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การวิเคราะห์ของ KKP Research  โดยเกียรตินาคินภัทร จากบทความช้ินที่แล้วได้ฉายภาพให้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ

เติบโตและการลงทุนของไทย ที่ท าให้เศรษฐกิจไทยเร่ิมหมดความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน  สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่า คือ นับจากวันนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจไทยก าลังจะเจออุปสรรคและความท้าทายใหม่ ๆ 

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จากทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเองและโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  KKP 

Research  จึงขอน าเสนอบทความชุด “The Long View” เพื่อให้เห็นว่าในช่วง 10 ปีข้างหน้านี้ไทยจะเจอกับความท้าทายส าคัญ

ด้านใดบ้าง โครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ธุรกิจแบบไหนที่จะเติบโต แรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจตัวใหม่คืออะไร 

เพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นของการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง น าไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายของภาครัฐ

ในการเตรียมพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ก าลังหายไป 

โครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดรูปแบบการเติบโตของประเทศทั้งจากมุมมองในฝั่งการบริโภคและการ

ผลิตมาโดยตลอด (รูปที่ 1 และ 2) โดยเมื่อย้อนดูโครงสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (1) ทศวรรษที่ 1980 นับเป็นยุคแห่ง

การลงทุน (Investment boom) เศรษฐกิจไทยมีการลงทุนในสัดส่วนสูง ส่วนหนึ่งได้รับแรงขับเคล่ือนจากการที่ประชากรอยู่ใน

วัยเติบโต ท าให้ตลาดในประเทศมีศักยภาพการเติบโตสูงทั้งในสายตานักลงทุนไทยและต่างชาติ (2) ทศวรรษที่ 1990 ยุคแห่ง

การขยายตัวของการบริโภค (Consumption boom) ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยท างานและเป็นช่วงการสร้างครอบครัว มี

ทั้งก าลังซื้อและความต้องการในการใช้จ่ายสูง และ (3) ทศวรรษที่ 2000 และ 2010 (Productivity) พิจารณาจากฝั่งการ

ผลิต เศรษฐกิจสามารถพึ่งพาประชากรกลุ่มที่มีผลิตภาพสูง ซึ่งมีประสบการณ์ท างานมาในระดับหนึ่งและเป็นก าลังการผลิตที่

ส าคัญของประเทศ 

Key takeaways: 

 KKP Research โดยเกยีรตนิาคนิภทัร  มองว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะเปล่ียนไปอย่างมาก 

ตามโครงสร้างประชากรที่คนไทยมากกว่า 40% จะเข้าสู่วัยเกษียณและเตรียมเกษียณ การบริโภคจะเร่ิมชะลอตัว

ลงอย่างมีนัยส าคัญ ตลาดสินค้าในประเทศไม่เติบโตได้มากเหมอืนในอดีต และการขาดแคลนแรงงานจะซ้ าเติมให้

ไทยดึงดูดการลงทุนได้น้อยลง  

 ธุรกิจดั้งเดิมที่เคยเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย เช่น รถยนต์ อาหารและเคร่ืองดื่ม และเส้ือผ้า จะไม่สามารถ

ขยายตัวได้ดีเหมือนเก่า  มีเพียงบางธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้ดีตามแนวโน้มสังคมสูงวัย เช่น อุตสาหกรรมยา 

สุขภาพ โรงพยาบาล ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย และบริการอ่ืน ๆ   

 ภาวะสังคมสูงวัยมีส่วนสร้างแรงกดดันให้อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ า และเงินบาทแข็งค่า อีกทั้ง

ยังสร้างความท้าทายและข้อจ ากัดต่อนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระยะต่อไป 

 ภาคธุรกิจและภาครัฐต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดข้ึน โดยหาโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ

โครงสร้างประชากรในอนาคต เน้นพัฒนาทักษะแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อชดเชยแรงงานที่หายไป 

ทศวรรษถัดไปของไทย ธุรกิจโตอย่างไร เม่ือคนไทยกวา่ 40% เขา้สูว่ัยเกษียณ 
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ในอีก 10 ปีข้างหนา้ โครงสรา้งประชากรทัง้สามกลุม่ทีเ่คยเปน็แรงขบัเคลือ่นใหก้บัเศรษฐกจิในชว่งก่อนหน้าจะลดจ านวนลง จาก

การที่ไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและจะกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปีหน้านี้ เป็นประเทศที่

สองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์  กลุ่มคนที่เตรียมเกษียณอายุ (Pre-retirement) หรือเกษียณอายุแล้ว (Retirement) จะ

มากข้ึนและจะมีสัดส่วนเกินกว่า 40% ของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2030  การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ได้เร่ิมส่งผลต่อ

เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  KKP Research ขอช้ีให้เห็นว่าปัญหานี้ก าลังจะรุนแรงข้ึนและ

เช่ือมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างอ่ืน ๆ ในอีกหลากหลายมิติ 

มากกว่าปัญหาด้านสุขภาพและภาระทางการคลัง 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วใน

สถานการณ์ที่ต่างจากประเทศอ่ืน  ประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สังคม

สูงวัย เช่น ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ต่างเป็นประเทศพัฒนา

แล้วที่ประชากรโดยเฉล่ียมีรายได้สูง ในขณะที่ประชากรไทยก าลัง

แก่ชราลงในเวลาที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศก าลังพัฒนา มี

รายได้ไม่สูงเท่าประเทศอ่ืน ๆ (รูปที่ 3) หรือเรียกได้ว่าประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่ “แก่ก่อนรวย”  

เมื่อกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย ส่ิงที่ดูจะเป็น

ความท้าทายอันดับต้น ๆ คือ ความจ าเป็นในการสร้างระบบ

สวัสดิการเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความ

พร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพื่อรองรับความ

รปูที ่1  จ านวนประชากร แบง่ตามชว่งอาย ุ  

กลุม่เกษยีณและเตรยีมเกษยีณจะมจี านวนถงึ 30 ลา้นคนในป ี2030 

จ านวนประชากรแบง่ตามอาย ุ(ลา้นคน) 

 

 

ที่มา: UN, KKP Research  
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รปูที ่2  แรงขบัเคลือ่นการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย ทีส่ะทอ้นผา่น GDP  

มกีารเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะโครงสรา้งประชากร   

Contribution to GDP growth 

 

ที่มา: NESDC, KKP Research 
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รปูที ่3 รายไดต้อ่หวัของไทยต่ ากวา่คา่เฉลีย่ของประเทศทีม่สีดัสว่น

ประชากรสงูวยัใกลเ้คยีงกนั นัน่คอืไทยจะ ‘แกก่อ่นรวย’ 

 

ที่มา: World Bank, KKP Research 
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ต้องการที่จะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต รวมทั้งภาระทางการคลังที่จะเพิ่มข้ึนตามมาจากการที่การใช้จ่ายด้านรัฐสวัสดิการที่จะสูงข้ึน 

ทว่า การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยยังเป็นปัจจัยฉุดร้ังการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเช่ือมโยงกับปัญหาเชิง

โครงสร้างอ่ืน ๆ อย่างที่เราอาจไม่คาดคิด ทั้งใน (1) ด้านอุปสงค์ จากก าลังซื้อของคนในประเทศที่จะเร่ิมหดตัวลง ส่งผล

ต่อเนื่องไปถึงภาวะการลงทุนที่จะชะลอลง (2) ด้านอุปทาน จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน และศักยภาพการผลิตของแรงงานที่

ลดลง ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย (3) ด้านภาวะการเงิน ที่อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับต่ าไปอีก

นาน รวมถึงแนวโน้มการแข็งค่าเงินของเงินบาทซึ่งเป็นหนึ่งในผลพวงที่เกิดข้ึนตามมาจากการลงทุนและการบริโภคที่ต่ า ซึ่งจะ

กลับมาซ้ าเติมเศรษฐกิจไทยผ่านความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของภาคการส่งออกไทย และ (4) ด้านประสิทธิผลของ

นโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่จะเร่ิมมีข้อจ ากัดมากข้ึนเร่ือย ๆ สร้างความท้าทายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และดูแลเสถียรภาพทางการเงินในระยะต่อไป นับได้ว่าการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ถึงแม้จะไม่ใช่สร้างการ

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเหมือนกับวิกฤต COVID-19 แต่เป็นปัญหาที่คืบคลานมาช้า ๆ และจะส่งผลลบต่อศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าอย่างมหาศาลและแทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 4 ประการ 

1) แรงขับเคลื่อนจากการบริโภคถึงจุดอิ่มตัว 

ผลจากการเขา้สูส่งัคมสงูอายทุี่ชัดที่สุด คือ การบริโภคที่ค่อย ๆ ลดลงและ

ไม่สามารถเปน็แรงขบัเคลือ่นหลกัใหก้บัเศรษฐกจิไทยไดอี้กตอ่ไป จากการที่

ประชากรในกลุ่มที่มักจะมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ (กลุ่มอายุน้อยกว่า 

34 ปี) จะมีจ านวนน้อยลง ในขณะที่กลุ่มประชากรที่มีจ านวนเพิ่มข้ึน คือ 

กลุ่มคนที่เตรียมตัวเกษียณอายุ (51 – 65 ปี) และกลุ่มหลังเกษียณ  

(มากกว่า 65 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่บริโภคน้อยลงและมีการออมเพื่อ

เตรียมตัวเกษียณในสัดส่วนที่สูง  ในช่วงที่ผ่านมาเราเร่ิมเห็นสัญญาณ

การชะลอตัวลงของการบริโภคภาคเอกชนมากข้ึนเร่ือย ๆ (รูปที่ 2) ซึ่ง

เป็นแรงส่งส าคัญตัวหนึ่งของเศรษฐกิจไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ีย

ถึง 50% ของ GDP ในช่วงที่ผ่านมา 

เมื่อเปรียบเทยีบการใชจ้า่ยของคนในแตล่ะชว่งอายุ พบวา่ประชากรในกลุม่

วัยก่อนเกษียณและหลังเกษียณมีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนลดลงมากถึง 

3,000 บาท (12%) และ 6,000 บาท (25%) ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มคนท างานอายุ 35-50 ปี (รูปที่ 4)  ตามข้อมูลการส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Survey) ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อน

กลุ่มประชากรรายได้ปานกลางและรายได้ต่ าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ  จากการหาความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่าการบริโภคที่

ลดลง ไม่ได้เกิดจากรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุที่หายไปจากการออกจาก

ตลาดแรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจเป็นผลจากพฤติกรรมการ

 

คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่เดอืนตอ่คน (บาท) 

 

ที่มา: SES, KKP Research 
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รปูที ่4 การบรโิภคเฉลีย่ตอ่เดอืนของคนไทยมแีนวโนม้ลดลง      

เมือ่กา้วเขา้สูว่ยัเตรยีมเกษยีณ และหลงัเกษยีณอาย ุ

 

 

ปจัจัยอธบิายการลดลงของคา่ใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดือนตอ่คน (บาท) 

 

ที่มา: SES, KKP Research 
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รปูที ่5  การใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่เดอืนทีล่ดลงของคนกลุม่วยัเกษยีณ 

เกดิจากรายไดท้ีล่ดลงและพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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ใช้ชีวิตและการใช้จ่ายที่เปล่ียนไปด้วย (รูปที่ 5) เช่น จากการเก็บออมที่เพิ่มข้ึน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยที่

ลดลง เป็นต้น 

ภายใต้การเปล่ียนแปลงของการบริโภคตามช่วงอายุในลักษณะนี้ เราคาดการณ์ได้ว่าโครงสร้างประชากรไทยในระยะข้างหน้า 

จะสร้างจุดเปลี่ยนส าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย จากเดิมที่การบริโภคเคยเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญให้กับเศรษฐกิจ  

อาจกลับกลายเป็นไม่ขยายตัวเลยในช่วงปี 2020–2030 และท าให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยตกต่ าลงไปยิ่งกว่าเดิม 

2) ธุรกิจรูปแบบเก่าจะเติบโตได้ยาก 

รูปแบบการใช้จ่ายของประชากรสูงวัยมักแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภควัยอ่ืน ๆ ตามความต้องการสินค้าและบริการที่

เปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายุของคน ภาวะสังคมสูงวัยจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างการผลิตของประเทศ รวมถึง

โอกาสในการเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป  

จากการประเมินของ KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร รูปแบบการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายุของประชากรจะ

ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่จะยังสามารถขยายตัวได้ดี คือ อุตสาหกรรมยา การดูแลสุขภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย และ

บริการอ่ืน ๆ  ในขณะที่อุตสาหกรรมที่เคยเติบโตได้ดี เช่น รถยนต์ การเดินทาง เส้ือผ้า อาหารและเคร่ืองดื่ม จะเร่ิมหดตัวลง

ตามความต้องการที่ลดลงของกลุ่มผู้สูงอายุ (รูปที่ 6) 

เมื่อพิจารณาความส าคัญของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มหดตัวจากการเปล่ียนรูปแบบการบริโภคของผู้สูงอายุ โดยรวมแล้ว

สินค้าและบริการจากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ 62% ของการบริโภคในประเทศในปัจจุบัน หรือคิดเป็นกว่า 

31% ของ GDP (รูปที่ 7) ผลจากการหดตวัของการบริโภคในส่วนนี้เพียงอย่างเดียว อาจจะฉุดรั้งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ าลงไป

ประมาณ 0.4% จากระดับเฉลี่ยที่เติบโตเพียง 3% ต่อปีในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นอุปสรรค (Headwinds) ส าคัญต่อธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเหล่านี้ที่ความต้องการลดลง และต่อการเติบโตในระยะข้างหน้าของเศรษฐกิจไทยโดยรวม 

 

 

ประมาณการการเปลีย่นแปลงคา่ใชจ้า่ยทัง้ประเทศในชว่ง 10 ป ี(%) 

 

ที่มา: SES, KKP Research 

หมายเหต:ุ ประมาณค่าใช้จ่ายในอีก 10 ปีข้างหน้าโดยใช้สมมติฐานโครงสร้าง

ประชากรไทยประกอบกับรูปแบบการบริโภคของกลุ่มคนตามช่วงอายุ 
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รปูที ่7 สนิคา้ทีม่แีนวโนม้ไดร้บัความตอ้งการนอ้ยลงในอนาคต คดิเปน็

มลูคา่กวา่ 60% ของการบรโิภคทัง้หมด หรอื 30% ของ GDP  

รปูที ่6 ธรุกจิทีเ่คยเตบิโตไดด้ใีนอดตีจะเริม่เปลีย่นเปน็หดตวัในชว่ง     

10 ปขีา้งหนา้จากก าลงัซือ้ทีเ่ริม่หายไปตามโครงสรา้งประชากร 
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3) ธุรกจิขาดอ านาจในการก าหนดราคา (Pricing Power) การลงทนุชะลอตวัทัง้จากในและตา่งประเทศ 

อัตราเงินเฟ้อในช่วงหลังปี 1970 เป็นต้นมามีทิศทางที่ต่ าลงต่อเนื่องทั่วโลก สาเหตุส าคัญมาจากปัจจัยด้านอุปทาน ทั้งจาก

ราคาน้ ามันที่ลดลงจากในอดีต การแข่งขันที่สูงข้ึนและต้นทุนที่ถูกลงจากการเปิดเสรีทางการค้า การก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิ

วัตน์ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงรูปแบบสินค้าใหม่ ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันที่รวมเอาฟังก์ช่ันผลิตภัณฑ์

หลายประเภทที่เคยอยู่แยกกัน เช่น กล้องถ่ายรูป เคร่ืองคิดเลข วิทยุ TV มาไว้ในเคร่ืองเดียว 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไทยปัจจัยด้านอุปสงค์หรือก าลังซื้อของผู้บริโภคที่หายไปอาจมีส่วนส าคัญเช่นกันในการอธิบาย

อัตราเงินเฟ้อที่ลดต่ าลง จากข้อสังเกตสองประการ คือ (1) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน 

(Core inflation) ซึ่งสะท้อนแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่มาจากด้านก าลังซื้อได้ดีกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป มีแนวโน้มลดลง

ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 และ 2008 เป็นต้นมา (รูปที่ 8) (2) เมื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลง

ของอัตราเงินเฟ้อเป็นรายอุตสาหกรรมของไทยในช่วงกว่า 25 ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าลดลงในแทบทุกหมวดสินค้าใน

ตะกร้าเงินเฟ้อ ในกลุ่มนี้สินค้าที่ราคาชะลอตัวลงมากที่สุด คือ อาหาร เส้ือผ้า และนันทนาการ (รูปที่ 9) ซึ่งสอดคล้องกับ

ทั้งพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้สูงอายุที่บริโภคสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง และอัตราก าไรของบริษัทในธุรกิจกลุ่มนี้ที่ชะลอลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่8 อตัราเงนิเฟอ้พืน้ฐาน (ไมร่วมอาหารสดและพลงังาน)        

มแีนวโนม้เตบิโตชะลอลงเรือ่ย ๆ หลงัวกิฤตป ี1997 และ 2008 

อตัราเงนิเฟอ้พืน้ฐาน 

 

ที่มา: MoC, KKP Research 
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รปูที ่9 อตัราเงนิเฟอ้ชะลอตวัลง โดยเฉพาะในหมวดสนิคา้ทีค่วามตอ้งการ

ซือ้อาจลดลงตามการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร 

อตัราเงนิเฟอ้แบง่ตามภาคธรุกจิ 

 

ที่มา: MoC, KKP Research 
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ผลพวงประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงเกิด

จากตลาดที่ไม่ขยายตัว คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีแนวโน้ม

ลดลง สะท้อนจาก Return on equity (RoE) ของธุรกิจในหมวด

ดังกล่าว ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยแยกองค์ประกอบ RoE เป็น 3 

ส่วน ได้แก่ Net profit margin, Asset turnover และ Leverage 

ratio เราพบว่าผลตอบแทนที่ลดลงต่อเนื่องของตลาดหุ้นไทย

อธิบายได้ด้วยอัตราก าไร (Profit Margin) ที่ลดลงเป็นหลัก  การ

เคล่ือนไหวของอัตราก าไรในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ (รูป

ที่ 10) ส่วนหนึ่งอาจสะท้อนถึงความสามารถในการต่อรองราคาที่

ยากข้ึนในภาวะที่ก าลังซื้อหดหายไป 

มองไปขา้งหนา้ตลาดผูบ้รโิภคทีเ่ลก็ลงจากโครงสร้างประชากรที่

ก้าวเขา้สูส่งัคมสงูวยั จะส่งผลตอ่ความสามารถในการท าก าไรของผู้ประกอบการทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิราคาโดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมที่ความต้องการซื้อลดลง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศที่ลดต่ าลงในช่วงที่ผ่านมาและในระยะ

ข้างหน้า มีส่วนท าให้ความน่าสนใจของประเทศไทยลดลงในสายตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ผลักดันให้ธุรกิจหันไป

หาตลาดในประเทศอ่ืน ๆ ที่ก าลังเติบโตและมีแนวโน้มผลตอบแทนสูงกว่าไทย 

4) เศรษฐกิจขาดแคลนทั้งจ านวนและศักยภาพของแรงงาน 

โครงสร้างประชากรของไทยที่เปล่ียนไปเป็นสังคมสูงอายุ จะท าให้ภาคการผลิตของไทยถูกแรงกดดันจากสองปัจจัยด้าน

แรงงาน คือ (1) การขาดแคลนแรงงานจากจ านวนคนในวัยท างานที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนแรงงานของไทยอยู่ใน

ระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ (2) ผลิตภาพแรงงานที่ลดลงเมื่อแรงงานส่วนใหญ่เร่ิมเข้าสู่ภาวะสูงวัย 

หรือเพิ่มข้ึนได้ไม่มากเมื่อเทียบกับคนท างานวัยหนุ่มสาว จากทั้งข้อจ ากัดทางกายภาพและศักยภาพในการเรียนรู้และทักษะ

การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ  ซึ่งทั้งต้นทุนแรงงานที่สูงข้ึนและผลิตภาพแรงงานที่ลดลงนี้ จะเป็นอุปสรรคส าคัญ

ต่อภาคการผลิต การดึงดูดการลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในทศวรรษต่อไป โดยกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินไว้ว่าเฉพาะปัจจัยด้านการลดลงของก าลังแรงงาน จะท าให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการ

เติบโตโดยเฉล่ียลดลงไปอีก 0.7% ในระหว่างปี 2020-2050 

อีก 3 ผลกระทบต่อตลาดการเงินและนโยบายเศรษฐกิจ 

1) ภาวะสังคมสูงวัยกับแรงกดดันค่าเงินบาท 

หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่า การที่เศรษฐกิจไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีส่วนอธิบายการ

แข็งค่าของค่าเงินบาท โดยผ่านกลไกความ(ไม่)สมดุลระหว่างการออมและการลงทุนภายในประเทศ  

ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนโดยรวมของไทยกว้างขึ้นเรื่อย ๆ (Saving-Investment Gap) (รูปที่ 11) เช่นเดียวกับอีก

หลายประเทศที่ตกอยู่ในภาวะสังคมสูงวัย ที่เห็นได้ชัดคือประเทศญ่ีปุ่น สาเหตุเนื่องมาจากกลุ่มประชากรในวัยเตรียมเกษียณ

และวัยเกษียณอายุมักมีความต้องการจับจ่ายใช้สอยลดลงและมีอัตราการออมสูงข้ึนเพื่อเตรียมรับมือกับรายได้ที่จะหายไปยาม

เกษียณ  ในขณะเดียวกันการลงทุนของประเทศก็มักจะชะลอลงไปด้วยจากโอกาสและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงตาม

การหดตัวของตลาดภายในประเทศดังที่กล่าวมาข้างต้น 

รปูที ่10 อตัราเงนิเฟอ้ทีม่แีนวโนม้อยูใ่นระดบัต่ า  

อาจกดดนัอตัราก าไรของธรุกจิ (Profit Margin) ในระยะตอ่ไป 
 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราก าไรและอตัราเงนิเฟอ้

 

ที่มา: CapitalIQ, MoC, KKP Research 
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ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนที่ถ่างออกเรื่อย ๆ สุดท้ายแล้วสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทในระยะยาว จากความ

ต้องการสินค้าเพื่อการบริโภคและการลงทุนที่น้อยลง ท าให้ประเทศมีการน าเข้าสินค้าที่ลดลง ในขณะเดียวกันไทยยังเป็น

ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกทั้งสินค้าและบริการในระดับสูง ไทยจึงอยู่ในภาวะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงอย่างต่อเนื่องในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา เกิดเป็นแรงกดดันให้เงินบาทแข็งค่าในระยะยาว (รูปที่ 12)  

การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ทั้งในด้านความสามารถในการแข่งขัน

และผลก าไรในรูปเงินบาทที่จะลดลงไป เนื่องจากผู้ส่งออกไทยส่วนใหญ่มีสถานะเป็น Price taker หรือไม่สามารถก าหนดราคา

สินค้าในตลาดโลกได้เอง ท าให้บริษัทที่แม้จะไม่โดนกระทบจากตลาดที่หดตัวในประเทศโดยตรง แต่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

เป็นหลักก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน กลายเป็นปัจจัยซ้ าเติมภาวะการลงทุนภายในประเทศอีกต่อหนึ่ง เมื่อมองไปข้างหน้า

ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อค่าเงินบาทนี้มีแต่จะรุนแรงข้ึน และยากที่จะต้านทานได้ด้วยการแทรกแซงค่าเงินในระยะส้ัน 

 

 

2) โครงสร้างระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเข้าสู่สังคมสูงวัยไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่จะท าให้ภาวะการเงินและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ได้รับ

กระทบอย่างมีนัยส าคัญ และอาจสร้างความเปราะบางให้กับระบบการเงินในประเทศเพิ่มเติมได้ จาก 3 ปัจจัยหลักคือ   

2.1) อัตราดอกเบี้ยในประเทศจะอยู่ในระดับต่ าอีกนาน คนสูงอายุมีความต้องการออมเงินผ่านการถือสินทรัพย์ปลอดภัย และมี

แนวโน้มถือสินทรัพย์ที่มีอายุไถ่ถอนยาวข้ึนเพื่อเตรียมใช้ชีวิตหลังเกษียณ รวมทั้งความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้

จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่าง ๆ อาจมีส่วนกดดันให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดต่ าลงและเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรมี

ลักษณะแบนลง ท าให้สถาบันการเงินที่โดยปกติสร้างก าไรจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยระยะส้ันและระยะยาวไม่สามารถท า

ก าไรได้เหมือนเดิม ระดับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ ายาวนานยังอาจสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีความ

เส่ียงมากข้ึน (Search for yield) และอาจประเมินความเส่ียงต่ าเกินไป สร้างความเส่ียงเพิ่มเติมต่อเสถียรภาพระบบการเงิน 

ดลุบญัชเีดนิสะพดัและดชันคีา่เงนิบาท

 

 

ที่มา: NESDC, BoT, KKP Research 
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รปูที ่12 ดลุบญัชเีดนิสะพดัของไทยเกนิดลุตัง้แตช่ว่งหลงัป ี2015                

เปน็ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้งนิบาทแขง็คา่ 

ชอ่งวา่งระหวา่งการออมและการลงทนุ (% of GDP)

 

ที่มา: NESDC, KKP Research 
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2.2) ธุรกิจหลกัของธนาคารจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โอกาสในการลงทุนของภาคธุรกิจไทย

ที่น้อยลงด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ธุรกิจหลักของธนาคาร คือการปล่อยสินเช่ือเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชน มีโอกาสและ

ผลตอบแทนลดลงด้วย ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างก าไรของธนาคารอีกรอบหนึ่ง 

2.3) สถาบันการเงินหันไปหาธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับก าไรไว้ จากโอกาสในการปล่อยสินเช่ือธุรกิจ 

(Corporate lending) ที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่อยู่ในระดับต่ า สถาบันการเงินจึงมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงข้ึนใน

ช่องทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงเพิ่มข้ึน เช่น การรุกตลาดสินเช่ือรายย่อย การบุกเบิกธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งหากไม่มีการ

ประเมินความเส่ียงอย่างรัดกุม อาจส่งผลทางอ้อมต่อเสถียรภาพโดยรวมของระบบธนาคารในระยะยาว 

3) ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจจะเริ่มลดลง 

โครงสร้างเศรษฐกิจในภาวะสังคมสูงวัยสร้างข้อจ ากัดต่อการใช้เคร่ืองมือนโยบายในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ดังนี้ 

3.1) นโยบายเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยลง โครงสร้างประชากรที่คนส่วนใหญ่เร่ิมเข้าสู่วัยเกษียณและพึ่งพารายได้หลัก

จากดอกเบี้ยเงินฝาก จะส่งผลให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ผลมากนัก ไม่ว่าจะผ่านมาตรการใช้จ่ายภาครัฐหรือ

มาตรการด้านภาษี เพราะคนวัยเกษียณที่ไม่ได้ท างานแล้วไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการโดยตรง ในขณะเดียวกัน 

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเพื่อกระตุ้นให้คนใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคและกู้เงินเพื่อลงทุน อาจไม่ได้ผลเต็มที่

เช่นกันจากพฤติกรรมการบริโภคที่ใช้จ่ายน้อยลงของผู้สูงวัยและโอกาสในการลงทุนที่ลดลง อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยที่

มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจกลับสร้างผลค้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ กล่าวคือ ท าให้รายได้จากผลตอบแทนเงินฝากของ

ผู้สูงอายุลดน้อยลงไป ส่งผลท าให้สัดส่วนการออมยิ่งมากข้ึนและการบริโภคของคนบางกลุ่มลดลงได้ 

นอกจากนี้ มาตรการลงทุนภาครัฐจะไม่ช่วยดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนได้เหมือนเก่า การลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานมีเป้าหมายหนึ่งเพื่อการดึงดูดให้เกิดการลงทุนภาคเอกชน (Crowding-in effect) แต่เมื่อตลาดในประเทศ

เร่ิมถึงจุดอ่ิมตัว ประสิทธิภาพในการดึงดูดให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนจะลดลงไป 

3.2) ภาระทางการคลังจะเพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านรัฐสวัสดิการ เมื่อประเทศมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากข้ึน อัตราการเป็นภาระ

ของผู้สูงอายุ (Old-age dependency ratio) หรืออัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างประชากรหลังเกษียณ (อายุมากกว่า 65 ปี) 

เทียบกับคนวัยท างาน จะเพิ่มข้ึนจาก 18% ในปี 2020 เป็นถึง 30% ในปี 2030 หมายความว่าคนท างานต้องรับภาระจาก

ผู้สูงอายุมากขึ้นเกือบ 2 เท่า  ภาระของภาครัฐเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งด้านการครองชีพและด้านสาธารณสุขก็จะ

เพิ่มข้ึนตามอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในขณะที่รายได้ภาครัฐมีแนวโน้มลดลงจากฐานภาษีของคนในวัยท างานที่เล็กลง จะยิ่งท าให้

พื้นที่ในการด าเนินนโยบายการคลัง (Fiscal space) ลดลงไป ทั้งในแง่การจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ

ในระยะยาว และในแง่การใช้จ่ายเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในระยะส้ันเมื่อประเทศเจอกับวิกฤติ  

นโยบายเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มมีประสิทธิผลลดลงเช่นนี้จะเป็นความท้าทายส าคัญต่อผู้ท านโยบายของไทยในอนาคต หากประเทศ

เผชิญหน้ากับวิกฤตอีกคร้ังเราจ าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าเดิม ข้อจ ากัดด้านหนี้สาธารณะและ

เสถียรภาพทางการคลังในอนาคตจะยิ่งเป็นประเด็นมากข้ึน  ดังนั้น การเตรียมพื้นที่ (Fiscal room) ทั้งจากการลดภาระ

รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น การขยายฐานภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐ และการวางรากฐานยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจ  เพื่อให้

ภาครัฐสามารถรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต โดยไม่ส่งผลต่อความมั่นคงทางการคลังจึงเป็นเร่ืองส าคัญ

อย่างยิ่ง 
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ความสามารถในการแข่งขันที่หายไปกับนโยบายที่ต้องเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของไทยนั้น อาจสร้างข้อจ ากัดต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของไทยในขนาดที่ใหญ่กว่าที่เราคาดคิด จากผลกระทบที่เกิดข้ึนในแทบจะทุกมิติ ทั้งด้าน Demand จากการที่ก าลังซื้อ

ภายในประเทศจะหดตัวลงและท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ด้าน Supply จากการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการ

ผลิตที่สูง ด้านค่าเงินที่มีแนวโน้มแข็งค่า อีกทั้งยังสร้างข้อจ ากัดต่อประสิทธิผลของนโยบายทั้งการเงินและการคลังในการ

รับมือกับวิกฤติในอนาคต ชัดเจนว่าเราจะไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบเดิม ๆ ที่ได้ประโยชน์จากการขยายตัวของ

ก าลังแรงงาน ต้นทุนที่ถูก ค่าเงินที่อ่อน และนโยบายเศรษฐกิจแบบเดิมได้อีกต่อไป  KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร 

ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรนี้จะท าให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลงไปอยู่ในระดับ 2.6%-2.8% 

ต่ าลงไปจากระดับปัจจุบันที่ 3.2% – 3.5% อย่างมีนัยส าคัญ ยังไม่นับรวมผลที่จะเกิดข้ึนตามมาที่ประเมินได้ยาก เช่น การลงทุน

ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะส่งผลต่อการเติบโตระยะยาวที่แน่นอนว่าจะชะลอตัวลงไปอีกตามความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง (รูปที่ 

13)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาครัฐอาจพิจารณาแนวนโยบายเพื่อลดข้อจ ากัดและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ได้  เช่น (1) การ

ปฏิรูปกฎหมายเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศให้แรงงานมีฝีมือสามารถเข้ามาท างานในประเทศได้ จะท าให้ไทยสามารถ

ได้ประโยชน์จากประเทศที่ก าลังแรงงานขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่ม CLMV มาเป็นอีกแรงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และ 

(2) การเปล่ียนหน้าตาของอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มขัน (Labor-intensive) ไปเป็นอุตสาหกรรมที่เน้น

การใช้เคร่ืองจักรเทคโนโลยี และองค์ความรู้ เป็นปัจจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มแทนแรงงานที่จะหายไป (3) เพื่อสนับสนุนการ

 

 

 

ที่มา: KKP Research 

รปูที ่13 ความสมัพนัธจ์ากสงัคมสงูวยัสูโ่ครงสรา้งการเตบิโตของเศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ และนโยบายการภาครฐั 
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เติบโตทางด้านเทคโนโลยี นโยบายอุตสาหกรรมควรลดการกีดกันที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้ภาคเอกชนได้มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะในภาคบริการและภาคการผลิตจะสามารถสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 

จากเก่าเป็นใหม่ อะไรคือโอกาสในทศวรรษที่ก าลังจะมาถึง ? 

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยก าลังเข้าสู่การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญ ส าหรับภาคธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวต่อเทรนด์

เศรษฐกิจที่จะเปล่ียนไปในอนาคต (รูปที่ 14) (1) ตลาดในประเทศ จากตลาดที่ขยายตัวได้ดีในกลุ่มสินค้าของวัยท างานสร้าง

ครอบครัว เช่น รถยนต์ อาหาร เคร่ืองแต่งกาย เปล่ียนไปเป็นสินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุมากข้ึน เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 

เวชภัณฑ์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (2) ตลาดต่างประเทศ จากการแข่งขันด้วยราคาและค่าเงินที่ถูก ไปเป็นเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและ

สร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานที่หายไปและเพิ่มความสามารถที่แท้จริงในการแข่งขัน (3) ภาคบริการ เน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวช่วยการเรียนรู้แบบ Lifelong learning  ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมยามว่างส าหรับผู้สูงอายุ และ

สถาบันการเงินควรหันไปให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านการวางแผนเกษียณอายุมากข้ึน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยเองและลูกหลานที่มีภาระมากข้ึนในการเล้ียงดูผู้สูงอายุ 

รปูที ่14 สรปุประเดน็ทีธ่รุกจิและภาครฐัควรปรบัตวั ภายใตภ้าวะสงัคมสงูวยั 

  

นโยบายภาครฐั 

 การอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะที่เปิดกว้างมากขึ้น 

 การให้แรงจูงใจเพื่อให้ธุรกิจยกระดับเทคโนโลยีการผลิต 

 เปิดเสรีและเพิ่มการแข่งขันโดยเฉพาะในภาคบริการ 

 การศึกษาที่เน้นทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 

  

ตลาดในประเทศ 

 ปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างประชากร เช่น

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ HealthTech 

 การใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน (Robotic / Automation) 

  

ตลาดตา่งประเทศ 

 เน้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นคุณภาพของสินค้า ลดการ

พึ่งพาความได้เปรียบด้านราคา 

 เน้นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High value-added) และความคิดสร้างสรรค์ 

  

ภาคบรกิาร 

 ปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป เช่น บริการทาง

การแพทย์ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้านพักคนชรา ที่ปรึกษาวางแผนชีวิตหลังเกษียณ 

 ผลิตภัณฑ์การเงินที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เช่น ธุรกิจบริหารความมั่นคั่ง 

Reverse Mortgage ประกันสุขภาพ InsurTech 

อุตสาหกรรมในรูปแบบเก่า ๆ ที่เน้นใช้แรงงานทักษะต่ าและค่าแรงราคาถูกในอดีตจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

อีกต่อไปจากแรงงานที่ลดลงและต้นทุนแรงงานที่สูงข้ึน ค าถามส าคัญคือในระยะยาวเศรษฐกิจไทยต้องปรับตัวอย่างไร และเรา

ควรพัฒนาอะไรขึ้นมาชดเชยแรงงานที่หายไป ?  

ในวันนี้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงที่น่าจะช่วยทดแทนแรงงานที่ลดลงไปได้ ยังเป็นธุรกิจที่เรายังไม่สามารถแข่งขัน

ได้ดีมากนักในเวทีระหว่างประเทศ หากเศรษฐกิจไทยต้องการโตต่อไปอย่างยั่งยืนเราจะต้องมีการปฏิรูปขนาดใหญ่ เพื่อสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อทดแทนแรงงานที่หายไป และน าเศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นพัฒนาคุณภาพ (Quality) 

ความสร้างสรรค์ (Creativity) และความสามารถในการผลิต (Productivity)  เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

(High value-added) มากกว่าการเน้นแต่เฉพาะจ านวนและราคา  รวมทั้งส่งเสริมให้อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงานเพิ่มข้ึนใน

ทุกกลุ่มคน ซึ่งน่าจะเป็นทางออกส าคัญที่เหลืออยู่ในระยะยาวส าหรับเศรษฐกิจไทย หากนโยบายเศรษฐกิจยังเป็นไปในลักษณะ

เดิม  และไม่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานและนวัตกรรม ก็เป็นที่น่ากังวลว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างไรท่ามกลาง
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