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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกับโอกาสการพัฒนารายได้:
ทิศทางประเทศไทย ทิศทางท้องถ่ินไทย

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

“โลกใหม่หลังโควิดที่จะไม่เหมือนเดิม”

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งจะท าให้โลกใหม่หลังโควิดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
ปัจจุบันมีประเทศกว่า 100 แห่งทั่วโลกได้ขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก IMF และ

ขณะนี้มีจ านวน 6 ประเทศท่ีผิดนัดช าระหนี้แล้ว รัฐบาลทั่วโลกได้ประมาณการเวลาฉีดวัคซีนอาจจะต้อง
ใช้เวลาประมาณปี 2565 จึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ส าหรับประเทศไทยนั้นคาดการณ์ว่าจะ
สามารถแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงประมาณปี 2565 เช่นกัน นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ยังคงประเมินว่าการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้จะยังไม่หมดไปอย่างง่ายๆ แม้ว่าประเทศ
ไทยจะได้รับการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็ตาม แต่ประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่มีศักยภาพในจัดหาวัคซีนได้อย่าง
ทั่วถึงมากนัก ดังนั้นการเปิดประเทศเพ่ือเคลื่อนย้ายทางประชากรจึงเป็นความเสี่ยงที่จะท าให้การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกระลอก

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในต่างประเทศยังมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการกลาย
พันธุ์ของไวรัสโควิด-19 นั่นหมายถึงว่า แม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนเพ่ือป้องกันไวรัสสายพันธุ์หนึ่งแล้ว แต่ก็
อาจติดเชื้อไวรัสโควิดในอีกสายพันธุ์หนึ่งได้ สถานการณ์ทุกวันนี้ของหลายประเทศในยุโรปก็ได้เผชิญกับ
การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดในหลายสายพันธุ์แล้ว ดังนั้นการคาดการณ์ที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ       
จึงยังไม่สามารถกลับไปสู่สภาวะนั้นได้อย่างรวดเร็วนัก

ในปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเกิดการหดตัวอย่างรุนแรง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปี 2564 เศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟ้ืนตัวมากขึ้น และ
คาดว่าจะสามารถฟ้ืนตัวได้ประมาณร้อยละ 2-5 เท่านั้น นั่นหมายความว่า เศรษฐกิจของประเทศก าลัง
เดินถอยหลังไป 3 ปี อัตราการว่างงานของไทยเพ่ิมขึ้นถึง 2 เท่า สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ท่องเที่ยวของประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นหลักจะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ค่อนข้างมาก เช่น จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้าน



การท่องเที่ยว มีภาคธุรกิจและโรงแรมจ านวนมาก แต่เมื่อเกิดวิกฤติโควิดท าให้ภาคการท่องเที่ยวและ
บริการในจังหวัดภูเก็ตเติบโตได้เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น

ประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เผยให้เราเห็นสถานการณ์ความ
เหลื่อมล้ าของประเทศอย่างเห็นได้ชัด ตัวเลขคนจนเพ่ิมขึ้นมาก เพราะได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง
และปิดกิจการ จนท าให้มีตัวเลขผู้ว่างงานจ านวนมาก อีกทั้งผู้ที่ท างานนอกระบบและผู้ใช้ แรงงาน                    
ไม่สามารถหยุดงานได้ก็ยังคงต้องออกไปท างานนอกบ้านเป็นประจ า ส่งผลให้กลายเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด และอาจกลายเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อไป

การบรรยายในครั้งนี้จะแบ่งช่วงการอธิบายเนื้อหาออกเป็น 2 ช่วง คือ ยุคก่อนโควิด และยุค
หลังที่มีวัคซีนแล้ว ซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างช่วงของการเปลี่ยนผ่าน เดิมทีรัฐบาลคาดว่าจะสามารถ
แจกจ่ายและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น แต่เมื่อ
วัคซีนมาแล้วกลับไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลได้คาดการณ์ไว้ จึงท าให้สถานการณ์ในช่วงนี้ยังไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก

โลกใหม่หลังโควิด
โจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาหลังโควิดจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก ประชาชนเดิมที่มีฐานะยากจน

อยู่แล้วก็จะยิ่งจนมากขึ้น การแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้ได้ท าให้เราค้นพบแล้วว่า การไม่มีแผนสอง
นั้นคือความเสี่ยงอย่างยิ่ง การเผชิญกับโลกหลังโควิดจึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้อง
เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่จะมาถึงอย่างรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี 
พบว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของ
โลกต้องปรับเปลี่ยนตามอย่างรวดเร็วเช่นกัน การใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว 
และธุรกิจ e-commerce จะได้รับความนิยมอย่างมาก ขณะที่ด้านการเมือง พบว่าผู้น าจะถูกกดดันให้
สนใจปัญหาในประเทศมากขึ้น เกิดสภาวะผู้น าประชานิยมในหลายประเทศ และเสี่ยงต่อการไร้ผู้น าที่
ประสานความร่วมมือกัน นอกจากนี้ด้านเศรษฐกิจพบว่าจะเติบโตช้าลง การบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศจะชะลอตัวลงและหนี้สาธารณะของประเทศจะเพ่ิมข้ึน นับได้ว่าการระบาดของโควิด-19
ในครั้งนี้เป็นวิกฤติที่สร้างรอยแผลเป็นให้กับประเทศในระยะยาว

ประเด็นเหล่านี้เป็นโจทย์ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องเผชิญในอนาคต เป็นโจทย์ที่
จะมากระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากสิ่งที่เราได้เตรียมพร้อมไว้ในอนาคตนั้น จะมาถึงเร็วขึ้น 
และสิ่งที่เราคาดการณ์กันว่าจะมาถึงเร็วก็อาจจะเกิดขึ้นช้าลง ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะมาถึงเร็วขึ้น ขณะที่พลังงานทดแทนและเมกะโปรเจคที่คาดการณ์กันว่าจะ
เกิดข้ึนเร็ว กลับกลายเป็นว่าจะเกิดขึ้นช้าลง เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ต้อง
ชะลอการด าเนินงานออกไป นอกจากนี้ประเด็นส าคัญกว่านั้นคือ รัฐบาลจะชะลอการเก็บภาษอีอกไป    



ส่งผลกระทบต่อรายได้ของท้องถิ่นที่จะได้รับช้าลงและได้รับจัดสรรในสัดส่วนที่น้อยลง ดังนั้นสิ่งเหล่านี้
จะกลายเป็นแรงกดดันต่อผู้น าท้องถิ่นทุกท่านที่จะต้องเตรียมตัวรับมือไว้อย่างทันท่วงที

ท้องถิ่นคือหัวใจของโลกยุคหลังโควิด
ประเทศที่การเมืองท้องถิ่นเข้มแข็งจะท าให้การเมืองระดับชาติเข้มแข็งตามไปด้วย โดย ดร .

สมเกียรติ ได้ยกตัวอย่างเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น เดิมทีเป็นเมืองที่ล้าหลัง ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนมาก แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นเมืองต้นแบบที่ทั่วโลกให้ความสนใจ หนึ่งในวิธีคิดของการพัฒนา
เมืองนั้นเริ่มต้นที่ผู้น าท้องถิ่นของเมืองโออิตะที่ได้ริเริ่มโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่พ่ึงพาตนเอง และเติบโตได้โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ขณะที่
เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย เดิมทีเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง เป็นเมืองที่ไม่
ปลอดภัยติดอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งยังเผชิญกับปัญหาการจราจรแออัด ผู้น าท้องถิ่นของเมือง
โบโกตาจึงริเริ่มเปลี่ยนเมืองเป็นเมืองที่ปลอดภัย มีการติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่วเมือง การเดินทาง
ส่วนใหญ่หันมาใช้จักรยานมากขึ้น ผู้คนออกมาใช้ชีวิตบนท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้ปัญหาการจราจรและ
ปัญหาอาชญากรรมลดลง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น าท้องถิ่นได้
ริเริ่มโครงการรณรงค์ให้ผู้คนลดการใช้ขยะพลาสติกในเมือง โดยให้คนที่มีขวดพลาสติกสามารถขึ้น
รถเมล์ได้ฟรี จากนนั้นรถเมล์ก็จะน าขวดพลาสติกส่งมอบต่อไปให้ท้องถิ่น แล้วหน่วยงานท้องถิ่นก็จะน า
ขวดพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ต่างก็มีศักยภาพและความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะ สามารถจัดบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
หลากหลาย แก้ปัญหาได้แบบองค์รวม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมในการให้บริการได้อย่างหลากหลาย แต่ขณะเดียวกันเรามักพบจุดอ่อน
ของการปกครองท้องถิ่น นั่นคือ ขาดความเป็นอิสระ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดขีดความสามารถใน
การจัดบริการสาธารณะ และขาดกลไกการตรวจสอบความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึง
จะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดอ่อนประการหนึ่งของการกระจายอ านาจของประเทศไทย คือ ท้องถิ่นไทยยังมีความสามารถ
ในด้านการคลังไม่สูงมากนัก เมื่อวัดจากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเอง เราจะเห็นว่าท้องถิ่นของไทยมีรายได้
ภาษีที่จัดเก็บมาเพียง (ร้อยละ 8) เท่านั้น ต่ ากว่าหลายประเทศ เมื่อเทียบกับหลายประเทศที่มีท้องถิ่น
เติบโตมากกว่า แม้กระทั่งประเทศจีนมีสัดส่วนภาษีที่ท้องถิ่นเก็บได้ (ร้อยละ 41) อินเดีย (ร้อยละ 32) 
และญี่ปุ่น (ร้อยละ 42)



นอกจากนั้นเป็นรายได้ท่ีส่วนกลางจัดสรร จัดเก็บ หรือแบ่งมาให้ ดร.สมเกียรติ ได้เสนอแนะแนว
ทางการหารายได้ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ดังนี้

- รายได้จากการใช้บริการถนน
- รายได้จากการจัดการขยะ
- การจัดเก็บภาษีนักท่องเท่ียว
- การเพ่ิมสัดส่วนการจัดสรร VAT
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
- การรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
- การลดเพดาน ยกเว้น และเพ่ิมอัตราภาษีท่ีดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น หากเราสามารถเพ่ิมความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการกระจาย

อ านาจทางการคลังไปสู่ท้องถิ่นได้มาก นอกจากประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นแล้ว                     
ยังสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อีกด้วย


