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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
 
กำรพฒันำในระยะท่ีผ่ำนมำ 
 

โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่ำงรนุแรงต่อเศรษฐกิจไทยท่ีอ่อนแออยู่แล้วก่อนท่ีจะมีกำรระบำดของโควิด-19 ทัว่โลก 
ความตงึเครยีดทางการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ความไม่แน่นอนทางการเมอืงภายในประเทศ และปัญหาภยัแหง้ที่
เกดิขึน้อย่างต่อเนื่องท าใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิชะลอตวัลงในปี 2562 และในต้นปี 2563  ในขณะทีก่ารควบคุมการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ภายในประเทศไทยประสบความส าเรจ็ แต่ผลกระทบทางเศรษฐกจิยงัคงปรากฏใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 
อุปสงค์ในตลาดโลกที่อ่อนแอ การเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องหยุดชะงกั และข้อจ ากัดในการเดินทาง
ภายในประเทศไดก้ดดนัการส่งออกสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การบรโิภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนไดล้ดลงเช่นกนั
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทีม่อียู่อย่างต่อเนื่องในแนวโน้มระยะกลางส าหรบัการส่งออกและการเตบิโต  
 

อย่ำงไรกต็ำมภำวะกำรณ์เศรษฐกิจล่ำสุดก ำลงัแสดงให้เห็นถึงสญัญำกำรฟ้ืนตวั เศรษฐกิจไทยหดตวัลงร้อยละ 6.4 
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (เทยีบกบัปีก่อน) ซึ่งเป็นการหดตวัลงที่น้อยกว่าในไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 12.1 การส่งออก
บรกิารยงัคงอ่อนตวัอยู่มาก แต่การผ่อนคลายขอ้จ ากดัส าหรบัการเดนิทางภายในประเทศและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจาก
ภาครฐัไดช้่วยพยุงเศรษฐกจิบางส่วน ขณะทีภ่าคการเกษตรก าลงัฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ จากภยัแลง้ อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิไทย
คาดการณ์ว่าจะหดตวัลงรอ้ยละ 6.5 ในปี 2563 ซึ่งเป็นการปรบัเพิม่ขึน้จากการคาดการณ์ในเดอืนตุลาคม 2563 เนื่องจาก
การเตบิโตทีด่กีว่าคาดในไตรมาสที่ 3 และความส าเรจ็อย่างต่อเนื่องในการควบคุมการระบาดของโควดิ-19 อตัราเงนิเฟ้อ
พืน้ฐานเพิม่กลบัมาในระดบัใกล้เคยีงเดมิในไตรมาสที3่ (หลงัจากทีล่ดลงในไตรมาสก่อนหน้า) ซึง่สะทอ้นถงึการเพิม่ขึ้นของ
อุปสงคใ์นประเทศและมาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปาทีส่ิน้สุดลง 
 

บญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดุลแคบลงอย่ำงรวดเรว็ แต่กำรไหลเข้ำของเงินทุนสุทธิในบญัชีกำรเงินท่ีหนุนค่ำเงิน
บำทและระดบัเงินส ำรองระหว่ำงประเทศยงัคงแขง็แกร่ง ดุลบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลแคบลงทีร่อ้ยละ 0.6 ของ GDP ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (จากร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า) เนื่องจากรายรบัจากการท่องเที่ยวหดตวัลงมาก ในทาง
กลบักนัการไหลเขา้ของเมด็เงนิทีม่าจากการขายสนิทรพัยต์่างประเทศและการไหลกลบัของเงนิฝากทีถ่อือยู่ในต่างประเทศ
ไดส่้งผลท าใหค้่าเงนิบาทแขง็ตวั อย่างไรกต็ามเงนิบาทไดแ้ขง็ค่าขึน้เพยีงเลก็น้อยหากเทยีบกบัสกุลเงนิของประเทศอื่น ๆ 
ในภูมภิาคส าหรบัสิน้ไตรมาสที ่2 
 

แม้ตลำดกำรเงินจะมีควำมผนัผวนทัว่โลก ระบบกำรเงินของไทยยงัคงมีเสถียรภำพแต่ทว่ำยงัมีควำมเปรำะบำงอยู่ 
การรกัษาสภาพคล่องและการด ารงเงนิกองทุนส่วนเพิม่ รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดัท าใหท้ีผ่่านมาภาค
การเงนิสามารถรบัมอืกบัแรงปะทะของวกิฤตกิารระบาดได ้อย่างไรกต็ามภาคธุรกจิทีเ่ปราะบางยิง่ขึน้และระดบัหนี้ครวัเรอืน
ทีเ่พิม่สูงขึน้แสดงใหเ้หน็ถงึความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเศรษฐกจิฟ้ืนตวัชา้กว่าทีค่าดการณ์ไวแ้ละภาระ
ช าระหนี้สูงเกินกว่าที่จะช าระคนืได้ หนี้ครวัเรอืนของไทยสูงเป็นอนัดบัสองในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (ร้อยละ 80.2 ต่อ 
GDP ในเดอืนมนีาคม 2563) แมว้่าสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดท้รงตวัอยู่ที่รอ้ยละ 3.1 ของสนิเชื่อรวม ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 
2563 แต่ถอืว่าอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งสูง โดยปกตสินิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้เป็นตวัชี้วดัตาม ซึ่งแสดงขอ้มูลยอ้นหลงัจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั และมรีะดบัค่อนขา้งสูงส าหรบัสนิเชื่อทีใ่หว้สิาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) จงึท าใหเ้กิดค าถาม
เกีย่วกบัความสามารถในการใหช้ าระคนืหนี้สนิของ SMEs ทีไ่ดร้บัสนิเชื่อเพื่อรบัมอืกบัผลกระทบจากโควดิ-19 และการถอน
มาตรการสนับสนุนทางการเงนิ เช่น การขยายเวลาช าระเงนิกู ้ในทีสุ่ด 
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ด้วยอตัรำเงินเฟ้อท่ีต ำ่และเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง ธนำคำรแห่งประเทศไทยจึงคงอตัรำดอกเบีย้นโยบำยไว้ท่ีร้อย
ละ 0.5 เพื่อสนับสนุนกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ  ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไดใ้ชม้าตรการเพื่อสนับสนุนเสถยีรภาพทาง
การเงนิและดูแลธนาคารและองค์กรทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิให้มสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ ซึ่งรวมถงึการจดัตัง้กองทุนเพื่อ
รกัษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้  (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) เพื่อใหเ้งนิกู้ระยะสัน้
สงูถงึ 4 แสนลา้นบาทในการรบัประกนัสภาพคล่องส าหรบับรษิทัทีม่พีนัธบตัรครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563 
 

กำรด ำเนินมำตรกำรสินเช่ือดอกเบี้ยต ่ำ (soft loan) ให้กบั SMEs ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมำตรกำรเพื่อรบัมือกบั
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิดแสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำย SMEs มสีดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 40 ของ GDP และ
ประมาณรอ้ยละ 80 ของการจา้งงานภาคเอกชน แต่หลายรายเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดอ้ย่างจ ากดั ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึ
ไดจ้ดัสรรเงนิกู้ยมื 5 แสนล้านบาท (ประมาณรอ้ยละ 3 ของ GDP) ใหก้บัธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัโครงการ
สนิเชื่อใหก้บั SMEs ซึง่มาตรการน้ีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางการคลงัและการเงนิเพื่อเยยีวยาและลดผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 (ประมาณร้อยละ 13 ของ GDP) แต่สนิเชื่ออนุมตัแิล้วของมาตรการดงักล่าวมปีรมิาณต ่ากว่าที่
คาดหวงัไว้ คดิเป็นเพยีงร้อยละ 24 ของยอดสนิเชื่อทัง้หมด ในขณะที่การเติบโตของสนิเชื่อ SMEs โดยรวมชะลอตวัลง 
รฐับาลจงึไดท้บทวนรายละเอยีดโครงการสนิเชื่อดอกเบีย้ต ่าบางส่วน เพื่อขยายความครอบคลุม แกไ้ขปัญหาความเสีย่งดา้น
เครดติ และขยายกรอบเวลาการด าเนินการ 
 

กำรขำดดุลกำรคลงัเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วเน่ืองจำกรฐับำลเพ่ิมกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น เพื่อบรรเทำผลกระทบทำง
เศรษฐกิจต่อภำคครวัเรือนและภำคธรุกิจท่ีเกิดขึ้นจำกโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2563 (สิน้ปีทีเ่ดอืนกนัยายน) รายได้
ของรฐับาลลดลงอนัเนื่องมาจากผลกระทบของโควดิ-19 ที่มตี่อกิจกรรมด้านการค้าและเศรษฐกิจ และมาตรการนโยบาย 
เช่น การลดภาษีหกั ณ ทีจ่่ายชัว่คราวและการลดอตัราเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมส าหรบั SMEs รายจ่ายภาครฐัที่
เพิม่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการบรรเทาการระบาดของโรค จงึส่งผลใหร้ฐับาลขาดดุลการคลงัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 
5.9 ของ GDP ในปีงบประมาณ 2563 จากรอ้ยละ 2.3 ของ GDP ในปีงบประมาณ 2562 การขาดดุลไดถู้กชดเชยจากการ
กู้ยมืในประเทศและท าให้หนี้สาธารณะเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 49.4 ของ GDP ในเดอืนกนัยายน 2563 ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสุดในช่วงระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา 
 

มำตรกำรทำงกำรคลงัได้ถกูน ำมำใช้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มครวัเรือนท่ีเปรำะบำงท่ีสุด มาตรการทางการคลงัเน้นไปทีก่าร
ใช้เงนิจาก เงนิกู้ 1 ล้านล้านบาท (ประมาณร้อยละ 6 ของ GDP) เพื่อสนับสนุนการแจกจ่ายเงนิเยยีวยา การรบัมอืด้าน
สาธารณสุข และการฟ้ืนฟูกจิกรรมทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ผ่านการจา้งงานของภาครฐัหลงัจากการระบาดของโควดิ-19 
เป็นต้น จากวงเงนิงบประมาณ 5.55 แสนล้านบาททีไ่ดร้บัการอนุมตัมิาเพื่อแจกจ่ายเงนิเยยีวยาใหก้บัครวัเรอืน เกษตรกร 
และผูป้ระกอบการ ไดม้กีารเบกิจ่ายไปแลว้ประมาณ 3 แสนลา้นบาท แมว้่าจะมคีวามทา้ทายในการด าเนินการ รฐับาลไดใ้ช้
กลไกความช่วยเหลอืทางสงัคมที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและจดัตัง้โครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่เพื่อแจก
จ่ายเงนิช่วยเหลอืใหก้บักลุ่มเปราะบาง ทีอ่าจไม่ไดร้บัความคุม้ครองใดๆ จงึส่งผลใหป้ระเทศไทยด าเนินการได้ค่อนข้างดี
เมื่อเทียบกบัประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ทัง้ในด้านขนาด ความรวดเร็วในการด าเนินการ และการก าหนดเป้าหมายของ
มาตรการ 
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มองไปข้ำงหน้ำและควำมเส่ียง 
 
เศรษฐกิจไทยคำดกำรณ์ว่ำจะฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 2 ปีข้ำงหน้ำ แต่แนวโน้มยงัมีควำมไม่แน่นอนสูง 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยจะฟ้ืนตวัขึน้มาอยู่ทีร่อ้ยละ 4.0 ในปี 2564 และขยายตวัขึน้อกีเป็นรอ้ยละ 4.7 ในปี 2565 ซึ่งจะ
ส่งผลใหผ้ลผลติกลบัไปสู่ระดบัเดยีวกบัปี 2562 ก่อนการระบาดของโควดิ-19 คาดการณ์ว่าผลผลติโดยรวมจะสูญเสยีสงูถงึ
ร้อยละ 7.8 ต่อปี เมื่อเทียบกับการประมาณการในเดือนมกราคมปี 2563 อุปสงค์ในประเทศคาดว่าจะปรบัตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการยกเลกิขอ้จ ากดัในการเดนิทางภายในประเทศ ความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคและภาคธุรกจิทีป่รบัตวัดขีึน้ รวมถงึ
นโยบายการคลงัทีใ่หก้ารสนับสนุน แต่อุปสงคจ์ากต่างประเทศจะฟ้ืนตวัชา้ลง ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการฟ้ืนตวัเพยีงเลก็น้อยใน
ดา้นการคา้โลกและจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีจ่ะเพิม่ขึน้ตัง้แต่กลางปี 2564 เป็นตน้ไป โดยคาดว่ามาตรการควมคุมการ
เดนิทางระหว่างประเทศจะค่อย ๆ เปลีย่นแปลง หากขาดนโยบายช่วยเหลอืเยยีวยา ผลกระทบของการแพร่ระบาดครัง้นี้ต่อ
การลงทุน การสะสมทุนมนุษย ์และผลติภาพอาจสรา้งแผลเป็นในระยะยาวต่อผลผลติของประเทศ 
 

เน่ืองจำกจ ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยงัคงเพ่ิมสูงขึ้นทัว่โลก จึงท ำให้ควำมเส่ียงท่ีมีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจเอนเอียงไป
ในด้ำนลบ หากไวรสัยงัคงแพร่ระบาดทัว่โลกอย่างต่อเน่ืองหรอืหากความคบืหน้าในการพฒันาและแจกจ่ายวคัซนีชา้กว่าที่
คาดการณ์ไว้ การฟ้ืนตัวอาจช้าและหยุดชะงกัเป็นช่วงๆ ซึ่งการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวนัน้ขึ้นอยู่กับว่าพรมแดน
ระหว่างประเทศจะเปิดขึ้นอีกครัง้เมื่อไหร่และผู้คนยงัมคีวามลงัเลในการเดนิทางไปต่างประเทศอยู่หรอืไม่ รวมทัง้ความ
พยายามที่จะส่งเสรมิการท่องเที่ยวภายในประเทศแทนจะประสบผลส าเร็จเพยีงไร ซึ่งทัง้หมดนี้ยงัคงมคีวามไม่แน่นอน  
หากความเสีย่งเหล่านี้มคีวามชดัเจนขึน้กอ็าจส่งผลลบอย่างรุนแรงยิง่ขึ้นต่อผลผลติระดบัศกัยภาพ และอาจเผยให้เหน็ถึง
ความเปราะบางทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบั SME และครวัเรอืน กรณีฉากทศัน์ทีแ่ย่กว่าฐาน การเติบโตทางเศรษฐกจิอาจ
ลดลงไปเป็นรอ้ยละ -6.7 ในปี 2563 และรอ้ยละ 3.4 ในปี 2564 
 

นอกจำกโควิด-19 แล้วยงัมีปัจจยัควำมเส่ียงจำกภำยในและภำยนอกประเทศอีกหลำยประกำร ความไม่สงบทาง
การเมอืงทีย่ดืเยือ้มานานอาจท าลายความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคและภาคธุรกจิซึง่ขดัขวางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และยังเป็น
การรบกวนการปฏริปูนโยบายทีส่ าคญั ซึง่จ าเป็นต่อการฟ้ืนตวัและสนับสนุนการเตบิโตในระยะยาวดงัเช่นทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้
อีกด้วย ถึงแม้ว่าการควบคุมการระบาดอาจจะสามารถท าได้ส าเร็จในอีกไม่กี่เดอืนขา้งหน้า แต่การยกเลิกการเยยีวยา
ทางการคลงัและการเงนิก่อนก าหนดอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตวัของประเทศไทยได ้ความตงึเครยีดทางการคา้และ/หรอื
การชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทานทีอ่าจเกดิขึน้อกีอาจยบัยัง้การฟ้ืนตวัของภาคต่างประเทศ แมว้่าขอ้ตกลงทางการคา้ทีเ่พิง่จะ
ลงนามและทีย่งัรอด าเนินการอยู่อาจใหก้ารสนับสนุนไดบ้า้งกต็าม 
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ตลำดแรงงำนของประเทศไทย: ควำมท้ำทำยและกำรออกนโยบำยเพื่อผลกัดนักำรฟ้ืนฟกูำรจ้ำง
งำน 
 

ตลำดแรงงำนต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำยหลำยประกำรตัง้แต่ก่อนท่ีจะเกิดกำรระบำดของโควิด-19 ตลาดแรงงานมี
ความอ่อนแอเดมิจากการสรา้งงานทีข่าดความดงึดูด งานคุณภาพต ่าและการจา้งงานนอกระบบทีม่จี านวนมาก การมส่ีวน
ร่วมของก าลงัแรงงานทีล่ดลงและประชากรสงูวยัทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ การเคลื่อนยา้ยของแรงงานไปท างานในภาคทีม่ผีลติ
ภาพสงูขึน้ไดห้ยุดชะงกัในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่านมา และมแีนวโน้มว่าโควดิ-19 อาจจะชะลอการเคลื่อนยา้ยของแรงงานไปสู่งานที่
มผีลติภาพสงูขึน้ 
 

ผบกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท ำให้จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนลดลงอย่ำงรวดเรว็และแรงงำนหัน
กลบัไปภำคเกษตรกรรมเพื่อให้มีรำยได้ อตัราการว่างงานอย่างเป็นทางการเพิม่ขึน้สองเท่าจากรอ้ยละ 1.0 ในไตรมาส
สุดท้ายของปี 2562 เป็นร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่สองของปี 2563 ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่ปี 2552 โดยมกีารว่างงาน
เพิม่ขึน้อย่างมากในกลุ่มคนวยัรุ่น มกีารเลกิจา้งงานทัว่ทุกภาคส่วน โดยในไตรมาสที่สองของปี 2563 มจี านวนงานน้อยลง 
650,000 ต าแหน่งเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ขอ้มูลยงัระบุดว้ยว่าแรงงานจ านวนมากทีถู่กเลกิจา้งจากภาคส่วนอื่น ๆ ไดย้า้ย
เขา้มาท างานในภาคเกษตรกรรมทีม่ผีลติภาพต ่าซึง่มกีารจา้งงานมากกว่า 700,000 ต าแหน่งในระหว่างไตรมาสแรกและไตร
มาสทีส่อง ซึ่งเป็นการจา้งงานทีเ่พิม่ขึน้มากผดิปกตแิมใ้นภาคส่วนที่โดยทัว่ไปเตบิโตอยู่แล้วในช่วงเวลานัน้ของปี  จ านวน
ชัว่โมงการท างานลดลงมากกว่ารอ้ยละ 10 ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี 2562 ถงึไตรมาสทีส่องของปี 2563 โดยมคี่าจา้ง
เฉลี่ยอยู่ที่ 3,114 บาทต่อสปัดาห์ซึ่งแปลเป็นการสูญเสียรายได้มากกว่า 311 บาทต่อสปัดาห์ต่อคน และท าให้หลายๆ 
ครวัเรอืนมแีนวโน้มทีจ่ะขดัสนทางการเงนิ จากรายงานการตดิตามเศรษฐกจิของประเทศไทยในเดอืนมถิุนายน คาดการณ์
ว่ารายไดข้องแรงงานทีล่ดลงจะท าใหผู้ท้ีม่รีายไดต้่อวนัต ่ากว่า 5.50 ดอลลารส์หรฐัตามภาวะเสมอภาคของอ านาจซื้อ (PPP) 
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั  
 

ภำวะประชำกรสูงวยัของประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วจะส่งผลให้อุปทำนแรงงำนลดลงซ่ึงท ำให้ปัญหำ
ตลำดแรงงำนทวีควำมรนุแรงมำกขึ้น อตัราการเจรญิพนัธุ์ทีล่ดลงอย่างรวดเรว็และประชากรทีม่อีายุยนืขึน้ท าให้ภาวะ
ประชากรสูงวยัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในประเทศไทยและอยู่ในระดบัทีม่รีายไดค้่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น จ านวนปี
ส าหรบักลุ่มประชากรวยั 65 ปีขึน้ไปจะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7 ของประชากรทัง้หมดเป็นรอ้ยละ 14 ซึ่งการวดันี้มกัจะใชเ้พื่อ
ประมาณการความรวดเรว็ของการสูงวยัขึน้ของประชากร โดยคาดว่าจะใชเ้วลา 115 ปี และ 69 ปี ในประเทศทีม่รีายไดส้งู
อย่างประเทศฝรัง่เศสและสหรฐัอเมรกิาตามล าดบั แต่ส าหรบัไทยคาดว่าจะใชเ้วลาเพยีง 20 ปีเท่านัน้ มกีารคาดการณ์ว่า
ส่วนแบ่งประชากรวยัท างานจะลดลงจากรอ้ยละ 71 ของประชากรในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 66 ในปี 2573 และรอ้ยละ 56 ในปี 
2603 หากไม่มกีารเปลีย่นแปลงในดา้นนโยบายและพฤตกิรรมทีจ่ะชว่ยเพิม่ปรมิาณแรงงานและเพิม่ผลติภาพ สิง่นี้อาจส่อถงึ
กลไกการเตบิโตของรายไดต้่อหวัทีล่ดลงเนื่องจากจ านวนคนทีท่ างานน้อยลงเมื่อเทยีบกบัจ านวนประชากรทัง้หมดและเงนิ
ออมส าหรบัการลงทุนลดลง หากไม่มกีารปรบัเปลีย่นใด ๆ คาดว่าการเปลีย่นแปลงทางประชากรจะท าใหก้ารเตบิโตเฉลีย่ตอ่
ปีของ GDP ต่อหวัลดลงรอ้ยละ 0.86 เปอร์เซน็ต์ในช่วงระยะเวลา 10 ปีขา้งหน้า การสูงวยัของประชากรจะท าใหผ้ลกระทบ
เชงิลบของผลติภาพแรงงานทีต่ ่าทวคีวามรุนแรงมากขึน้ (ซึง่เหน็ไดจ้ากการกระจุกตวัของงานทีม่คีุณภาพต ่า) และการมส่ีวน
ร่วมของแรงงานทีล่ดลงต่อรายไดป้ระชาชาต ิ
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กำรเพ่ิมผลิตภำพและกำรมีส่วนร่วมของก ำลงัแรงงำนของผู้สูงอำยุและแรงงำนหญิงสำมำรถถ่วงดลุผลกระทบเชิง
ลบของภำวะประชำกรสูงวยัได้ ระบบอตัโนมตัิ (Automation) กระบวนการแปลงเป็นรูปแบบดจิทิลั (Digitization) และ
เทคโนโลยอีื่นๆ ทีก่า้วหน้าขึน้อาจท าใหค้นจ านวนน้อยสามารถผลติงานไดม้ากขึน้ และสรา้งโอกาสใหบ้รษิทัต่างๆ ได้เขา้ไป
อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) ใหม่ ในขณะเดยีวกนัก็เป็นการฟ้ืนฟูการลงทุนที่จ าเป็นเพื่อยกระดบัการ
เติบโตในระยะยาวของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง การเพิ่มมาตรฐานด้านสุขภาพและการศึกษา และการ
เปลีย่นแปลงลกัษณะของงานหมายความว่ายงัมพีืน้ทีใ่หแ้รงงานมส่ีวนร่วมมากขึน้ดว้ย 
 
นโยบำยเพื่อรบัมือกบัผลกระทบจำกภำวะประชำกรสูงวยัมีให้เลือกหลำยประกำร ซ่ึงอำจช่วยส่งเสริมกำรฟ้ืนฟู
จำกโควิด-19 ได้อย่ำงยัง่ยืนด้วย ในระยะสัน้ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและฝึกทกัษะใหม่สามารถถูกน ามาใช้
ร่วมกบัการสนับสนุนทางการเงนิ เพื่อช่วยใหแ้รงงานทีถู่กปลดออกกลบัมาท างานได ้การฝึกอบรมควรตัง้เป้าไปทีแ่รงงาน
จากภาคธุรกิจที่ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควดิ-19 (เช่น ภาคการท่องเที่ยว) และควรจดัให้มกีาร
ฝึกอบรมในภาคยุทธศาสตร์ทีม่แีนวโน้มเตบิโตในระยะใกล้และระยะกลาง (เช่น ภาคการดูแล) โดยจดัการฝึกอบรมทกัษะ
ดา้นอารมณ์และการบรหิารจดัการความคดิ เช่น การท างานเป็นทมีและการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นทกัษะทีน่ายจา้ง
ตอ้งการเป็นอย่างมาก และทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการเพื่อการเป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระ โดยอาจมกีารใหเ้งนิอุดหนุนการ
ฝึกอบรมในรูปแบบของบตัรค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมและเงนิค่าจา้งสนับสนุนเพื่อ ส่งเสรมิใหเ้กดิความต้องการ
ในการฝึกอบรม หรอือุดหนุนในรปูแบบของการสนับสนุนสตาร์ท-อพัเพื่อการสรา้งอาชพีอสิระ โครงการเหล่าน้ีควรตามดว้ย
โครงการระยะยาวเพื่อเสรมิสรา้งระบบการพฒันาแรงงาน รวมถงึการพฒันาระบบขอ้มูลตลาดแรงงานขัน้สูงเพื่อเพิม่ความ
เชื่อมโยงกบัภาคเอกชน และเพื่อรบัประกนัว่าการศกึษาและการฝึกอบรมเหล่านี้ตรงกบัความต้องการของนายจ้าง ซึ่งจะ
ช่วยใหม้ัน่ใจไดว้่าแรงงานจะมทีกัษะทางเทคนิค ทกัษะดจิทิลั และทกัษะดา้นอารมณ์ (เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล การ
คิดเชิงวิพากษ์) ที่เชี่ยวชาญขึ้น ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นในประเทศไทย ภาวะ
ประชากรสูงวยัยงัสรา้งโอกาสในการเพิม่การจา้งงานในภาคการดูแลผูสู้งวยัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาดการดูแลผูสู้งอายุที่
ก าลงัเตบิโต ซึง่จะตอ้งใชท้ัง้แรงงานทกัษะต ่าและผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมาเป็นอย่างด ี
 

อุปสรรคท่ีมีผลต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนมำกขึ้นของสตรีและผู้สูงอำยุสำมำรถถกูจดักำรได้ การ
เพิม่การมส่ีวนร่วมของแรงงานสตรที าไดโ้ดยใหส้ตรสีามารถเขา้ถงึตลาดแรงงานไดง้่ายขึน้และลดค่าใชจ้่ายในการดแูลบุตร 
อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถลางานได้มากขึ้น และสนับสนุนโครงการช่วยเหลอืผูสู้งอายุ การขยายอายุการท างานของ
ผูส้งูอายุท าไดโ้ดยส่งเสรมิรปูแบบการท างานทีย่ดืหยุ่นและอาจขยายอายุเกษยีณออกไป รวมถงึการจดัท าดชันีอายุหรอืดชันี
การทรงชพี นัน่คอืการเชื่อมโยงอายุเกษยีณกบัช่วงชวีติเมื่อเกษยีณอายุ โครงการรเิริม่เหล่าน้ีจะตอ้งด าเนินการโดยค านึงถงึ
ตน้ทุนทางการคลงัเป็นหลกั บางโครงการรฐับาลมส่ีวนเพยีงเลก็น้อย เช่น การเผยแพร่แนวปฏบิตัทิีด่เีกี่ยวกบัการจดัการ
ท างานที่ยดืหยุ่นส าหรบัผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามโครงการอื่น ๆ ก็ต้องอาศยัต้นทุนทางการเงนิจ านวนมาก ซึ่งต้องมกีาร
ประเมนิประสทิธผิลของโครงการเหล่าน้ีอย่างรอบคอบเป็นส าคญั โดยการจดัใหม้โีครงการน าร่องเพื่อพจิารณาว่าอะไรไดผ้ล
บ้าง ควรมกีารประเมนิประสทิธผิลของแผนงานที่มอียู่ เช่น มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสรมิการจ้างแรงงานสูงอายุ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามทีต่อ้งการ หากพบว่าไม่มปีระสทิธผิล กจ็ะไดน้ าเงนิจากโครงการดงักล่าวไป
ลงทุนในโครงการอื่นทีไ่ดผ้ล แมว้่าตอ้งมคี่าใชจ้่ายทีส่งูแต่กจ็ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่าประเทศไทยสามารถฟ้ืนตวั
จากการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและเพื่อลดผลกระทบเชิงลบในระยะยาวที่มีผลต่อการเติบโตของภาวะ
ประชากรสงูวยั 
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