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สวัสดีครับ 

 

ขอตอนรับทุกทานเขาสูงานสัมมนาวิชาการธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 2565 ซึ่งเปนปที่มี

ความทาทายยิ่ง ไมเพียงแตเรากําลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง

จากการแพรระบาดของโควิด-19 แตประเทศไทยยังเผชิญกับความจําเปนในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

ปจจัยที่สําคัญที่สุดท่ีจะทาํใหเศรษฐกิจไทยเตบิโตอยางมั่นคงและย่ังยืนตอไปในอนาคตไดนั้นคอื 

คนรุนตอไป (next generation) ไมวาจะเปนเด็กวัยเรียน คนวัยเริ่มทํางาน หรือคนที่กําลังสรางเนื้อสราง

ตัว ซึ่งเปนกลุมคนท่ีจะเปนฟนเฟองขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้น การวาง “รากฐาน” 

(foundations) ของระบบเศรษฐกิจและการเงินที่เอ้ือตอการสรางศักยภาพและความมีสวนรวมใหกับคน

รุนใหมจึงเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเปนที่มาของงานสัมมนาวิชาการธนาคารแหงประเทศ

ไทยในวันนี้ภายใตหัวขอ “กาวสูยุคใหมเศรษฐกิจการเงนิไทย Strengthening Economic and 

Financial Foundations for the Next Generation” 

 

ทานผูมีเกียรติครับ 

 

คนรุนใหมเปนกลุมคนท่ีมีพลัง กลาคิดกลาลอง อยากเรียนรู สนใจในโอกาสท่ีเพ่ิมขึ้นจากโลกที่ไร

พรมแดนและนวัตกรรม คนรุนใหมจึงเต็มไปดวยศักยภาพที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

อยางไรก็ตาม เปนเรื่องที่นากังวลวาคนไทยรุนใหมจํานวนมากยังขาดความมั่นคงในอนาคต (insecurity) 

ในหลายดาน 
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ในดานท่ีหนึ่งนั้น คนไทยรุนใหมจํานวนมากขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (economic insecurity) 

 

ประการแรก คนรุนใหมกําลังเผชิญกับความทาทายในการหาเลี้ยงชีพและการสรางรายไดที่

มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุนกอนๆ ที่สั่งสมความมั่งคั่งในชวงเศรษฐกิจเฟองฟู ในชวงหลาย

ทศวรรษที่ผานมา เศรษฐกิจไทยเตบิโตชาลงอยางตอเนื่อง จากอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยที่สูงถึง 7.2% 

ตอปในชวงทศวรรษ 1980s ลงเหลือ 3.6% ในชวงทศวรรษ 2010s 

ประการท่ีสอง การศึกษาและการพัฒนาทักษะของคนรุนใหมใหทันสมัยอยูเสมอทําไดยากขึ้น

กวาคนรุนกอน เนื่องจากบริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไมแนนอนในอนาคตที่สูงขึ้น 

ทั้งจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด กระแสความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรร

มาภบิาล (ESG) ที่เขมขนขึ้นอยางรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตรโลกที่กระทบตอ

เศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สรางคาํถามตอคนรุนใหม ไมวาจะเปนเด็กวัย

เรียนหรือคนที่กําลังสรางเนื้อสรางตัว วาทักษะใดท่ีจะตอบโจทยความตองการของโลกในอนาคต (skills 

for the future) งานและรูปแบบการทํางานจะเปลี่ยนไปอยางไร อาชีพปจจุบันจะอยูรอดและเติบโตใน

อนาคตหรือไม (future of work) 

ประการท่ีสาม คนรุนใหมมีภาระหนี้ท่ีสูงกวาคนรุนกอนๆ คนไทยเรมิเป็นหนีเรว็ขนึ และเป็น

หนีเสยีตงัแต่อายุยงัน้อย โดยครงึหนึงของคนอายุประมาณ 30 ปี มหีนีจากสนิเชอือุปโภคบรโิภค

หรอืหนีจากบตัรเครดติ ขณะทหีนึงในหา้ของคนทเีป็นหนีเสยีกระจุกอยู่ในกลุ่มลูกหนีทชี่วงอายุ 29 

ปี ซงึเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานและอยู่ในช่วงสรา้งรากฐานครอบครวั1 

 

ในดานท่ีสองนั้น คนไทยรุนใหมจํานวนมากขาดความมั่นคงทางสังคม (social insecurity) 

 

คนไทยรุนใหมเติบโตมาในชวงที่ความขัดแยงทางสังคมมีความรุนแรงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการ

สาํรวจของ World Value Survey ที่พบวาประเทศไทยมีคะแนนความเชื่อใจกันของคนในสังคมลดลงถึง

หนึ่งในสี่ในชวงเวลาเพียง 10 ป ระหวางป 2008-20182 สวนผลสํารวจเรื่องความแตกแยกในสังคมโดย

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ ชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางของคนอายุตํ่ากวา 40 เห็นวาสังคมไทยมี

คุณภาพตํ่ากวา เม่ือเทียบกับความคิดเห็นจากกลุมคนอายุ 40 ขึ้นไป ซึ่งสถานการณนี้ไมไดจําเพาะเจาะจง

 
1 https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/Pages/AnnualReport2018_box04.aspx 
2 World Value Survey 
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กับประเทศไทยเทานั้น ผลการสํารวจจากกวา 40 ประเทศของ Deloitte Global Millennial Survey 

พบวามีคนรุนใหมแค 36% ในกลุมตัวอยางในป 2017 ที่คาดวาสภาพสังคมและการเมืองจะดีขึ้น และ

สัดสวนนี้ยังลดลงเหลือเพียง 24% ในป 20193 

สิ่งท่ีนากังวลสําหรับประเทศไทยคือ ความไมมั่นคงทางสังคมนี้ไมไดมีแนวโนมที่จะลดลงใน

อนาคต ซึ่งเกิดจากการบริโภคส่ือที่มีความเห็นใกลเคียงกับคนฝงเดียวกัน (echo chamber) ในระดับสูง 

มีแนวโนมที่จะมีความคิดสุดขั้วและรูสึกอคติตอคนฝงตรงขามมากกวา4 รวมถึงสถานการณความเหลื่อมลํ้า

ในประเทศไทยที่สูง โดยเฉพาะความเหลื่อมลํ้าทางโอกาส ยิ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความตึงเครียดและ

ความไมมั่นคงในสังคม5 

 

ในดานท่ีสามนั้น คนไทยรุนใหมจํานวนมากขาดความม่ันคงทางสิ่งแวดลอม (environmental 

insecurity) 

 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเรงตัวและรุนแรงขึ้นจะสรางความเสียหายตอระบบ

เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชน โดยไทยถือเปนประเทศลําดับตน ๆ ที่ไดรับผลกระทบรุนแรง

จากภัยธรรมชาติ ขณะที่ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติของไทยคอนขางตํ่า โดยอยูใน

อันดับที่ 39 จาก 48 ประเทศ6 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูในอนาคตของคน

ไทย ไมเพียงแตรายไดและทรัพยสินที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดถี่ข้ึนและรุนแรงมากขึ้นเทานั้น แตยัง

กระทบการผลิตในภาคเกษตรที่เปนแหลงอาหารสําคญัของคนไทย นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวาการ

เพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเลจากการที่อุณหภูมิโลกสูงข้ึนจะทําใหพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเปนเขตที่

มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนมีความเสี่ยงสูงท่ีจะประสบภาวะนํ้าทวม7 

ดังน้ัน การขาดความม่ันคงในอนาคตทางสิ่งแวดลอมของคนรุนใหมจึงครอบคลุมถึงการขาด

ความม่ันคงทางอาหาร (food insecurity) และการขาดความม่ันคงในถ่ินฐานท่ีอยู (insecurity in 

human settlements) อีกดวย 

 
3 “Millennials and Generation Z face insecurities and pessimism regarding the evolution of society, 

their career and future”, Deloitte Global Millennial Survey. 
4 “โครงการวิจัย คิดตางอยางมีภูม”ิ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ 2565 
5 PIERspectives “โอกาสกับความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ” สถาบนัวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ 2564 
6 รายงาน Global Climate Risk Index 2021 ของ Germanwatch 
7 การคาดการณไปในป 2050 โดย Climate Central 
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ความไมม่ันคงในอนาคตเหลานี้จะบ่ันทอนแรงจูงใจ ความพรอม และโอกาสของคนรุนใหมท่ี

จะพัฒนาทักษะ ลงทุน บุกเบิกธุรกิจใหมๆ และกาวเขามาเปนฟนเฟองในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน

โลกท่ีมีความไมแนนอนสูง 

 

ทานผูมีเกียรติครับ 

 

การท่ีคนไทยรุนใหมไมมีความมั่นคงในอนาคตนี้เกิดจากหลายปจจัย แตปจจัยสําคัญประการหนึ่ง

คือการท่ีระบบตางๆ ในประเทศไทยปรับเปลี่ยนไมทันตอบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมี

ความไมแนนอนสูง ทําใหคนรุนใหมจํานวนมากไมพรอมรับมือกับอนาคต ซึ่งผมขอยกตัวอยาง 3 ตัวอยาง 

 

ตัวอยางที่หนึ่ง คือ โครงสรางเศรษฐกิจไทยในปจจุบันไมตอบสนองตอบริบทของเศรษฐกิจ

โลกท่ีเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมหลักของไทย ไดแก ยานยนต อิเล็กทรอนิกส และปโตรเลียมและปโตรเคมี 

เปนอุตสาหกรรมโลกเกา ซึ่งคิดเปน 40% ของมูลคาสงออกสินคาทั้งหมด 37% ของ GDP 

ภาคอุตสาหกรรม และ 10% ของ GDP รวม ในขณะที่รถยนตเคร่ืองยนตสันดาปจะถูกกระทบจากการ

เปลี่ยนเปน EV จากความตองการใชชิ้นสวนรถยนตที่ลดลงถึง 90% สําหรบัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ไทยอาจไมไดประโยชนจากกระแส digitalization และ EV เนื่องจากผลิตสินคาที่เติบโตตํ่า เชน hard 

disk drives คิดเปน 38% ของการสงออกในหมวดอิเล็กทรอนกิส สวนอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตร

เคมมีีแนวโนมที่กระแสสิ่งแวดลอมจะทําใหความตองการใชพลาสติกและนํ้ามันลดลง 

 

ตัวอยางที่สอง คือ ระบบการศึกษาไมตอบสนองตอตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนไปทําใหอาชีพของ

คนไทยในปจจุบันไมไดตรงกับระดับการศึกษามากนักเม่ือเทียบกับในอดีต งานวิจัยโดยสถาบันวิจัย

เศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ พบวา เมื่อ 30 ปที่แลว คนที่จบปริญญาตรรีอยละ 80 ทํางานในอาชีพท่ีถือวา

เปนอาชีพทักษะสูง (high skill) แตในปจจุบันคนท่ีจบปริญญาตรีกลับทํางานในกลุมอาชีพที่ใชทักษะ

ระดบักลาง (middle skill) มากขึ้น สวนกลุมที่จบอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาที่สวนหนึ่งเคยไดทํางาน

กลุมทักษะกลางและสูง ปจจุบันก็ถูกผลักไปทํางานที่ไมไดใชทักษะ (low skill) เปนสวนใหญ8 

 

 
8 “ความเหลื่อมลํ้าในตลาดแรงงานไทย: ภาพจากขอมลู Labor Force Survey และประกันสังคม” สถาบันวิจัย

เศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ 2564 
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ตัวอยางที่สาม คือ การขาดการแขงขันท่ีเปนธรรมในภาคธุรกิจที่ไมเอื้อตอการเขามาประกอบ

กิจการของผูประกอบการรายใหม ซึ่งเปนการจํากัดศักยภาพของคนรุนใหมที่มีความความสามารถแต

ขาดโอกาส งานวิจัยโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ พบวา อัตราการเขาสูตลาดของธุรกิจราย

ใหม (entry rate) มีแนวโนมลดลงในชวง 15 ปที่ผานมา ในขณะท่ีบริษัทเดิมในอุตสาหกรรมมีอํานาจ

ผูกขาดมากขึ้น9 ในบริบทโลกใหมท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว พลวัตของภาคธุรกิจที่ตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามามีสวนรวมของผูประกอบการรุนใหมที่

เตบิโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 

ทานผูมีเกียรติครับ 

 

การสรางความม่ันคงในอนาคตใหกับคนรุนใหมจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนและเสริมสราง

รากฐานทางเศรษฐกจิใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งภาพหรอืรูปร่างหน้าตาการเตบิโตของ

เศรษฐกจิไทย (shape of growth) ทคีวรจะเป็นควรครอบคลุมมติติ่อไปนี 

 

หนึง โครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องเปิดโอกาสให้กบัทุกคนอย่างเท่าเทียม ปัญหา

ความเหลือมลาํด้านโอกาสทีสูงในหลายมิติควรได้รบัการแก้ไขอย่างจริงจงั ทงัความเหลอืม

ลําในการเขา้ถงึการศกึษาทมีคีุณภาพ บรกิารสุขภาพ เทคโนโลย ีบรกิารทางการเงนิ รวมถงึโอกาส

ในการประกอบอาชพีและโอกาสทางธุรกจิ เพอืเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่ใชศ้กัยภาพของตน

ตอบสนองความต้องการในระบบเศรษฐกจิในบรบิททเีปลยีนแปลงไป ซงึยงัช่วยลดการกระจุกตวั

ของความเจรญิทางเศรษฐกจิ 

 

สอง ระบบเศรษฐกิจจะต้องเอือให้คนรุ่นใหม่สามารถนําเทคโนโลยีและนวตักรรมมา

ใช้ประโยชน์ได้ ทงัในการยกระดบัการผลติในภาคเศรษฐกจิปัจจุบนัทสีะทอ้นจุดแขง็ (comparative 

advantage) ของประเทศ เช่น การทาํเกษตรอจัฉรยิะ (smart farming) และการใช้ช่องทางทาง e-

commerce ในการขายสนิคา้ รวมถงึการเขา้ไปเป็นส่วนหนึงภาคเศรษฐกจิและการเงนิใน

อุตสาหกรรมทเีกดิขนึในบรบิทโลกใหม่ 

 

 
9 “ไมแขง ยิ่งแพ: อํานาจตลาดกับการยกระดับศักยภาพของธุรกิจ” สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ 2563 
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สาม ระบบเศรษฐกิจต้องมีโครงข่ายความคุ้มครอง (safety nets) เพอืใหค้นรุ่นใหม่

กลา้ทจีะบุกเบกิแสวงหาโอกาสใหมใ่นการลงทุนทยีงัมคีวามไม่แน่นอนสงู รวมทงัสามารถรบัมอืกบั

สถานการณ์ทไีมค่าดฝันได ้

 

ทานผูมีเกียรติครับ 

 

การเสริมสรางรากฐานใหระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยกาวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลา เพื่อชวยใหคนรุนตอไปสามารถใชศักยภาพที่มีในการรวมพัฒนาประเทศของเราจําเปนตอง

ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ 

ธนาคารแหงประเทศไทยเองก็มีบทบาทในการดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบการเงนิเพื่อให

เศรษฐกิจไทยมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงสงเสรมิการเขาถึงแหลงเงนิทุนของธุรกิจและครัวเรือนเพ่ือเพิ่ม

รายไดและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในโลกที่มีความไมแนนอนสูง นโยบาย

ตางๆ ของธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีสวนในการชวยสรางความมั่นคงในอนาคตใหแกคนรุนใหม ทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ผมขอยกตัวอยางแนวนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย 2 ดานท่ีมีสวนชวยสรางความมั่นคง

ในอนาคตใหกับคนรุนตอไป 

 

แนวนโยบายแรก คือแนวนโยบายเพือเพิ่มโอกาสใหทุกคนสามารถใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากข้ึนในตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งธนาคารแหง

ประเทศไทยไดผลักดันนโยบายนี้ดวยแนวทาง 3 Open ไดแก (1) Open Infrastructure คือ โครงสราง

พ้ืนฐานทางการเงินท่ีเปดกวางใหผูใหบริการที่หลากหลายสามารถเชื่อมตอและเขาถึงไดในราคาที่

เหมาะสม และใหผูบริโภคมีทางเลือกบริการที่ตรงกับความตองการมากขึ้น (2) Open Data โดยการ

ผลักดันระบบแลกเปลี่ยนขอมูลของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ท้ังในและนอกภาคการเงิน เพื่อให 

digital footprint ถูกนํามาใชประโยชนไดในวงกวาง ไมเกิดการผูกขาดขอมูลโดยบรษิัทรายใหญไมก่ีราย 

และ (3) Open Competition โดยสนับสนุนใหผูผูใหบริการทางการเงินรายใหมและรายเดิมสามารถ

แขงขันกันอยางเปนธรรม (level-playing field) เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ตอบสนองผูใชบริการ

และอยูภายใตเกณฑการกํากับดูแลท่ีเทาเทียมกัน 

 

แนวนโยบายทีสอง คือแนวนโยบายในการสงเสริมใหภาคธุรกิจและครวัเรือนสามารถ

ปรับตวัใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหภาคการเงินเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนการเขาถึงแหลง
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เงินทุนและบริการทางการเงินทจีาํเป็นต่อการปรับตัว ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดออกแนวนโยบาย

การพัฒนาสูความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมเม่ือเดือนสิงหาคมที่ผานมาเพ่ือสนับสนุนใหภาคการเงินผนวกเรื่อง

นี้เขาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง 

 

ธนาคารแหงประเทศไทยหวังวาแนวนโยบายทั้งสองน้ีจะเปนฟนเฟองหนึ่งที่มีสวนชวยใหคนไทย 

โดยเฉพาะคนรุนใหมสามารถเขาถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางรายได ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม และสามารถใชชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ 

 

ทายทีสุ่ดนี้ ผมขอขอบคุณคณะผูวิจัย ผูทรงคุณวุฒ ิและผูรวมเสวนาทุกทาน ที่ใหเกียรติมารวม

งานสัมมนาวิชาการธนาคารแหงประเทศไทยในปนี้ ผมหวังเปนอยางย่ิงวางานในปนี้จะสรางความ

ตระหนักรูและจุดประกายความคิดใหพวกเราทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของประเทศที่จะทาํ

ใหคนรุนใหมมีความหวัง มีความมั่นใจ และพรอมเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญไปสูกาวใหมของเศรษฐกิจไทย 

เพื่อความเปนอยูที่ดีและยั่งยืนของคนไทยทุกคน 

 

ขอบคุณครบั 


