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เศรษฐกิจก ำลังค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ด้วยอัตรำกำร
เติบโตที่ต่ ำลง และช้ำลงกว่ำก่อน  และแม้
เศรษฐกิจก ำลังฟื้นตัว  แต่จะหวังให้โตเร็วเหมือน
เม่ือก่อนคงเป็นไปได้ยำก1 (ดูรูปที่ 1) สิ่งที่เรำเคย
คิดว่ำเป็นกำรเติบโตของเศรษฐกิจตำมสถำนกำรณ์
ปกติก็จะไม่เป็นเหมือนเดิม  เพรำะปัจจัยที่จะมำ
ขับเคลื่อนต่ำงๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  เรำก ำลัง
เผชิญกับบริบทใหม่ หรือ New normal 

ท ำไมเศรษฐกิจไทยจึงเผชิญกับ “New 
normal”  
ปัจจัยต่ำงๆ ไม่เหมือนเดิม  จำกข้อมูลในตำรำงที่ 
1 แสดงตัวชี้วัดสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ของประเทศ
ไทยว่ำได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเม่ือทศวรรษที่ผ่ำนมำ  
บำงปัจจัยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงตำมวัฏจักรของ
มัน  แต่บำงเรื่ องก็ เป็นกำรเปลี่ ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ำง บำงเรื่องเปลี่ยนไปในทำงที่จะเอื้อต่อกำร

เจริญเติบโต หรือ Tailwinds แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลม
ต้ำน หรือ Headwinds 

ปัจจัยพื้นฐำน: ประชำกรสูงวัย ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันลดลง 

ประเทศหนึ่งจะสำมำรถผลิตสินค้ำได้มำกแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับว่ำ มีแรงงำนมำกเท่ำไหร่ และแต่ละคน
สำมำรถผลิตสินค้ำได้เท่ำไหร่   แต่ปัญหำของ
ประเทศไทยคือ ประชำกรเข้ำสู่ช่วงสูงอำยุอย่ำง
รวดเร็ว  ท ำให้ก ำลังแรงงำนโตช้ำลงเรื่อยๆ จำกที่
เคยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่ำน
มำ  แต่ในทศวรรษนี้ขยำยตัวลดลงเหลือเพียง 
0.2% ต่อปี และก ำลังแรงงำนจะเริ่มลดลง (-0.6% 
ต่อปี)  ในทศวรรษหน้ำ2  นอกจำกนี้ผลิตภำพ
แรงงำนของไทยโตลดลงจำกปีละ 2.3% เหลือเพียง
ปีละ 1.7% จำกรำยงำนที่ผ่ำนมำของเรำ สำเหตุ
หลักประกำรหนึ่งคือระดับกำรลงทุนที่ไม่ค่อย
ขยำยตัว3 
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ค่ำจ้ำงโตเร็วกว่ำประสิทธิภำพแรงงำน  ท ำให้
ต้ น ทุ น แ ร ง ง ำ น ต่ อ ห น่ ว ย เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ 
ควำมสำมำรถในแข่งขันลดลง ค่ำจ้ำงเฉลี่ยที่
แท้จริงของแรงงำนภำคเอกชน (หักผลของเงินเฟ้อ) 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้นเพียง 2%ต่อป ี 
แต่กลับเพิ่มขึ้นถึงกว่ำ 10% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมำ4  ท ำให้ต้นทุนแรงงำนต่อหน่วยจำกที่
เคยลดลงเฉลี่ย 1% ต่อปีเม่ือทศวรรษที่แล้ว ก็กลับ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปีตั้งแต่ปี 25545 

และยังเผชิญกำรแข่งขันสูงจำกหลำยประเทศ
ในภูมิภำค  สมัยก่อนเวียดนำมยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักลงทุนระดับโลก แต่มำในปัจจุบันเวียดนำมมี
ส่วนแบ่งตลำดทั้งเงินลงทุนโดยตรงและตลำด
ส่งออกของโลกเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  เงินลงทุน
โดยตรงที่ไหลเข้ำเวียดนำมจำกที่เคยคิดเป็นแค่ 
30% ของเงินลงทุนโดยตรงที่เข้ำไทยเม่ือปี 2543 ก็
เพิ่มสัดส่วนเป็น 70% ในปี 2556  ส่วนกำรส่งออก  
จำกที่คิดเป็นเพียง 17% ของมูลค่ำกำรส่งออกไทย 
ก็เพิ่มสัดส่วนเป็น 70% เช่นกันเม่ือปี 2557 ทั้งๆ ที่
ขนำดเศรษฐกิจเวียดนำมเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝั่งอุปสงค์: ก ำลังซื้อหด ส่งออกฟื้นตัวช้ำ 

แนวโน้มอุปสงค์ภำยในประเทศไม่สดใสนัก 
เนื่องจำก แรงงำนเกินครึ่งมีก ำลังซื้อที่อิงกับรำคำ
สินค้ำเกษตรไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม เช่น กลุ่มชำวไร่
ชำวนำ (38%ของก ำลังแรงงำน ) พ่อค้ำแม่ค้ำ 
(15%) ก็ต้องพึ่งก ำลังซื้อจำกชำวไร่ชำวนำอีกต่อ
หนึ่ง  แต่รำคำสินค้ำเกษตรตัวหลักอย่ำงข้ำวและ
ยำงพำรำปรับตัวลงจำกปี 2554 รำว 20% และ
60% ตำมล ำดับ  หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง  
(85% ของจีดีพี จำก 46% ในปี 2543)  ยิ่งท ำให้
กำรบริโภคขยำยตัวได้ยำกขึ้นไปอีก  นอกจำกนี้  
อัตรำควำมเป็นเมืองของไทยแทบจะต่ ำสุดใน
ภูมิภำค สูงกว่ำแค่ลำวกับกัมพูชำ กำรขยำยตัวของ
ชนชั้นกลำงในเมืองเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้อุปสงค์
ในประเทศขยำยตัว อย่ำงที่เห็นปรำกฏกำรณ์นี้ใน
ประเทศจีน และอินโดนีเซีย 

...อุปสงค์ต่ำงประเทศก็เช่นกัน  กำรส่งออก
สินค้ำคิดเป็นสัดส่วนถึง 62% ของจีดีพี ดังนั้นอะไร
ก็ตำมที่มำกระทบกำรส่งออกก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ

รูปที่ 1 –  เส้นทำงกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย 
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ไทยโดยรวมเช่นกัน  ซึ่งอัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำส่งออกสินค้ำลดลงจำกที่เคยขยำยตัว 12% 
ต่อปีเม่ือทศวรรษที่แล้ว มำในทศวรรษนี้โตเพียง 
1% เท่ำน้ัน (โดยสำเหตุจะพูดถึงในภำยหลัง) 

ปัจจัยรำยอุตสำหกรรม  
หลำยอุตสำหกรรมหลักก ำลังประสบปัญหำท ำ
ใ ห้ ข ย ำ ยตั ว ไ ด้ ย ำ ก ขึ้ น ใ นอน ำคต  เ ช่ น 
อิเล็กทรอนิกส์ (15% ของมูลค่ำส่งออก) เผชิญ
กำรแข่งขันจำกประเทศเพื่อนบ้ำน มูลค่ำส่งออก
สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์จำกไทยโตขึ้น 20% จำกปี 
2552  ในขณะท่ีเวียดนำมเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่ำ  

ส่วนอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  (6% ของมูลค่ำ
ส่งออก)  ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก
เพิ่มขึ้น  เพรำะประเทศที่เคยน ำเข้ำ อย่ำงประเทศ
จีน ได้เพิ่มก ำลังกำรผลิตอย่ำงมหำศำลจนเพียงพอ 

ต่อควำมต้องกำรในประเทศ และกลำยมำเป็นผู้
ส่งออกเสียเอง 

อสังหำริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้ำง (10.7% ของ
จีดีพี)  สต็อกของบ้ำนและคอนโดมิเนียมที่สร้ำง
เสร็ จแล้ วแต่ยั งขำยไ ม่ได้ ในกรุ ง เทพฯ  และ
ปริ มณฑลอยู่ ใ นร ะดั บสู ง เ ป็ นปร ะวั ติ ก ำ รณ์  
อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน   ยังต้อง
เผชิญกับภำวะของรถยนต์ล้นตลำดจำกกำรด ำเนิน
นโยบำยรถยนต์คันแรก และจะขยำยตัวได้ยำกไป
อีกสักพักใหญ่  บวกกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท ำให้
ธนำคำรพำณิชย์เคร่งครัดเกณฑ์กำรปล่อยเงินกู้
ยิ่งขึ้น 

กำรท่องเที่ยว ยังไปได้ดี แต่ก็พึ่งพำนักท่องเที่ยว
จีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมียอดใช้จ่ำยต่อทริปต่อคนน้อย
กว่ำนักท่องเที่ยวจำกยุโรปและออสเตรเลียรำว 
40% 
  ตำรำงที่ 1 – ประเทศไทยก ำลังเผชิญภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป 
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New normal ของไทยหน้ำตำเป็น
อย่ำงไร 
จีดีพีโตช้ำลง: จำกรำว 5% เหลือประมำณ 3% 
ต่อปี กำรขยำยตัวของจีดีพีจะลดลง 1-2% จำกกำร
ที่ก ำลังแรงงำนขยำยตัวได้ลดลง  (ประมำณ 1 
percentage point)  กำรขยำยตัวของผลิตภำพ
แรงงำนก็ลดลง (รำว 0.6 percentage point) 
เพียงแค่นี้ก็ท ำให้จีดีพีโตลดลงไปอย่ำงน้อย 1.6%6 
นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะท ำให้จีดีพีโตช้ำลง
ไปอีก 

กำรขยำยตัวของภำคส่งออก: จำกตัวเลข 2 
หลัก จะเหลือไม่ถึง 4% ด้วยสำเหตุเชิงโครงสร้ำง
ที่จะท ำให้หน้ำตำของภำคส่งออกไทยเปลี่ยนไป  ดู
บทวิเครำะห์ใน Box: 3 เหตุผลบริบทใหม่กำร
ส่งออกไทย: A New Normal for Thai Exports 

รำยได้ครัวเรือนโตช้ำลง: จำก 3% ต่อปี เหลือ
ไม่เกิน 2% ต่อปี  รำยได้ภำคเกษตรหดตัวเกือบ 
10% ในช่วงต้นทศวรรษ7 ต่อให้รำยได้ครัวเรือนโต
ได้เท่ำกับอัตรำสูงสุดเท่ำเคยมีมำคือปีละ 5% จำกนี้
ไปจนถึงสิ้นทศวรรษ รำยได้ครัวเรือนก็โตเฉลี่ยได้
ไม่เกิน 2% ระหว่ำง 2554-2563  นอกจำกนี้กำร
เพิ่มขึ้นของค่ำแรงขั้นต่ ำท ำให้ค่ำจ้ำงภำคเอกชน
เพิ่มสูงขึ้นมำกจนผลิตภำพแรงงำนโตตำมไม่ทัน  
จึงไม่เหลือที่ว่ำงให้ค่ำจ้ำงเพิ่มได้มำกนัก ท ำให้
รำยได้ครัวเรือนโตช้ำลงไปอีก  

พื้นที่ทำงกำรคลัง (fiscal space) เหลือน้อยลง: 
จำกที่เคยใช้งบประชำนิยมได้เต็มที่กลำยเป็น
รัฐที่ต้องรัดเข็มขัดมำกขึ้น  ค่ำใช้จ่ำยที่ตัดได้ยำก
ทั้งหลำย (เช่น เงินเดือน เงินช ำระหนี้ เงินโอน
ตำมที่กฎหมำยบังคับไว้) ซึ่งรวมกันรำว 1.6 ล้ำน
ล้ำนบำทหรือกว่ำ 70% ของรำยได้รัฐบำล  ท ำให้
เรำเหลือช่องที่จะใช้งบประมำณส ำหรับกำรลงทุน
ภำครัฐโดยไม่ต้องท ำงบประมำณขำดดุลไม่มำกนัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

ที่มำของกำรเติบโตของเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไป: 
จำกประเทศไทยสู่  ลุ่มแม่น้ ำโขง จำกกรุงเทพฯ
สู่ต่ำงจังหวัด ไม่ใช่เพียงแต่เศรษฐกิจที่จะโตช้ำลง
เท่ำนั้น แต่ที่มำของกำรเติบโตของเศรษฐกิจจะ
เปลี่ยนไป  กลุ่มที่น่ำจับตำคือเศรษฐกิจประเทศใน
ลุ่มแม่น้ ำโขงซึ่งหมำยถึงกัมพูชำ ลำว เวียดนำม 
พม่ำ หรือ CLMV รวมถึงจีนตอนใต้และประเทศ
ไทย  ภูมิภำคนีย้ังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอัตรำที่
สู งกว่ ำของเศรษฐกิจไทย  มีกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจสูง รำยได้ต่อหัวโตเฉลี่ย 17% ระหว่ำงปี 
2544-2556  และมีประชำกรรวมกันกว่ำ 300 ล้ำน
คน รวมไปถึงอำนิสงส์ที่จะมำยังหัวเมืองตำม
ชำยแดนของไทยด้วย  

ทิศทำงเงินลงทุนเปลี่ยน: จำกเงินลงทุน “จำก” 
ต่ำงประเทศ (FDI) เป็น เงินลงทุน “ไปยัง” 
ต่ำงประเทศ (Outward Direct Investment: 
ODI) เศรษฐกิจภำยในประเทศโตช้ำ เรำจึงต้องมอง
หำโอกำสใหม่ๆ ในต่ำงประเทศมำกขึ้น   เงินลงทุน
ในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นจำก 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
เป็น 7,800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในช่วงระยะเวลำ 10 
ปีเท่ำนั้น  ทักษะกำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนใน
ต่ำงประเทศจะยิ่งมีมูลค่ำและเป็นที่ต้องกำรส ำหรับ
บริษัทไทย  

ท่ีมำ: Thailand Future Analysis 

ตารางที ่2 - หนา้ตาของ New Normal ของไทย 
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ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจจะโตช้ำลง แต่ยังมีมลภำวะ
มำกขึ้นด้วย  ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่ปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกมำกเป็นอันดับที่  22  จำก 186 
ประเทศทั่วโลก  ปริมำณขยะของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2556 สูงถึง 27 ล้ำน
ตัน แต่กว่ำ 80% ไม่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกวิธี ถ้ำ
ต้องน ำขยะทั้งหมดไปฝังกลบต้องใช้พื้นที่รำว 1 ใน 
3 ของเกำะสมุย 

ควำมมั่นคงด้ ำนพลังงำนน้อยลง  ในด้ ำน
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน เรำก็ติดอันดับรั้งท้ำย 
อยู่ที่ 168 จำก 199 ประเทศ  ใกล้เคียงกับประเทศ
อิหร่ำน  และบำห์เรนที่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ ำมัน
ทั้งสิ้น8 ทั้งๆ ที่ไทยเป็นผู้น ำเข้ำพลังงำนในสัดส่วน
ที่สูงโดยเฉพำะจำกพม่ำและลำว แต่ทั้ง 2 ประเทศ
ก็ก ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และควำมต้องกำร
พลังงำนของทั้งสองประเทศก็จะเพิ่มขึ้นตำมมำ  
นอกจำกนี้ก๊ำซจำกอ่ำวไทยของเรำก ำลังจะหมดไป
ในอีก 5 ปี9  แต่ 2 ใน 3 ของไฟฟ้ำที่ผลิตได้ทั้งหมด
มำจำกก๊ำซธรรมชำติ  

มีโอกำสสูงที่ควำมขัดแย้งจะยังคงมีอยู่ต่อไป 
ปัญหำควำมขัดแย้งเป็นปัจจัยที่น่ำกังวลมำกที่สุด
ของ new normal ส ำหรับประเทศไทย ในช่วงที่
เศรษฐกิจเติบโตดีโอกำสของทุกคนก็เปิดกว้ำงขึ้น  
ควำมแตกต่ำงเรื่องรำยได้จึงพอรับได้ แต่เม่ือใดก็
ตำมที่เศรษฐกิจไม่ค่อยโต  มีโอกำสที่ทุกคนจะคอย
จ้องว่ำใครจะได้ส่วนแบ่งที่มำกกว่ำโดยไม่เป็นธรรม 
ซึ่งก็จะน ำไปสู่ควำมคับข้องใจและควำมขัดแย้งใน
ที่สุด 

แล้วเรำควรท ำอะไร 
“I have been anxious about the Fed’s whipping our 

actual 1.5% donkey in the mistaken belief that it 
was a 3% racehorse. The danger was, as I said, that 

they would keep on whipping it until either the 
donkey turned into a racehorse or dropped dead. 

Death from overstimulation”  
- Jeremy Grantham ผู้บริหำร GMO บริษัทจัดกำรกองทุนระดับโลก  

พูดถึงเศรษฐกิจของสหรัฐ 10 

 

มีอย่ำงน้อย 3 เรื่องที่เรำควรท ำ 
1. อย่ำกระตุ้นกำรบริโภคมำกจนเกินไป  ถ้ำเรำ
คิด(ผิด)ว่ำศักยภำพเศรษฐกิจจะยังโตได้ที่ 5% 
เม่ือใดที่เศรษฐกิจโตต่ ำกว่ำนั้น ก็จะรู้สึกว่ำควร
กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งๆที่ควำมจริงอัตรำกำรเติบโต
ระยะยำวอยู่แค่  3%  สิ่ งที่ควรท ำมำกกว่ำกำร
กระตุ้นกำรบริโภคคือเร่งปรับปรุงศักยภำพโดยกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต11 
2. สร้ำงระบบควำมคุ้มครองทำงสังคม (Social 
protection) ที่ครอบคลุมและเป็นระบบมำกขึ้น 
เพรำะ new normal ในครั้งนี้เต็มไปด้วยควำมเสี่ยง  
จึงควรมีระบบที่จะช่วยแบ่งเบำภำระผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ  แต่ต้องมีกำรก ำหนดเกณฑ์  และ
ขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้กลำยเป็นนโยบำย
ประชำนิยมหรือกำรเรียกร้องกำรเยียวยำที่ไม่มีวัน
จบ 
3. มุ่งสู่ “แม่โขง” ไม่ใช่แค่ AEC  ลุ่มแม่น้ ำโขง
เป็นพื้นที่ที่เติบโตเร็ว ซึ่งไทยเองก็มีบทบำทส ำคัญ 
เพรำะส่งออกสินค้ำไปแถบนี้ด้วยมูลค่ำมำกถึง 2.1 
หม่ืนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (เฉพำะ CLMV) ใกล้เคียง
กับที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่ควรส่งเสริม
มำกกว่ำแค่กำรสร้ำงถนน หรือรำงรถไฟเชื่อมกัน 
คือกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุน 
เช่น บริกำรให้ค ำปรึกษำกฎหมำยและภำษี  กำรใช้
กฎระเบียบและมำตรฐำนสินค้ำเป็นมำตรฐำนเดียว  
รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะที่จ ำเป็น เช่น 
ด้ำนภำษำ เป็นต้น 



6 

 Box: 3 เหตุผลบริบทใหม่กำรส่งออกไทย: A New Normal for Thai Exports 

หลำยฝ่ำยเชื่อว่ำกำรชะลอตัวของภำคกำรส่งออกของไทยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ เกิดจำกเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัวลง  ค่ำเงินบำทที่แข็งขึ้น กำรท ำประมงผิดกฎหมำย หรือกำรถูกตัดสิทธิ GSP ท ำให้คิด
ไปว่ำกำรชะลอตัวนี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครำวเท่ำนั้น  แต่ที่จริงแล้วปัญหำภำคกำรส่งออกมำจำกปัจจัย
เชิงโครงสร้ำงในอย่ำงน้อย 3 เรื่องด้วยกัน  

ประกำรแรก กำรค้ำโลกชะลอตัว  จำกที่เคยขยำยตัวได้เฉลี่ยรำว 10% ระหว่ำงปี 2544-2551 ก็ลด
เหลือเพียงปีละ 0.9% ระหว่ำงปี 2554-2557  ส่วนหน่ึงมำจำกเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว  แต่ส่วนที่ส ำคัญ
กว่ำนั้นมำจำกรูปแบบกำรค้ำโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกไม่ได้ท ำให้เกิด
กำรค้ำมำกขึ้นเหมือนเม่ือก่อน  เมื่อก่อนน้ี ทุกๆ 1 percentage point ที่เศรษฐกิจโลกขยำยตัว จะท ำให้
กำรค้ำโลกขยำยตัว 1.5 percentage point แต่ปัจจุบันอัตรำส่วนน้ีลดลงมำก12  

ประกำรที่สอง สภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจำกประเทศในภูมิภำค ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำเรำดูมูลค่ำ
กำรส่งออกสินค้ำอิเล็คทรอนิกส์จำกเวียดนำมจะพบว่ำสูงกว่ำที่ประเทศไทยส่งออกถึง 40% ทั้งๆ ที่เม่ือ
ไม่กี่ปีที่แล้วอย่ำงในปี 2553 มูลค่ำส่งออกสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์เวียดนำมนั้นคิดเป็นเพียงแค่ 1 ใน 4 
ของที่ไทยส่งออกเท่ำนั้น  เม่ือเร็วนี้ ซัมซุงได้ปิดฐำนกำรผลิตทีวีในไทย และไปตั้งโรงงำนใหม่ใน
เวียดนำม ด้วยเม็ดเงินลงทุนโดยตรงมูลค่ำรำว 9 หมื่นล้ำนบำท 

ประกำรที่สำม ปัญหำเฉพำะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเอง  ปี 2554 เป็นปีที่ไม่ค่อยดีนักส ำหรับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  เรำเริ่มเห็นสัญญำณของค่ำแรงที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกที่
มีกำรประกำศนโยบำยค่ำแรงขั้นต่ ำ 300 บำท หลังจำกนั้นไม่นำนก็เกิดน้ ำท่วมใหญ่  ซึ่งท ำให้ภำคส่ง
ออกหดตัวอย่ำงหนัก  ต่อมำเริ่มมีกำรฟื้นตัว แต่ก็ฟื้นอย่ำงช้ำๆ  ถึงแม้จะไม่สำมำรถบอกได้ว่ำปัจจัยใด
เป็นปัจจัยหลัก  แม้เหตุกำรณ์น้ ำท่วมนั้นจะเป็นสิ่งที่เรำควบคุมไม่ได้  และไม่ใช่ควำมผิดของเรำ  แต่
ควำมไร้ควำมสำมำรถในแก้ปัญหำและกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำเป็นเรื่องที่น ำไปสู่
ควำมเชื่อม่ันที่ลดลง ปัจจัยอื่นๆ อย่ำงเช่น  ปัญหำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  ควำมไม่สำมำรถที่จะ
ยกระดับมูลค่ำผลิตภัณฑ์ได้ นั้นมีส่วนส ำคัญแน่ แต่เพียงเท่ำนั้นไม่สำมำรถอธิบำยรูปแบบกำรค้ำที่
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2554 ได้เพรำะสำเหตุดังกล่ำวนั้นเกิดขึ้นและอยู่กับไทยมำอย่ำงยำวนำน 

ผลจำกโครงสร้ำงที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่ำงไรในอนำคต  ไม่มีใครทรำบแน่ชัด  แต่ที่แน่นอนก็คือ 
ถึงแม้ว่ำเศรษฐกิจโลกจะโตขึ้นเท่ำกับเม่ือทศวรรษที่แล้ว  แรงส่งมำยังกำรค้ำโลกเหลือประมำณไม่เกิน 
1/313 ถ้ำแนวโน้มยังเป็นเหมือนก่อน เฉพำะปัจจัยนี้ก็ท ำให้กำรส่งออกไทยขยำยตัวลดลง จำกที่ควร
ขยำยตัวได้ 12% ก็จะเหลือไม่ถึง 4% แล้ว และยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่มำเป็นตัวถ่วง 
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...สว่นหนึง่เปน็เพราะโครงสร้างการคา้โลกเปลีย่น แรงสง่จากเศรษฐกจิโลกลดลง… 
 

การสง่ออกไทยก าลงัเผชญิความทา้ทาย เพราะไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิโลกมากเหมอืนเมือ่กอ่น... 
 

40

280

70

170

วิกฤตซับไพรม ์
ขึ้นค่ำแรง 

300บำท 
ควำมวุ่นวำย 

ทำงกำรเมอืง 

ปริมำณกำรส่งออกไทย v. จีดีพีของประเทศคู่ค้ำ14 
หน่วย: ไตรมำส 1 ปี 2001 = 100 

6

20

0

80

2001 2014

กำรค้ำโลกโต  = 15% (ขวำ) 

มูลค่ำกำรค้ำโลก v. จีดีพีโลก 
หน่วย: พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

 13 

 30 

0.5 

12 

2001 2014

มูลค่ำกำรส่งออกสินเค้ำอิเล็กทรอนิกส์ไทย v. เวียดนำม 
หน่วย: พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 46 เวียด 

นำม 

32 ไทย 

...ประกอบกบัการทีเ่ราเผชญิการแขง่ขนัจากประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค… 
 

205 

296 

462 

ค่ำจ้ำงเฉลี่ยลูกจ้ำงเอกชน 
หน่วย: บำท/วัน 

Source: www.trademap.org, IMF, Bank of Thailand, Labor Force Survey, Thailand Future Analysis                                                 

จีดีพีของประเทศคู่ค้ำ (ขวำ) 

…รวมทัง้ปจัจยัเฉพาะของประเทศไทยเอง เชน่ คา่จา้งทีเ่พิม่ขึน้เรว็ และความวุน่วายทางการเมอืง 
 

ปริมำณกำรส่งออก (ซำ้ย) น้ ำทว่ม 

2544 2557 2551 2554 

2551 2554 

= 0.7% 

2554 

2554 2001 2014 

เศรษฐกิจโลกโต = 10% 
(ซ้ำย) 

อัตรำกำรขยำยตัวของไทย = 9% = 2% 

อัตรำกำรขยำยตัว = 4% = 16% 

ปี 2554 เป็นปีที่ไม่ค่อยดีนักส ำหรับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทยเรำเริ่มเห็นสัญญำณของค่ำแรงที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  
หลังจำกที่มีกำรประกำศนโยบำยค่ำแรงขั้นต่ ำ 300 บำท  หลังจำกน้ันไม่นำนก็เกิดน้ ำท่วมใหญ่  ซึ่งท ำให้ภำคส่งออกหดตัวอย่ำง
หนัก 

= 2.8% 

2557 2544 

2544 

2544 

2557 

2557 

2557 

http://www.trademap.org/
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เชิงอรรถ 
                                                 
1 เหตุกำรณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมำกอ่นเมือ่เกดิวิกฤตเศรษฐกจิในป ี2540 ต้ังแต่นั้นมำเปน็เวลำ 17 ป ีมีเพียง 6 ปีเท่ำนั้น ท่ีเศรษฐกจิโตเกิน 5%ต่อป ี
2 อัตรำกำรขยำยตัวของก ำลังแรงงำนค ำนวณจำกอัตรำกำรเติบโตของประชำกรท่ีอยู่ในวัย 15-60 ปี โดยสมมุติให้อัตรำกำรเข้ำรว่มก ำลังแรงงำนคงท่ี  กำร
เพิ่มก ำลังแรงงำนของไทยท ำได้ไม่มำก ไมเ่หมือนกับในบำงประเทศ ท่ีผู้หญิงเข้ำร่วมก ำลังแรงงำนยังน้อยอยู่   ส ำหรบัประเทศไทยอัตรำกำรเข้ำร่วม
ตลำดแรงงำนของผู้หญิงสูงถึง 64% สูงกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำง มำเลเซีย (44%) อินโดนีเซีย (51%) และฟิลิปปินส์ (51%) 
3 ดู สถำบันอนำคตไทยศกึษำ (2557), “7 สำเหตุท่ีประสิทธิภำพแรงงำนไทยต่ ำ” 
4 อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมรำยงำนเรือ่ง “2 ปีค่ำแรงขั้นต่ ำ 300 บำท: สิ่งท่ีคำด สิ่งเกิ่ดขึ้นจริง และสิ่งท่ีต้องท ำต่อ” 
5 ต้นทุนแรงงำนต่อหน่วย (Unit Labor Cost) เพิ่มขึ้น คอืค่ำจ้ำงโตเร็วกว่ำผลิตภำพแรงงำนแสดงว่ำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันแย่ลง 
6 ผลผลิตมวลรวมของท้ังประเทศสำมำรถค ำนวณได้จำกจ ำนวนแรงงำนท่ีมีงำนท ำคูณด้วยปริมำณสินค้ำท่ีแรงงำนหนึ่งคนผลิตได้ซ่ึงก็คือผลิตภำพแรงงำน 
(Productivity) ดังนั้นกำรขยำยตัวผลผลิตมวลรวมจึงเท่ำกบักำรเติบโตของจ ำนวนแรงงำนท่ีมีงำนท ำ บวกกับกำรขยำยตัวของผลติภำพแรงงำน 
7
 สถำบันอนำคตไทยศึกษำ (forthcoming), “5 ข้อเท็จจริงก ำลังซื้อคนไทย” 

8 ประเทศไทยไม่ได้มกีำรลงทุนในเรือ่งรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเพียงพอ เช่น กำรขนส่งมวลชนในต่ำงจังหวัด หรอืกำรจัดกำรของเสีย 
9 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 (นับเฉพำะพลงังำนส ำรองท่ีพิสูจน์แล้ว) โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
10
 ค ำแปล – “ผมกังวลใจกับกำรท่ี Fedพยำยำมเฆ่ียนตีเจ้ำลำ (เศรษฐกิจท่ีมีศักยภำพจะโตเพียง 1.5%) ให้กลำยเป็นม้ำแข่ง(เศรษฐกิจท่ีโต 3%) สิ่งท่ีน่ำกลัว

ก็คือว่ำ Fed จะเฆ่ียนไม่หยุดจนกว่ำจะกลำยเป็นม้ำแข่ง หรือไม่ก็เจ้ำลำก็จะสิ้นใจตำยเสียก่อน เพรำะถูกกระตุ้นมำกเกินไป” 
11 วิธีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสำมำรถติดตำมได้จำกผลกำรศึกษำของสถำบันอนำคตไทยศึกษำเรื่อง “7 สำเหตุท่ีประสิทธิภำพแรงงำนไทยต่ ำ” 
12 สำเหตุหนึ่งมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของประเทศจีนท่ีท ำให้มูลค่ำกำรน ำเข้ำต่อจีดพีีของจีนลดลงจำก 30% เหลือไมถ่ึง 20% ระหว่ำงป ี2547-
2557 ผลกระทบไม่ได้เกิดกบัประเทศไทยเท่ำนั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคดว้ย กำรขยำยตัวของมูลค่ำส่งออกของประเทศในอำเซียนก็ลดลงจำกท่ี
เคยโตปีละ 10% ระหว่ำง 2544-2553 ก็ลดเหลือ 4% ระหว่ำงป ี2554-2557 
13 แนวโน้มเมื่อต้นทศวรรษนี้คือทุก 1 percentage point ท่ีจีดีพีโลกขยำยตัว จะท ำให้กำรค้ำโลกเพิ่มเพียง 0.25 percentage point นอกจำกนี้ ยังมีปัจจัย
อื่นๆท่ีเป็นตัวถ่วงกำรส่งออกอีก เช่น กำรท่ีไทยเสียส่วนแบ่งกำรส่งออกในหลำยสินค้ำ ยกตัวอย่ำงสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกำรขยำยตัวของมูลค่ำส่งออกลดลง
ไป 6 percentage point ด้วยน้ ำหนัก 15% ของมูลค่ำส่งออก ท ำให้อัตรำกำรขยำยตัวของภำคส่งออกรวมจะหำยไปอีกเกือบ 1 percentage point 
14 รูปปริมำณกำรส่งออกไทยเทียบกับจีดีพีประเทศคู่ค้ำ ได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรูปท่ีปรำกฏในบทวิเครำะห์กำร
ส่งออก รำยงำนนโยบำยกำรเงินฉบับเดือนมิ.ย. 58 

การยืมผลงานของสถาบันฯ 
- ผลงาน เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นของสถาบันอนาคตไทยศึกษาสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนต์แบบ แสดง
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