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อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการเตรียมการด้านการจัดการศึกษา 

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
28 สิงหาคม 2558  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
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ประเด็นการน าเสนอ 
สถานะประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของสังคมไทย 
 
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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ประเด็นท้าทายการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
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 ด้านเศรษฐกิจ 

  1. 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

  2. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเร่ิมลดลง  

  3. ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity : TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

  4. การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไข
ในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  

  5. อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 

  6. สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น 

  7. สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน   

สถานะของประเทศ 
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 ด้านสังคม 

  1. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  

  2. ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  

  3. คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  

  4. สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แตย่ังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้  

  5. ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  

  6. คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นจากการที่คนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมอย่างทั่วถึง  

  7. วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  

  8. ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  

  9. ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม   

สถานะของประเทศ(ต่อ) 
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1. ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  

  2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  

  3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ 
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทย    

สถานะของประเทศ(ต่อ) 
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ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
  1. ด้านธรรมาภิบาล 

   - ประเทศไทยจะต้องให้ความส า คัญกับ เรื่ องธรรมาภิบาลอย่ าง เร่ งด่ วน เนื่ องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม 
  จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย 

   - ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้ งแต่ปี  2544 พบว่าบริษัทจดทะเบี ยนไทยให้ความส า คัญใน  
  การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน 

  2. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

   - การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินให้ เหมาะสม 
  ยิ่งขึ้น  

   - การกระจายอ านาจ เกิ ดผลส า เร็ จหลายด้ านแต่ยั งมี ปัญหาที่ ต้ อ งแก้ ไข  เช่ น  การทับซ้ อนของอ านาจหน้ าที่ 
  และเขตพื้นที่ และการขาดแคลนรายได้ของ อปท. เป็นต้น 

  3. ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

สถานะของประเทศ(ต่อ) 
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ประเด็นการน าเสนอ 
สถานะประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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1. ภาพเศรษฐกิจ
ไทยในกรณีฐาน 
 
(ภายใต้สมมติฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอาย ุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่มสูงขึ้น ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับ
รายได้และทักษะฝีมือแรงงานช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  

การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าว ท าให้
เศรษฐกิจไทยมีความ
เ สี่ ย ง ที่ จ ะ ต ก อ ยู่
ภายใต้กับดักประเทศ
ร า ย ไ ด้ ป า น ก ล า ง
อย่างถาวรมากขึ้น 
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไข
ในระยะยาว  
 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตสังคมไทย:บริบทภายใน 
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3. ความเหลื่อมล้ า  

 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได ้โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาตา่งๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

4.ความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมอืงมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง ควบคู่กับการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

5.การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อ 
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  มีมาตราส าคัญที่จะช่วยสนับสนนุให้การบริหารจัดการและการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ได้แก่ มาตรา 69 มาตรา 82 และมาตรา 89 เป็นต้น 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา  
หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตสังคมไทย:บริบทภายใน (ต่อ) 
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1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของโลก 

 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยใน
การไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 

 
2. การปรับเปลี่ยนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
รวดเร็ว 
 

 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง  
 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตสังคมไทย:บริบทภายนอก 

10 www.nesdb.go.th 



 

28 สิงหาคม 2558 
 

3. ความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกที่สงูขึ้น 

(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน จะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆหลายประการต่อ
การยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชน
มากขึ้น 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ และ
ความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในประเทศ 

 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตสังคมไทย:บริบทภายนอก(ต่อ) 
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4. การเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมตอ่สถานการณ์ความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น  

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 
5. วาระการพัฒนาของ
โลกภายหลัง    ปี ค.ศ. 
2015 (Post 2015 
Agenda)  
 

 
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย 
(Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตสังคมไทย:บริบทภายนอก(ต่อ) 
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ประเด็นการน าเสนอ 
สถานะประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของสังคมไทย 
 
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 

1 

2 

3 

4 

5 

ประเด็นท้าทายการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
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บทบาทอุดมศึกษาไทย 
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การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ 

1. การน้อมน าและประยุกต์ใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

2. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
อย่างมีส่วนร่วม  

 

3. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด 
การปฏิรูปประเทศ  

 

4. การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

กรอบแนวคดิและหลกัการ 

 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) ประเทศจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ 
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ร่างกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  
มคีวามมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

การหลุดพ้นจาก
กับดักประเทศ

รายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง 

การพัฒนาศักยภาพคน
ให้สนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศ
และการสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 

การลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ

สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มี

ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
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การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นจาก
กับดักประเทศรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง 

การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและ 
การปฏิรูประบบเพ่ือ

สร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

การลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาค 

และความเป็นเมือง  

การสร้างการ
เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

- ส่งเสริมด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

- การพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน 

- การส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่เข้มแขง็
และพาณิชย์ดิจิตอล 

- การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- ปรับโครงสร้างการผลิต 
 

- การพัฒนาศักยภาพ
คนในทุกช่วงวัยให้
สนับสนุน 
การเจริญเติบโตของ
ประเทศ   

- การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง 

- การพัฒนาด้าน
สุขภาพ 

- การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอื้อต่อการ
ด ารงชีพในสังคมสูงวัย  

- การยกระดับรายได้และ
สร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ  

- การจัดบริการทางสังคม
ให้ทุกคนตามสิทธิขั้น
พื้นฐาน และเน้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพัฒนา
ประเทศ  

- การสร้างความเสมอภาค
ในการเข้าถึงทรัพยากร 

- การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค   

- การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ของเมือง 

- การพัฒนาด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 

- ส่งเสริมการลงทุน 
การค้าชายแดน และ
การจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

- การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อ
การเติบโตสีเขียว  

- ส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการผลิต การลงทุน 
และการสร้างงานสีเขียว   

- การจัดการมลพิษและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

- พัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

- เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  

- การสร้างความโปร่งใส 

- การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

- การสร้างรูปแบบการ
พัฒนา อปท. ให้
เหมาะสม  

- การสร้างระบบ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล ที่มี
ประสิทธิภาพ  
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ประเด็นการน าเสนอ 
สถานะประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของสังคมไทย 
 
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 

1 

2 

3 

4 

5 

ประเด็นท้าทายการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
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บทบาทอุดมศึกษาไทย 
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ที่มา: World bank, NESDB 

ประเด็นท้าทาย : เป้าหมายรายได้ปานกลางและรายไดสู้ง
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อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพของไทย 

    

• พลังงานสะอาด  
• ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
• อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์  
• อุตสาหกรรมท่ีจะผลักดันให้ไทยเป็น 

Medical Hub Biochemical 
products/Bioplastics/Biomaterial  

• อากาศยาน  

อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

• อาหาร  
• ปิโตรเคมี/พลาสติก  
• ยานยนต์  
• เครื่องใช้ไฟฟ้า  
• อิเล็กทรอนิกส์  

อุตสาหกรรมฐานเดิม  
อุตสาหกรรมอนาคต  
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การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Project) 

 โครงการพัฒนาระบบคมนาคม  
พ.ศ.2558 – 2565 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท 

• พัฒนาโครงข่ายรถไฟรางคู่ 
• พัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะใน กทม. 
• เพิ่มขีดความสามารถทางหลวง 
• เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางอากาศ 
• พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า 
  

 โครงการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งระบบ
การศึกษา 

• ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจใหม ่

  

 โครงการบริหารจัดการน้ า 
• จัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
• สร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต 
• จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
• อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ า 
• บริหารจัดการ 
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แม่สอด จ.ตาก 1 

 อ.สะเดา จ.สงขลา 2 

อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4 

5 พ้ืนท่ีชายแดน ที่ได้รับ
พิจารณาเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก       

ทั้งนี้ ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใน 
ปี 2558 

 ชายแดน จ.มุกดาหาร 3 

ประเด็นท้าทาย: การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 

ชายแดน จ.ตราด 5 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เปรียบเทียบกับ... 
ประชากร 580 ล้าน > สหภาพยุโรป 

GDP ขนาด 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ = เกาหลีใต้ 

การค้าระหว่างประเทศ 1.61 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ 

= 6 เท่าของไทย 

การลงทุนโดยตรง 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ = 60% ของจีน 

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 65 ล้านคน = อันดับ 2 ของโลก รอง
จากฝรั่งเศส 

ประเด็นท้าทาย : การเป็นประชาคมอาเซียน 

ที่มา บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธรุกิจ  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 • ขยาย/เพิ่มโอกาส การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การจ้างงาน  

 • เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ 

 • เชื่อม่ัน มีภาพลักษณ์ดี จากการรวมกลุ่ม 

 • มีการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน 

ใช้ทรัพยากรร่วม/การเป็นพันธมิตรการค้า ต้นทุนลดลง 
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ตลาดขนาดใหญ่ 

ประชากรขนาดใหญ่ 
(600 ล้านคน) 

ต้นทุนการผลิต 
ลดลง  

ดึงดูด 
การลงทุนและ

การค้า 

เพิ่มก าลัง 
การต่อรอง 

อ านาจต่อรอง
เพ่ิมขึ้น 

มีแนวร่วมในการ
เจรจาในเวทีโลก 

ดึงดูด 
ในการท า FTA 

ส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบ 

ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในอาเซียน 

วัตถุดิบ & ต้นทุนต่ าลง 
ขีดความสามารถสูงขึ้น 

สามารถเลือกหาที่
ได้เปรียบท่ีสุด 

กลุ่มที่มีวัตถุดิบและแรงงาน เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว 

กลุ่มที่มีความถนัดด้านเทคโนโลยี สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย 

กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
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อาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน 

www.nesdb.go.th 



 

28 สิงหาคม 2558 
 

ประเด็นท้าทาย : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย (Aging Society) 
• จ านวนประชากรในภาพรวมลดลง ในปี 2558 ประเทศไทยมีประชากร 65.1 ล้านคน และจะเพ่ิมจ านวนสูงสุดที่ 66.4 ล้านคนในปี 2569 
• กลุ่ม BABY BOOM ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศก าลังจะเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี)  
• GEN Y  กลุ่มวัยเจริญพันธุ์และวัยแรงงาน(อายุ 11-32 ป)ี มีประมาณร้อยละ 27 ของประชากรไทย 

30 20 10 0 10 20 30
0-4 

15-19 
30-34 
45-49 
60-64 
75-79 
90-94 

x 100000 
30 20 10 0 10 20 30

x 100000 

30 20 10 0 10 20 30

x 100000 

30 20 10 0 10 20 30

x 100000 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2583 

ชาย           หญิง ชาย           หญิง ชาย           หญิง 
ชาย           หญิง 

30 20 10 0 10 20 30
x 100000 

ชาย           หญิง 

พ.ศ. 2558 

ทั้งหมด 63.8 ล้านคน (65.9 ล.) 65.1 ล้านคน(67.3 ล) 66.0 ล้านคน (68.1 ล.) 66.2 ล้านคน (68.3 ล.) 63.9 ล้านคน (66.0 ล.) 

60 ปีขึ้นไป 8.4 ล้านคน (13.2%) 10.4 ล้านคน (15.9%) 12.6 ล้านคน (19.1%) 17.6 ล้านคน (26.6%) 20.5 ล้านคน (32.1%) 

65 ปีขึ้นไป 5.8 ล้านคน (9.1%) 6.9 ล้านคน (10.6%) 8.6 ล้านคน (13.0%) 12.7 ล้านคน (19.1%) 5.8 ล้านคน (9.15%) 

15-64 ปี 45.4 ล้านคน (71.1%) 46.4 ล้านคน (71.3%) 46.3 ล้านคน (70.2%) 43.7 ล้านคน (66.1%) 45.4 ล้านคน (71.1%) 

0-14 ปี 12.6 ล้านคน (19.8%) 11.8 ล้านคน (18.1%) 11.1 ล้านคน (16.8%) 9.8 ล้านคน (14.8%) 8.2 ล้านคน (12.8%) 

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช. 
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หมายเหต:ุ ขนาดของวงกลมคอื ขนาดเศรษฐกจิ วัดจาก GDP at 2005 price        Source: World bank (2015)  

* ตัวเลขปีในวงเล็บคือ ปีที่ประเทศน้ันๆ มีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด 
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GNI per capita (US$) 

ปี 2013 

สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์  

(Aged Sociely) 
สัดส่วน ปชก.อายุ  

65 ปีขึ้นไปร้อยละ 14 ขึ้นไป 
  การก้าวสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ  
(Ageing Society)  
สัดส่วน ปชก.อายุ  

65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 7-13 

High-income  
(มากกว่า 12,275 USD) 

Middle-income  
(1,006-12,275 USD) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่รวดเร็วจะส่งผลให้ประเทศไทยแก่ก่อนรวย 

• ความเร็วของการเพ่ิมประชากรวัยสูงอายุท าให้ไทยเป็นสังคมสูงอายุก่อนที่จะมีระดับรายได้สูง จากประสบการณ์ของต่างประเทศพบว่า ประเทศที่ก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศไทยจะมีระดับรายได้ต่อหัวที่สูงกว่า* เช่น เกาหลีใต้และสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัว 10,160 และ 23,420 US$ (ปี 1999) ส่วนไทยมีรายได้
ต่อหัว 1,900 US$ (ปี 2002)  

• ทั้งนี้ ในปี 2013 ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ upper-middle income และมีสัดส่วนวัย 65 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 10.7 
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การขาดดุลรายได้ตลอดช่วงชีวิตจากแนวคิดบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ 

NTA Flow Identity 

NTA ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ  

1) “การขาดดุลรายได้ตามอายุ (Life Cycle Deficit)” คือ ผลต่างของการใช้จ่าย/บริโภคของภาคครัวเรือนและภาครัฐ 

2) “การถ่ายโอนระหว่างช่วงอายุ (Age Reallocation)” แสดงถึงการชดเชยการขาดดุลรายได้ฯ โดยใช้การจัดสรรด้านสินทรัพย์ (asset-
based reallocation) อาทิ การสะสม/การจ าหน่ายสินทรัพย์ และการโอนสุทธิ (net transfers) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และการโอนเงินจากหัวหน้าครัวเรือนไปยังสมาชิกอื่นๆ 
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• สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นข้อจ ากัดต่อการชดเชยการขาดดุลรายได้และ
จัดสวัสดิการสังคมในอนาคต จากการศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ 
(National Transfer Accounts: NTA) เมื่อคาดประมาณผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในปี 2583 พบว่า การเพิ่มของสัดส่วนผู้สูงอายุจะท าให้
การขาดดุลรายได้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเกินดุลรายได้ของวัยท างานไม่เพียงพอที่จะ
ชดเชยการขาดดุลรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ และจ าเป็นต้องอาศัยการชดเชยการโอนจาก
ภาครัฐหรือจากทรัพย์สินมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึง ความส าคัญของการสร้างระบบออม
และระบบสวัสดิการที่ยั่งยืนของประเทศเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

Source: NESDB. (2014) National Transfer Accounts 2011 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 

ล
า้
น

บ
า
ท

 

อาย ุ

การบรโิภค  
(ปี 2554) 

รายไดจ้ากแรงงาน  
(ปี 2554) 
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อาย ุ

การบรโิภค  
(ปี 2583) 

รายไดจ้ากแรงงาน  
(ปี 2583) 
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อาย ุ

โครงสรา้งประชากร 

ประชากร (ปี 2554) ประชากร (ปี 2583) 

รายได้จากวัยแรงงานไม่สามารถชดเชยการบริโภคของวัยเด็กและวัยสูงอายุได ้
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• แรงงานไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
แรงงาน ในช่วงกว่า 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 
2544-2557) ผลิตภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ 2.9 แยกเป็นผลิตภาพแรงงาน
ภ า ค เ ก ษ ต ร เ พิ ่ม ขึ ้น ร ้อ ย ล ะ  1 . 4 
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และ
ภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยท่ีแรงงาน
ไทยยังขาดทักษะความรู้ ภาษา ต่างประเทศ 
คอมพิวเตอร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

-10

-5

0

5

10

15

20

2544 2547 2550 2553 2556 2557 

ผลติภาพแรงงานรายสาขาปี 2544-2557 

เกษตร 

อตุสาหกรรม 

บรกิาร 

รวม 

ที่มา: สศช. (2558) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2557 

ผลิตภาพของแรงงานไทยยังเป็นข้อจ ากัดต่อศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานจะช่วยลดภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ 
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ล
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ค
น
 

คาดประมาณอปุสงคแ์ละอปุทานแรงงาน 
ปี 2565 

อปุสงคแ์รงงาน อปุทานแรงงาน 

ขาดแคลน
แรงงาน 

• โครงสร้างประชากรท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุจะ
ส่งผลให้ เกิดข้อจ ากัดต่อศักยภาพการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการหด
ตัวลงอย่างมากของก าลังแรงงานในอนาคต 
เนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญ ดังนั้น การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้เพียงพอเพื่อชดเชยกับ
การลดลงของก าลังแรงงานจึงเป็นนัยเชิงนโยบาย
ท่ีส าคัญเพื่ อรักษาศักยภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

• ผลการศึกษาของ TDRI และ สศอ. (2555) คาด
ว่า ในปี 2565 มีอุปทานแรงงาน 42.5 ล้านคน 
ขณะท่ีความต้องการแรงงานมีถึง 48.9 ล้านคน 
ท าให้ขาดแคลนแรงงาน 6.4 ล้านคน แต่หากเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานร้อยละ 15 จะส่งผลให้ความ
ต้องการแรงงานลดลงเหลือไม่เกิน 42 ล้านคน 
และจะสามารถบรรเทาภาวะขาดแคลนแรงงาน
ในภาพรวมได้ 
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1. การขาดแคลนก าลัง
แรงงาน 

6. ผู้สูงอาย ุ
กว่าร้อยละ 90  

ท างานนอกระบบ  
ส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักประกัน

รายได้ 

5. ผู้สุงอายุที่โดดเดี่ยวมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

 

3. ภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพและงบประมาณ

ในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึน 
 

7. สังคมพหุวัฒนธรรมจากการ
เพิ่มข้ึนของแรงงานต่างชาติ 

4. ระบบริการและโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ตอบสนองความ

ต้องการของ 
ผู้สูงอาย ุ

• ต้องส่งเสริมการออมเพื่อ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

• ต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง
พื้นฐานให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ

• ต้องส่งเสริมการจ้างงานที่
เหมาะสม 
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
หลักประกันสังคม 

• ต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อชดเชยการ
ลดลงของก าลังแรงงาน 

• ต้องพัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวแก่ผู้สูงอาย ุ

• ต้องสร้างการยอมรับความ
หลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม 

2. รายได้จาก 
วัยแรงงานไม่สามารถชดเชยการ
บริโภคของวัยเด็กและวัยสูงอายุ 

สรุปนัยส าคัญของการเป็นสังคมผู้สูงวัย 
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การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการวิจัยและพัฒนา และการสร้าง

นวัตกรรม  

สร้างโอกาสทางเศรษฐกจิจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย  
 

เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุทุกช่วงวัย  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร
ต่อผู้สูงอายุ Age – friendly city  

 

สร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนรองรับสังคม 

พหุวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรองรับการเป็นสังคมสูงวัย 
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โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอ่อนแอ ทุนมนุษย์มีปัญหา การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT วิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอ รวมทั้งคุณภาพ
การศึกษาและแรงงานยังต่ า ขาดทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างนวัตกรรม 
ส่งผลให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างล่าช้า 

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ฝังรากลึกในสังคม ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทยปี 2557  
อยู่ที่ล าดับ 85 จาก 174 ประเทศ อยู่ล าดับเดียวกับฟิลิปปินส์ และอินเดีย ดีขึ้นจากอันดับ 102 ในปี 
2556 แต่ยังอยู่ในอันดับที่ต่ า ชี้ให้เห็นว่าการคอรัปชั่นยังเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม/ผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับ ซึ่งยังต้องเร่งแก้ไขให้ดีขึ้น 

ดชันวีดัความสงบสขุปี 2557 

Source: Transparency International. (2014) Corruption Perception Index in Asia Pacific. 

ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 126  
จาก162 ประเทศ (อันดับท่ี 8 ในอาเซียน) 

ประเด็นท้าทาย:โครงสร้างครัวเรือนและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  
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ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 
, NESDB ประมวลผล 

การขยายตัวของความ 
เป็นเมืองทีส่่งผลกระทบ 
ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต  
ประชากรไทยร้อยละ 47.6  
(2558) อยู่ในเขตเทศบาลและ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นควบคูกั่บการ 
มีรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองตามการขยายตัวของธุรกิจ 

Country Rank Country/Territory 

7 Singapore 

15 Japan 

17 Hong Kong 

35 Taiwan 

43 Korea (South) 

50 Malaysia 

85 India 

85 Philippines 

85 Thailand 

100 China 

107 Indonesia 

119 Vietnam 

145 Laos 

156 Cambodia 

156 Myanmar 

ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น 

65,104 

30,973 34,131 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

จ านวนประชากรทั้งประเทศ  เขตเมือง เขตชนบท 

หญิง 

ชาย 

รวม 

จ านวนประชากร (หน่วยพันคน) 

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 
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 สศช. ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าในประเทศไทย เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และได้เผยแพร่
รายงานฯ สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซด์ สศช. เพื่อชี้ถึงภาวะความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าที่เป็นสถานการณ์ล่าสุด  
 วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมที่

เชื่อมโยงถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประมวลนโยบายและมาตรการ/โครงการส าคัญที่เก่ียวข้องกับการ

แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลด

ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ในระยะต่อไป 

การแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ า   
 ความยากจนโดยรวมลดลง แต่ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย   

โดยความยากจนลดลงจากร้อยละ 12.6 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2555 
เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 หรือมีคนจนจ านวน 7.3 ล้านคน  

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนฯ ปี 2556 

ยกระดับรายได้กลุ่มเป้าหมายคน
จน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีรายได้
ต่ าสุด 40% ล่าง 

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง
สวัสดิการของรัฐ 

 

สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของผู้
ที่มีฐานะยากจน 
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 งบประมาณด้านการศึกษา 

 
 

 

ประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษามากกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายรวม  
คิดเป็นกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท (ร้อยละ) 
    
  

งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการและสัดส่วนงบประมาณการศึกษาของไทยเทียบภูมิภาค  
      หน่วย : แสนล้านบาท   

   

หน่วย : ร้อยละ   
   

ท่ีมา : ส านักงบประมาณ 

ท่ีมา : ส านักงบประมาณ 2556 

การศึกษา ปีงบประมาณ 

2557 2558 

1.ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 383,557.2 388,158.6 

2.ระดับอุดมศึกษา 87,721.9 98,278.1 

3.การศึกษาไม่ก าหนดระดับ 2,720.3 2,839.4 

4.การบริการสนับสนุนการศึกษา 23,508.6 22,870.1 

5.การศึกษาอ่ืน 21,011.1 20,270.5 

รวมการศึกษา 518,519.1 532,416.7 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 20.5 20.7 

หน่วย : ล้านบาท 
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ผลิตก าลังคนไม่สอดคล้องกับสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
แนวโน้มความต้องการก าลังคนในสาขาทีจ่ าเป็น อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน โลจสิติกส์ ระบบราง การท่องเที่ยว และอาหาร 

 
 

 

จ านวนผู้ว่างงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2550-2556 
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Executives & Professionals Technicians and Associate
Professional

Plant and Machine
Operators and Assemblers

+Service & Sales Workers

Migrant Worker

2013

2015

2020

In Million

การประมาณการความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานไทย (หน่วย : ล้านคน) 

การผลิตก าลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ที่มา: สศช. 2556 
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 ร้อยละนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
นับว่ายังมีน้อยเมื่อเทียบกับสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

57.2 

26.5 
17.5 

35.9 

41.6 

65.1 79.2 
59.3 

1.2 8.4 3.3 4.8 
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90

100

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ไม่ระบุ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วย: ร้อยละ 
ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ปี 2556 

ที่มา: ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2556  

 ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.)  ผู้จบ วท.  
ส่วนใหญ่มีงานท าถึงร้อยละ 99   

 อย่างไรก็ตาม ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน วท. 
จ านวนมากท างานในสายอื่น 

มีงานท า 
99% 

ว่างงาน 
1% 

 328,077  
 159,983  

 126,844  
 104,817  

 97,435  
 100,615  

 37,418  
 65,394  

 60,077  
 50,982  

 207,828  

 -  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000  350,000

พนักงานขาย/สาธิตสินค้า นายแบบ/นางแบบ 

เสมียน 

ประกอบอาชีพด้านการสอน 

ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยานยนต์ / เครื่องจักรโรงงาน 

พนักงานให้บริการในเรื่องส่วนบุคคล/การป้องกันภัย 

ผู้จัดการท่ัวไป 

ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมืออ่ืนๆ 

ผู้จัดการบริษัท 

อาชีพพ้ืนฐานด้านการขายและบริการ 

อ่ืนๆ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน วท. แต่ท างานด้านอ่ืนๆ ปี 2555 

สถานการณ์การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลิตก าลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการ สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ยังน้อย และท างานไม่ตรงสายงาน 

www.nesdb.go.th 

ผลิตก าลังคนไม่สอดคล้องกับสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
แนวโน้มความต้องการก าลังคนในสาขาที่จ าเป็น อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ ระบบราง การท่องเที่ยว และอาหาร 
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ประเด็นการน าเสนอ 
สถานะประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของสังคมไทย 
 
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 

1 

2 

3 

4 

5 

ประเด็นท้าทายการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
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ตระหนักถึงสิ่งที่ประเทศต้องเผชิญและปรับตัวรองรับ 

กกก     ภูมิคุ้มกัน 
การรักษาจุดเด่นของที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
เอกลักษณ์ และความเป็นไทย  

ใช้ประโยชน์และเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อม 

การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้
เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพ บรรยากาศ

การค้า การลงทุน การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเสริมสร้างทักษะความ
ช านาญ องค์ความรู้ เทคโนโลยี 

และภูมิปัญญา 

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

การส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ความเสี่ยง 

ผลิตภาพการผลิตในภาคการผลติและ
บริการยังอยู่ในระดับต่ า 

โครงสร้างประชากรเขา้สู่สงัคม
ผู้สูงอายุ 

ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จ ากัดและ
เสื่อมโทรม การเปิดเสรีการค้าการลงทุน ท าให้การ

แข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียน 

กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุน 
สิ่งแวดล้อม และความไม่สมดุลการเงิน

โลก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโลก
ส่งผลกระทบต่อผลผลติภาคเกษตร 

รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
และการลงทุนพัฒนาธุรกิจบริการ 

รวมทั้งการท่องเที่ยว 

การเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความ
ผันผวนสูง 
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การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategic Positioning) ด้านสังคม   
การพฒันาคนตามชว่งวยั 

 
• สัดสว่นการเขา้ถงึ
บรกิารดา้น
อนามัยเจรญิพันธ ์

 
• สัดสว่นของเด็กวัย 
0-5 ปีมพีัฒนาการ
สมวัย 

• เด็กอาย ุ3-5 ปี มี
พัฒนาการไมส่มวัย  
7 แสนคน (30%) 

• เด็กกลุม่เสีย่ง/ 
เด็กดอ้ยโอกาส 
ไมส่ามารถเขา้ถงึ
บรกิาร เชน่ โภชนาการ 
วัคซนี  

เด็กไดร้บัการศกึษา 
ทีม่คีณุภาพสอดรบั
กบัทกัษะในศตวรรษ 

ที ่21 

0-4 ปี 5-14 ปี 60 ปี ข ึน้ไป 15-24 ปี 25-59 ปี 

• ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน (PISA) 

• คา่เฉลีย่ IQ/EQ 

• ลงทนุดา้นการศกึษาเป็น
อันดับที ่2 ของโลกแต่
ขดีความสามารถดา้น
การศกึษาอยูใ่นอันดับ 
51 จาก 60 ประเทศ 

• ม ีEQ ต ่าเทา่กับ 45.12 
ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ 50-100 
(2554) 

• ม ีIQ ต ่า (< 100) 48.5 
% มสีตปัิญญาบกพรอ่ง 
(<70) 6.5%  

 

• ขาดทักษะอาชพี/
ทักษะชวีติ บรโิภค
สื่อ เทคโนโลยีที่
ไม่ สร ้างสรรค์ /
อบายมขุ 

• มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศสัมพันธ ์มี
แม่วัยรุ่น 15-19 ปี 
เพิม่ขึน้ โดยปี 55 
คลอดลกู 1.3 แสน
คน กว่ าร ้อยละ 
11.9 มีการคลอด
ลกูซ ้า 
 

• ผลติภาพแรงงานไทย
ในชว่งกวา่ 10 ปีทีผ่า่น
มา (ปี 44-57) เพิม่ขึน้
เพยีงรอ้ยละ 2.9  

• มแีรงงานเพยีงรอ้ยละ 35 
ทีม่หีลกัประกนัรายได ้
หลงัเกษียณอาย ุ

• แรงงานรอ้ยละ 74.7 มี
การศกึษาระดบัปฐม
ศกึษาและต ากวา่ 

• ผูส้งูอาย ุ 
60-69 ปี ทีม่ศัีกยภาพ 
รอ้ยละ 48 ไมม่งีานท า  
และรอ้ยละ 64 ไมม่เีงนิออม  

• ขาดการบูรณาการระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาวทีม่มีาตรฐาน 

2558 

3.7 ลา้นคน (5.7%) 

8.1 ลา้นคน (12.4%) 9.1 ลา้นคน  
(14.0%) 

33.9 ลา้นคน  
(52.0%) 

10.4 ลา้นคน (15.9%) 

17.6 ลา้นคน (26.6%) 

31.3 ลา้นคน (47.3%) 

7.5 ลา้นคน  (11.3%) 
6.8 ลา้นคน (10.3%) 

3.0 ลา้นคน (4.6%) 

เด็กนกัเรยีน 

เด็กแรกเกดิ 

วยัรุน่-นกัศกึษา 
วยัแรงงาน 

ผูส้งูอาย ุ

2563 

2568 

2573 
เด็กเกดิอยา่งมี
คณุภาพและมี

พฒันาการสมวยั 

นกัเรยีน/นกัศกึษา
มคีวามรู/้

คณุธรรม/ระเบยีบ
วนิยั/ทกัษะอาชพี

พรอ้มเขา้สู่

ตลาดแรงงาน 

• สัดสว่นเด็กวัย
เรยีนมงีานท า
เพือ่เสรมิ
รายได ้

• การมี
พัฒนาการ
ทางสังคม 

 

 

แรงงานไดร้บัการ
ยกระดบัผลติภาพและ
มขีดีความสามารถสู่

การเป็นผูป้ระกอบการ 

• ผลติภาพแรงงานไทย 

• แรงงานนอกระบบ
ไดร้ับความคุม้ครอง
ทางสังคม  

• สัดสว่นประชากรทีม่ี
การออม 

• สัดส่วนระบบการดูแล
ระยะยาวและผูบ้รบิาลที่
มมีาตรฐาน 

• สัดส่วนการมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานของกลุ่ม
ผู สู้ งอายุที่มี ศั กยภาพ 
(60-69 ปี)  

ผูส้งูอาย ุ
มคีวามม ัน่คงทาง
เศรษฐกจิ/สงัคม
และไดร้บัการดแูล

ระยะยาวทีม่ ี
คณุภาพมาตรฐาน  

ปี พ.ศ. 

อาย ุ

ภาพ 
อนาคต 

ปจัจบุนั 

ครอบครวัมคีวาม
เขม้แข็ง/อบอุน่เป็น

แหลง่บม่เพาะ 
คนทีม่คีณุภาพ 

• ดัชนคีรอบครัว
อบอุน่ 

• ครัวเรอืนคนเดยีว/รุ่นเดยีว/
ครั ว เ รือนขา้มรุ่ น เพิ่มขึ้น 
ขณะที่ครอบครัวมีบทบาท
ใน ก า ร ดู แ ล ส ม า ชิก ล ด
นอ้ยลงจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง 

• การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของพืน้ทีเ่มอืง ส่งผลใหว้ถิี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาด
การปฏสิัมพันธช์ว่ยเหลอืกัน
ใน ร ะ ดั บค รอบค รั ว แล ะ
ชมุชน  

2558 

2563 

2568 

2573 

ปี พ.ศ. 

ภาพอนาคต 

ปจัจบุนั 

ครอบครวัไทย 
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 เพ่ิมรายได้ 
 ปรับปรุงสภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ 

5   มุ่งใช้การวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ความเหลื่อมล้ า 

กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง 

การแข่งขันแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ/ 

โลกร้อน 

ธรรมาภิบาล/
ศักยภาพสถาบัน 

การศึกษา 

สุขภาวะประชาชน 

 เพ่ิมรายได้ของประเทศด้วย Growth จาก 
 ทุน (Capital Intensive) 
 ทักษะแรงงาน (Skill Intensive) 
 บริการ (Service) 

  แก้ไขปัญหา 
  น้ า / พลังงาน /  อาหาร 

 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาพลังงานทดแทน 
 ออกแบบรูปแบบการขนส่ง / สิ่งก่อสร้าง / เมืองที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน 
 อนุรักษ์ป่า พ้ืนที่สีเขียว 
 รูปแบบการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ 
 แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น 
 สร้างความโปร่งใสของสถาบัน/องค์กร 

 สร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 พัฒนาระบบรองรับ IT ให้ทั่วถึงเพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การขาดแคลนครูผู้สอน 

 ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันและเชิงรักษา 
 เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

•เศรษฐกิจก้าวหน้า 
•สังคมเข้มแข็งมีคุณภาพ  
•ประชาชนมีความสุขและ 
มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
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เปลี่ยนงานวิจัยจาก “ห้ิง” สู่ “ห้าง” ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในอนาคต 



 

28 สิงหาคม 2558 
 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2558 บทบาทอุดมศึกษา 
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 บทบาทการสร้างองค์ความรูใ้หม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและพัฒนา
คนให้มีศักยภาพและมีภูมิกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

 บทบาทการผลิตงานวิจัย และจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
ก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เพ่ือการแข่งขัน และความร่วมมือ
กับนานาชาติ มุ่งสู่การยกระดับประเทศสู่ประเทศมีรายได้สูง 

 บทบาทการสร้างโอกาสของประชาชนด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้
ตลอดชีวิต สามารถประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสอดคล้องกับภูมิ
สังคมในแต่ละพื้นที่ 

 บทบาทการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพื้นที ่
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ขอบคุณ 
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