัการศ่กษาให้สูงข่�นี้ควรเริ�ม
ติั�งแติ่การพััฒนี้าเด็กปฐมวัยซึ่่�งเป็นี้รากฐานี้สำาคัญ การ
ศ่กษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าพับว่า หากเด็กปฐมวัย
ได้รับการดูแลและฝุ่ึกทักษะติามหลักสูติรของไรซึ่์ไทย
แลนี้ด์ (RIECE Thailand) ซึ่่�งเนี้้นี้ความสามารถควบคุม
ติัวเอง (executive function หร่อ EF) เด็กจะม้ทักษะสูง
กว่าเด็กท้ไ� ม่ได้ผา่ นี้หลักสูติรดังกล่าว ทัง� การม้ทกั ษะโดย
รวม ทักษะการคิด ความเข้าใจภาษาและการช่่วยเหล่อติัว
เอง4 (ภาพัท้� 8) นี้อกจากนี้้� การศ่กษาในี้ติ่างประเทศก็พับ
3

ric
anu e an u er oe ann 2 15 niver al
a ic ill : at ountrie tan to ain
u li in
ari tt : oi or 1 1 9 92642 4 -en

i u at u an an eerac art ilent on 2 19 n arl
valuation of a i co e- a e urriculu ntervention
in ural ailan
tt : econ a er re ec or a er
ui a er 1 t
4

ฉบับที่ 182 พฤศจิกายน 2564

ว่า การพััฒนี้าเด็กปฐมวัยเป็นี้การลงทุนี้ท้�ม้ผลติอบแทนี้
สูงกว่า 7 เท่า
ในี้ส่วนี้ของการศ่กษาขั�นี้พั่�นี้ฐานี้ ควรดำาเนี้ินี้การ
ยกระดับคุณภาพัการเร้ยนี้การสอนี้ โดยการปรับหลักสูติร
ปัจจุบันี้ซึ่่�งเนี้้นี้ฐานี้วิช่า (subject-based curriculum)
มาสู่หลักสูติรท้�เนี้้นี้ฐานี้สมรรถนี้ะ (competency-based
curriculum) การฝุ่ึ ก ทั ก ษะการสอนี้ของครู อ ย่ า งติ่ อ
เนี้่�อง การสร้างชุ่มช่นี้แห่งการเร้ยนี้รู้ของครูในี้ฐานี้ะนี้ัก
วิช่าช่้พั (professional learning community) และการ
ปรับลดโครงการติ่างๆ จำานี้วนี้มากซึ่่�งไม่เป็นี้ประโยช่นี้์
ติ่อนี้ักเร้ยนี้และเป็นี้ภาระงานี้ของครู ทั�งนี้้�แนี้วทางในี้
การยกระดับคุณภาพัการศ่กษาท้�ดำาเนี้ินี้การอย่างเป็นี้
ระบบค่อ โครงการพั่�นี้ท้�นี้วัติกรรมการศ่กษา ซึ่่�งดำาเนี้ินี้
การในี้ลักษณะ “สนี้ามทดลอง” (sandbox) ในี้ 8 จังหวัด
ในี้ประเทศไทย โดยโรงเร้ยนี้นี้ำาร่องในี้แติ่ละจังหวัดจะ
ม้อิสระและความคล่องติัวในี้การจัดการศ่กษามากกว่า
ทัว� ไป เช่่นี้สามารถใช่้หลักสูติรการศ่กษาท้ไ� ม่ติอ้ งเหม่อนี้
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กับหลักสูติรของกระทรวงศ่กษาธุิการ และสามารถใช่้เงินี้
อุดหนีุ้นี้จากรัฐในี้การซึ่่�อติำาราเร้ยนี้ท้�ไม่อยู่ในี้บัญช่้ของ
กระทรวงศ่กษาธุิการ ในี้ปัจจุบันี้ โครงการดังกล่าวได้
ดำาเนี้ินี้การมาแล้ว 2 ปี ซึ่่ง� ยังเร็วเกินี้ไปท้จ� ะเห็นี้ผลในี้การ
ยกระดับการเร้ยนี้รู้เม่�อวัดจากการสอบ แติ่เริ�มเห็นี้ผลในี้
เบ่อ� งติ้นี้แล้วว่านี้ักเร้ยนี้ส่วนี้ใหญ่มค้ วามสุขมากข่นี้� ช่อบ
มาโรงเร้ยนี้มากข่นี้� และนี้ักเร้ยนี้ท้เ� ร้ยนี้อ่อนี้สามารถเข้าใจ
การเร้ยนี้รู้ได้ด้ข่�นี้
หากประเทศไทยสามารถยกระดั บ ทั ก ษะของ
ประช่าช่นี้ติั�งแติ่เด็กปฐมวัยไปจนี้ถ่งนี้ักเร้ยนี้ในี้ระบบ
การศ่กษาพั่�นี้ฐานี้ จากการลดจำานี้วนี้เด็กติกหล่นี้จาก
ระบบการศ่กษาและการเพัิ�มคุณภาพัของการศ่กษา ให้
เยาวช่นี้ไทยม้ทักษะพั่�นี้ฐานี้และสามารถพััฒนี้าติ่อไปได้
อย่างติ่อเนี้่อ� ง ก็จะสามารถเพัิม� อัติราการเจริญเติิบโติทาง
เศรษฐกิจของประเทศเม่อ� เท้ยบกับกรณ้ฐานี้ได้เฉล้ย� ร้อย
ละ 0.21 ติ่อปีไปติลอด 20 ปี โดยผลในี้การเพัิ�มอัติราการ
เจริญเติิบโติจะเห็นี้ช่ัดในี้ช่่วงท้าย เพัราะการพััฒนี้าทักษะ
ของคนี้เป็นี้กระบวนี้การท้�ติ้องใช่้เวลา (ภาพัท้� 9)
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ดังท้�กล่าวมาแล้วข้างติ้นี้ว่า การลงทุนี้และการ
เพัิ�มผลิติภาพัเป็นี้แนี้วทางในี้การสร้างการเจริญเติิบโติ
ในี้ระยะยาวของประเทศติ่างๆ รวมทั�งประเทศไทยมา
โดยติลอด นี้อกจากการลงทุนี้และเพัิ�มผลิติภาพัอย่าง
ท้�เคยดำาเนี้ินี้การมาแล้ว ประเทศไทยควรปรับปรุงและ
ติ่ อ เติิ ม การลงทุ นี้ และการเพัิ� ม ผลิ ติ ภาพัในี้แนี้วทางท้�
ย่ดคนี้เป็นี้ศูนี้ย์กลางและเป็นี้มิติรกับสิ�งแวดล้อมมาก
ยิ�งข่�นี้ โดยในี้ส่วนี้ของการลงทุนี้ รัฐบาลควรลงทุนี้เพั่�อ
ฟื้้�นี้ฟืู้ทรัพัยากรธุรรมช่าติิและแหล่งท่องเท้�ยวให้ม้ความ
สามารถในี้การรองรับ (carrying capacity) การท่องเท้ย� ว
ท้�จะฟื้้�นี้ติัวกลับมาในี้อนี้าคติ และควรลงทุนี้ในี้โครงสร้าง
พั่นี้� ฐานี้ขนี้าดเล็กท้จ� ะเป็นี้ประโยช่นี้์ติอ่ เศรษฐกิจฐานี้ราก
เช่่นี้ แหล่งนี้ำ�าขนี้าดเล็กในี้ชุ่มช่นี้เพั่อ� ลดผลกระทบของนี้ำ�า
ท่วมหร่อฝุ่นี้แล้ง
การเพัิม� ผลิติภาพัของภาคการผลิติสามารถทำาได้
โดยการลดความสูญเส้ยติ่างๆ ด้วยการผลิติแบบ “ล้นี้”
(lean production) โดยผู้ประกอบการทั�งหลายในี้ภาค

รายิ่งานที ี า

าพที่ 1

ั ากา

บ ฉ ี่ย

ศ

กจ ทยที่จ พ นจากกา

เกษติรกรรม อุติสาหกรรมและบริการ ควรมุ่งประหยัด
พัลังงานี้ ลดความสูญเส้ยของวัติถุดิบ และลดความสูญ
เส้ยของผลผลิติ ติลอดจนี้ดำาเนี้ินี้การวิจัย พััฒนี้าและ
สร้างนี้วัติกรรมเพั่อ� ให้เกิดสินี้ค้าและบริการใหม่ทม้� ม้ ลู ค่า
เพัิ�มมากข่�นี้
นี้อกจากนี้้� ภาครั ฐ สามารถลงทุ นี้ ในี้การวิ จั ย
พัั ฒ นี้าและสร้ า งนี้วั ติ กรรมเพั่� อ สนี้ั บ สนีุ้ นี้ เศรษฐกิ จ
ฐานี้ราก เช่่นี้ การแก้ไขปัญหาดินี้เค็มโดยสำานี้ักงานี้
พััฒนี้าวิทยาศาสติร์และเทคโนี้โลย้แห่งช่าติิ (สวทช่.)
ซึ่่� ง พัั ฒ นี้าเทคโนี้โลย้ ท้� ช่่ ว ยลดปั ญ หาดิ นี้ เค็ ม ในี้ภาค
ติะวันี้ออกเฉ้ยงเหนี้่อ การพััฒนี้าพัันี้ธุุ์ข้าวไรซึ่์เบอร้�โดย
มหาวิทยาลัยเกษติรศาสติร์ ซึ่่ง� ช่่วยเพัิม� มูลค่าของผลิติผล
ให้สงู กว่าข้าวโดยทัว� ไป เป็นี้ติ้นี้ นี้อกจากนี้้ภ� าครัฐยังควร
สนี้ับสนีุ้นี้การขยายผลการใช่้เทคโนี้โลย้ท้�เหมาะสมและ
สามารถค่นี้ทุนี้ได้รวดเร็ว เช่่นี้ ระบบคลังสินี้ค้าอัติโนี้มัติิ
หร่อหุ่นี้ยนี้ติ์อุติสาหกรรมขนี้าดเล็กสำาหรับธุุรกิจขนี้าด
กลางขนี้าดย่อม ซึ่่�งลดการใช่้แรงงานี้และเพัิ�มผลิติภาพั
คณะผู้วิจัยเช่่�อว่าประเทศไทยสามารถยกระดับ
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ผลิติภาพัรวมให้สูงกว่าระดับในี้ปัจจุบันี้ได้อ้กร้อยละ 0.5
ติ่อปี โดยการดำาเนี้ินี้การท้ก� ล่าวมาข้างติ้นี้ ซึ่่ง� จะช่่วยเพัิม�
อัติราการเติิบโติเฉล้�ยข่�นี้ร้อยละ 0.91 ติ่อปีติลอดระยะ
เวลา 20 ปีหนี้้า (ภาพัท้� 10)
4
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การปฏิิรูปภาครัฐในี้ประเทศไทยม้ความล่าช่้า
มานี้านี้ทำาให้หนี้่วยงานี้ภาครัฐหลายแห่งไม่สามารถให้
บริการแก่ภาคธุุรกิจและประช่าช่นี้ได้อย่างม้ประสิทธุิภาพั
และเติ็มไปด้วยกฎีระเบ้ยบท้�ล้าสมัย ซึ่่�งสร้างติ้นี้ทุนี้ท้�ไม่
จำาเป็นี้แก่ภาคธุุรกิจและประช่าช่นี้ โดยแนี้วทางในี้การ
ปฏิิรปู ภาครัฐอย่างนี้้อยควรประกอบไปด้วยการปรับภาค
รัฐไปสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั (digital government) และการปฏิิรปู
กฎีระเบ้ยบท้ล� า้ สมัยท้เ� ป็นี้อุปสรรคติ่อการประกอบอาช่้พั
ของประช่าช่นี้ด้วยกระบวนี้การท้เ� ร้ยกว่า “การกิโยติินี้กฎี
ระเบ้ยบ” (regulatory guillotine)
บริการพัร้อมเพัย์ (Promptpay) ซึ่่�งริเริ�มโดย
ธุนี้าคารแห่งประเทศไทยเป็นี้ติัวอย่างของการปรับไปสู่
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บริการช่ำาระเงินี้ในี้ระบบดิจทิ ลั ซึ่่ง� ช่่วยแก้ไขปัญหาในี้การ
โอนี้เงินี้และการช่ำาระเงินี้ในี้อด้ติท้�ม้ติ้นี้ทุนี้สูงในี้การโอนี้
เงินี้ข้ามธุนี้าคารหร่อข้ามพั่�นี้ท้� ให้เป็นี้บริการท้�ไม่ม้ค่าใช่้
จ่ายหร่อม้ค่าใช่้จ่ายติำ�ามาก ในี้ปัจจุบันี้บริการพัร้อมเพัย์
ได้ม้ส่วนี้ช่่วยทำาให้การซึ่่�อขายสินี้ค้าและบริการออนี้ไลนี้์
ม้ติ้นี้ทุนี้ท้�ถูกลงมาก ดังจะเห็นี้ได้ว่าปริมาณการใช่้งานี้
ของบริการพัร้อมเพัย์เพัิ�มข่�นี้อย่างติ่อเนี้่�องจนี้สูงถ่ง 2.6
ล้านี้ล้านี้บาทติ่อเด่อนี้ในี้ปัจจุบันี้
ภาครัฐยังควรปฏิิรูปกฎีระเบ้ยบจำานี้วนี้มากซึ่่�ง
ยังคงล้าสมัยอยู่ และเป็นี้อุปสรรคติ่อการประกอบอาช่้พั
ของประช่าช่นี้เช่่นี้กฎีระเบ้ยบท้�กำาหนี้ดให้หมอนี้วดเพั่�อ
สุขภาพัจะติ้องข่�นี้ทะเบ้ยนี้ด้วยตินี้เองทุกคนี้ ซึ่่�งทำาให้
เกิ ด ค่ า ใช่้ จ่ า ยมาก ทั� ง ท้� ส ามารถกำา หนี้ดให้ ห มอนี้วด
เพั่�อสุขภาพัท้�สำาเร็จการศ่กษาผ่านี้สถาบันี้การศ่กษาท้�
ได้รับการรับรองได้รับการข่�นี้ทะเบ้ยนี้โดยอัติโนี้มัติิเม่�อ
สถาบันี้การศ่กษาส่งช่่�อไปให้หนี้่วยงานี้ท้�ออกใบอนีุ้ญาติ
นี้อกจากนี้้� กฎีระเบ้ยบในี้การกำากับดูแลโรงแรมในี้ปัจจุบนี้ั
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ยังก่อให้เกิดติ้นี้ทุนี้ในี้ระดับสูงโดยเฉพัาะติ่อผู้ประกอบ
การโรงแรมขนี้าดเล็ก จากการกำาหนี้ดเง่�อนี้ไขในี้การ
อนีุ้ญาติระยะสั�นี้ ทำาให้ติ้องติ่อใบอนีุ้ญาติบ่อยครั�ง และ
ไม่รองรับการประกอบการท้พั� กั ในี้รูปแบบติ่างๆ ท้ม� ค้ วาม
หลากหลายมากข่�นี้ในี้ปัจจุบันี้
ติัวอย่างการปฏิิรูปกฎีระเบ้ยบของธุนี้าคารแห่ง
ประเทศไทยช่้ว� า่ กระบวนี้การกิโยติินี้กฎีระเบ้ยบสามารถ
ช่่วยลดติ้นี้ทุนี้ของภาครัฐและภาคเอกช่นี้ได้มาก โดยในี้ปี
2560 ธุนี้าคารแห่งประเทศไทยได้ทำากิโยติินี้กฎีระเบ้ยบ
ท้�เก้�ยวข้องกับการแลกเปล้�ยนี้เงินี้ติราติ่างประเทศ ซึ่่�ง
สามารถลดติ้นี้ทุนี้ภาครัฐและภาคเอกช่นี้ได้ปีละ 1.8 พัันี้
ล้านี้บาท ในี้ทำานี้องเด้ยวกันี้ ในี้ปี 2563 สำานี้ักงานี้คณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพัย์และติลาดหลักทรัพัย์ (กลติ.)
ได้ทำากิโยติินี้กฎีระเบ้ยบในี้ 15 กระบวนี้การ และสามารถ
ลดติ้นี้ทุนี้ได้ปลี ะ 153 ล้านี้บาท ซึ่่ง� รวมถ่งการลดแรงงานี้
ลง 4.8 หม่�นี้ช่ั�วโมงติ่อปี และลดการใช่้กระดาษลง 1.6
ล้านี้แผ่นี้ติ่อปี
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การศ่ ก ษาของสถาบั นี้ วิ จั ย เพั่� อ การพัั ฒ นี้า
ประเทศไทย พับว่า หากรัฐบาลดำาเนี้ินี้การกิโยติินี้กฎี
ระเบ้ยบในี้กระบวนี้การท้เ� ก้ย� วข้องกับการขออนีุ้ญาติหร่อ
อนีุ้มติั ิ 198 เร่อ� งซึ่่ง� เก้ย� วข้องกับ 1,094 กระบวนี้งานี้ โดย
แก้ไข กฎีระเบ้ยบท้ล� า้ สมัยร้อยละ 43 และเลิกกฎีระเบ้ยบ
ท้�สร้างปัญหาและไม่ม้ประโยช่นี้์ร้อยละ 39 ก็จะสามารถ
ลดติ้นี้ทุนี้ของทั�งภาครัฐและประช่าช่นี้ได้ 1.3 แสนี้ล้านี้
บาทติ่อปี หร่อคิดเป็นี้ร้อยละ 0.8 ของ GDP โดยแทบไม่
ติ้องลงทุนี้ในี้รูปติัวเงินี้เลย
การประมาณการโดยคณะผู้วิจัยพับว่า การให้
บริการรัฐบาลดิจิทัลและการกิโยติินี้กฎีระเบ้ยบอย่างติ่อ
เนี้่�องจะสามารถเพัิ�มอัติราการเติิบโติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยเฉล้�ยข่�นี้ร้อยละ 0.25 ติ่อปีเม่�อเปร้ยบ
เท้ยบกับกรณ้ฐานี้ไปติลอด 20 ปี (ภาพัท้� 11)

ฉบับที่ 182 พฤศจิกายน 2564
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จากท้�กล่าวมาจะเห็นี้ว่า แม้ประเทศไทยบอบช่ำ�า
จากวิกฤติการณ์โควิด-19 และกำาลังจะม้อัติราการเติิบโติ
ทางเศรษฐกิจลดลงจากการกลายเป็นี้สังคมสูงอายุอย่าง
รวดเร็ว แติ่ประเทศไทยก็ยังม้โอกาสในี้การฟื้้�นี้ฟืู้และ
ติ่อยอดการพััฒนี้าจากการดำาเนี้ินี้การปฏิิรปู ในี้ 4 แนี้วทาง
ค่อ การลดความสูญเส้ยด้านี้ช่้วิติ สุขภาพัและเวลาของ
ประช่าช่นี้ การยกระดับทักษะของประช่าช่นี้ การลงทุนี้
และยกระดับผลิติภาพั และการปฏิิรูปภาครัฐโดยปรับไป
สูบ่ ริการรัฐบาลดิจทิ ลั และการทำากิโยติินี้กฎีระเบ้ยบอย่าง
ติ่อเนี้่�อง โดยหากดำาเนี้ินี้การดังกล่าว ประเทศไทยก็จะ
สามารถเติิบโติได้ในี้ระดับท้�สูงกว่าแนี้วโนี้้มท้�เป็นี้อยู่ได้
ร้อยละ 2 ติ่อปีไปอ้กติลอด 20 ปี ซึ่่�งจะทำาให้ประเทศไทย
กลายเป็นี้ประเทศรายได้สูง (ภาพัท้� 12)
นี้อกจากนี้้� การพััฒนี้าประเทศติามโมเดลใหม่นี้้�
ยังจะช่่วยลดความเหล่�อมลำ�าทางสังคม เนี้่�องจากผู้ท้�ได้
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รับประโยช่นี้์จากการปฏิิรูปมากท้�สุดก็ค่อกลุ่มท้�ม้รายได้
นี้้อย ทั�งยังช่่วยสร้างความยั�งย่นี้ในี้การพััฒนี้าจากการ
ลดผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม และช่่วยยกระดับคุณภาพั
ช่้วิติของประช่าช่นี้
ดังนี้ั�นี้ จินี้ตินี้าการใหม่ในี้การพััฒนี้าเศรษฐกิจ
ค่อ การปรับโมเดลการพััฒนี้าให้คนี้เป็นี้ศูนี้ย์กลางของ
การพััฒนี้า โดยลงทุนี้กับสุขภาพัของคนี้ โดยเฉพัาะการ
ป้องกันี้ความสูญเส้ยท้�สามารถหล้กเล้�ยงได้จากโรคไม่
ติิดติ่อและอุบัติิเหติุ ลงทุนี้พััฒนี้าทักษะของคนี้ไทยให้
พัร้อมกับการเปล้�ยนี้แปลงสู่โลกใหม่ ลงทุนี้สร้างระบบ
คุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการติ่างๆ ลงทุนี้สร้าง
ระบบเศรษฐกิจส้เข้ยวเพั่�อยกระดับคุณภาพัช่้วิติของ
ประช่าช่นี้ ซึ่่ง� ทัง� หมดนี้้� ภาครัฐจำาเป็นี้ท้จ� ะติ้องปฏิิรปู การ
ให้บริการและกฎีระเบ้ยบของตินี้ ติลอดจนี้ปรับแนี้วคิด
ในี้การลงทุนี้ไปสู่การลงทุนี้ท้�ม้คนี้เป็นี้ศูนี้ย์กลางซึ่่�งม้ผล
ติอบแทนี้สูง
ดังท้�กล่าวมาแล้วว่าหนี้้�สาธุารณะของประเทศ
ไทยได้เพัิม� ข่นี้� อย่างรวดเร็วจนี้สูงถ่งร้อยละ 57 ของ GDP
แล้ว แติ่ระดับหนี้้�สาธุารณะดังกล่าวยังไม่ได้สูงมากนี้ัก
เม่อ� เท้ยบกับหลายประเทศ ท้ส� ำาคัญสัดส่วนี้หนี้้ส� าธุารณะ
ติ่อ GDP นี้ั�นี้จะสูงข่�นี้ติ่อไปหร่อไม่ข่�นี้อยู่กับปัจจัยสอง
ปัจจัยค่อ อัติราดอกเบ้�ยและอัติราการเจริญเติิบโติทาง
เศรษฐกิจ หากอัติราการเจริญเติิบโติทางเศรษฐกิจของ
ไทยสูงกว่าอัติราดอกเบ้�ย ระดับของหนี้้�สาธุารณะติ่อ
GDP ก็จะไม่สงู ข่นี้� แม้มก้ ารลงทุนี้และการใช่้จา่ ยโดยภาค
รัฐ เนี้่�องจากอัติราดอกเบ้�ยยังอยู่ในี้ระดับท้�ติำ�า ช่่วงนี้้�จ่ง
เป็นี้ช่่วงเวลาด้ท้�สุดท้�ภาครัฐจะลงทุนี้เพั่�อสร้างการเจริญ
เติิบโติทางเศรษฐกิจ ลดความเหล่�อมลำ�าและสร้างความ
ยั�งย่นี้ในี้การพััฒนี้า
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