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 สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของไทยโดยภาพรวม            

ได้ศึกษาจาก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และวิเคราะห์

องค์ประกอบจัดทำแผนออกเป็น  4  ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบายและกฎหมาย 2. ด้านเศรษฐกิจ                 

3. ด้านสังคม 4. ด้านเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านนโยบายและกฎหมาย 

1.1 ประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมาย         

ของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเติบโต   

ของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการ          

ของตลาดแรงงานแห่งอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง การปรับปรุ งแก้ไข

กฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติมีจำนวน          

รวม 7 สาขา ดังนี้  

1) ภาคการเกษตร: การเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น ครัว

ของโลก ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย และเป็นต้นน้ำสำคัญของอุตสาหกรรมชีวภาพที ่มี

มูลค่า ในตลาดโลกสูง 

2) ภาคการท่องเที่ยว: การท่องเที่ยวเป็นสาขาการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ก่อให้เกิดกระบวนการ

ผลิตและให้บริการในการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างหลากหลาย สืบเนื่องจากลักษณะนิสัย 

คนไทยที ่มีความเป็นมิตร วัฒนธรรมไทยงดงาม สถานที ่ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

โบราณสถานมีความหลากหลายตามภูมิภาคต่างๆ   

3) อุตสาหกรรมชีวภาพ: ประกอบด้วย (1) กลุ่มเคมีชีวภาพ ได้แก่ วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต

อาหาร อาหารสัตว์ ยา (2) กลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ ยาชีววัตถุ และวัคซีน (3) กลุ่มพลาสติก

ชีวภาพ ประเทศไทยเริ ่มการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพแล้วในหลายพื้นที่ ได้แก่ 

โครงการไบโอฮับ เอเชีย จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดลพบุรี และ

โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดนครสวรรค์  

4) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร: ประกอบด้วย (1) การให้บริการทางการแพทย์ 

(2) การผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (3) การผลิตยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มการ

ท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ  สืบเนื ่องจากประเทศไทยมีบริการทางการแพทย์และสุขภาพ               

ที่หลากหลายและมีคุณภาพติดอันดับโลก โดยมีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

3.1 สภาพแวดล้อมภายนอกในการพัฒนาประเทศ 
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นานาชาติ (Joint Commission International: JCI) มากท่ีสุดในอาเซียนและเป็นอันดับท่ี 4 

ของโลก อีกท้ังยังมีค่ารักษาพยาบาลท่ีถูกกว่าประเทศอื่น ๆ 

5) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์: ประกอบด้วย (1) กลุ่มฮาร์ดแวร์

และอุปกรณ์อัจฉริยะ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (3) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร 

(4) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (5)กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับจุดแข็ง

ของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลฯ ท่ีผ่านมาของประเทศไทย คือ การเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ท่ี

สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 

6) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ : ประกอบด้วย (1) การเป็นศูนย์กลางด้าน       

โลจิสติกส์ระดับภูมิภาค (2) การเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

7) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ: รัฐบาลไทยได้ผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับท่ี 11 ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การผลิต การใช้และการส่งออกเพื่อหารายได้ในเชิงพาณิชย์

ประกอบด้วย (1) กิจการผลิตและซ่อมยานพาหนะและระบบอาวุธ อาทิ รถถัง รถเกราะ และ

ยานพาหนะรบ (2) กิจการผลิตและซ่อมอากาศยานไร้คนขับ (3) กิจการผลิตและซ่อมอาวุธ

และเครื่องช่วยฝึก และ (4) กิจการผลิตและซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ อาทิ เสื้อเกราะกันกระสุน 

เกราะ และโล่ป้องกันกระสุน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพื่อใช้ทาง

การทหาร เช่น โดรน รถหุ้มเกราะท่ีใช้ในราชการ เป็นต้น 

 1.2 โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐขาดความยืดหยุ่นไม่คล่องตัว ยังคงมีกฎระเบียบ และ

กระบวนงานที ่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการขยายหน่วยงานภาครัฐ            

อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การดำเนินงานภาครัฐกลับมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจำกัด ขาดความยืดหยุ่นในการ

ตอบสนอง ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยมีสาเหตุ       

ส่วนหนึ่งมาจาก ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐยังยึดติดกับกรอบ

อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายเป็นหลักจึงยังคงบทบาทในการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและให้บริการสาธารณะ 

แม้ว่าปัจจุบันจะมี ภาคส่วนอื ่นที ่มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพแล้วก็ตาม ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันยังมีปัญหาความซ้ำซ้อนกันในด้านบทบาท 

ภารกิจ และอำนาจหน้าท่ี ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ท่ีแยกส่วนและขาดการบูรณาการ อีกท้ังยังให้ความสำคัญ

กับข้ันตอนกระบวนการ ตามระเบียบปฏิบัติของระบบราชการท่ีล้าสมัยมากกว่าการมุ่งเน้นให้มีการประสานการ

ดำเนินงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การขาดความยืดหยุ่นของโครงสร้างการบริหารงาน

ภาครัฐยังทำให้ การยกเลิกหรือควบรวมหน่วยงานในกรณีที่ภารกิจเดิมหมดความจำเป็นหรือมีความสำคัญ
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ลดลงจึงเป็นส่ิงท่ี กระทำได้ยากและใช้ระยะเวลานาน เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปล่ียนภารกิจของหน่วยงานให้

สอดคล้องกับ บริบทของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐท่ีไม่มี

การปรับปรุง รูปแบบการดำเนินงานอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนท่ีต้องการบริการ

สาธารณะท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง โปร่งใส และรวดเร็วได้ นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบท่ีไม่จำเป็นหรือล้าสมัยจำนวน

มาก ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเยิ่นเย้อในกระบวนการดำเนินงานของรัฐ ซึ่งทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจ

ต้อง แบกรับต้นทุนท้ังท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายจริงและค่าเสียโอกาสในการทำธุรกิจ โดยหากภาครัฐสามารถยกเลิก

หรือ แก้ไขกฎระเบียบในส่วนนั้น จะช่วยประหยัดต้นทุนให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ถึง 133 ,816 ล้าน

บาท ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เสถียรภาพทางการเมืองและประสิทธิผล

ของรัฐบาลไทยลดลง ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่ความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ ยังคงมีความเสี่ยง ประกอบกับความท้าทายจากภายนอกประเทศและภายในประเทศที่มีความ 

พลิกผันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตท้ังท่ีเป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  

1.3 การบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชิต ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561 – 2565) อาทิ การปรับปรุงกระบวนงานให้บริการประชาชน

จำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และ              

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นโดยพิจารณาจากการจัดอันดับขององค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานระดับสากลที่สำคัญ 

พบว่าไทยมีความโดดเด่น ในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ 

แต่ในด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีการปรับตัวที่ดีขึ้น 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

     2.1 ความยั่งยืนทางการคลังยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากฐานการจัดเก็บภาษีของไทย ค่อนข้างแคบ 

ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการดำเนิน นโยบาย/

มาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและผู้ประกอบการ โดยในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาล

สามารถจัดเก็บรายได้สุทธิต่ำกว่าประมาณการรายได้ และต่ำกว่าการจัดเก็บรายได้สุทธิ การจัดเก็บรายได้ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาครัฐ ดำเนินมาตรการ                

ลดอัตราภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายของประเทศในช่วงปี 2559–2563 พบว่างบประมาณ

โดยเฉล่ียร้อยละ 74.8 ถูกจัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายประจำ ส่วนรายจ่ายลงทุนมีสัดส่วนเฉล่ีย เพียง 21.4 ในขณะท่ี

กรอบความยั่งยืนทางการคลังกำหนดให้รายจ่ายลงทุนต่องบประมาณต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 25 โดยแนวโน้ม
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การลงทุนภาครัฐในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561-2565) ขยายตัวต่ำกว่าท่ีกำหนด   อีก

ท้ังเมื่อจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามประเภทของงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนเฉล่ียท่ีร้อยละ 21.1 

ซึ่งหากเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรต่อ

งบประมาณรายจ่ายภาครัฐอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง การมีรายจ่ายประจำมากขณะที่มีสัดส่วนการลงทุน            

ในระดับต่ำมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาครัฐในการยกระดับศักยภาพ                   

ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับกับบริบทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง             

ต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ 

การเข้าสู ่สังคมสูงวัยยังเพิ่มความท้าทายต่อการรักษาความยั ่งยืนทางการคลัง  โดยจำนวนของ

ประชากรผู้สูงอายุที ่เพิ ่มขึ ้นจะส่งผลให้ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพ และด้าน

สาธารณสุขเพิ ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน จำนวนของประชากรวัยแรงงานที ่ลดลงจะยิ่งมีผลกระทบกับ 

ความสามารถของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี และจะทำให้มีงบประมาณท่ีเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 

ประเทศลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ 

ซึ่งมีแนวโน้มต่ำกว่าประมาณการอยู่แต่เดิม 

    2.2 ผลิตภาพการผลิตของไทยเติบโตช้า เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลา

เดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า การผลิตรวม

ในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่ำกว่าภาคเกษตรกรรมและบริการ ซึ่งเป็นผลจากระดับการสร้างนวัตกรรมและ 

การต่อยอดจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ต่ำเมื ่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงอื่น ๆ 

รวมถึงข้อจำกัดในการพัฒนาทักษะแรงงานและคุณภาพของแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึง

ส่งผลให้การเพิ่มผลิตภาพแรงงานของไทยเป็นไปอย่างล่าช้า เศรษฐกิจขยายตัวต่ำสุดในรอบ 22 ปี  แต่ได้รับ

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจดีขึ ้นเล็กน้อย จากอันดับที่ 29 มาอยู่อันดับที่ 28           

จากท้ังหมด 64 ประเทศ 

    2.3 ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นช้าและมีข้อจำกัดในการผลิตแรงงานให้มีสมรรถนะตรงกับความ

ต้องการของตลาด โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ผ่านมาของไทยยังเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากข้อจำกัดใน

ด้านการพัฒนาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยส่วนมากยังมีระดับการศึกษาต่ำ นำมาซึ่งปัญหาการขาดแคลน

ทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับภาคการผลิตเป้าหมายและบริบทการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน เกิดความไม่

สอดคล้องระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงานซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาด

ความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะ

ฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไปโดยเมื่อพิจารณาจากดัชนี
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ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (GCI) อีกทั้งยังมีแนวโน้มของเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้

ทำงานใด ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการพัฒนา 

    2.4 ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว โดยเป็นศูนย์กลางการเคล่ือนย้ายแรงงานท่ีสำคัญ

ของภูมิภาคอาเซียน ทั้งในฐานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผู้ย้ายถิ่นแรงงานต่างด้าวจึงเป็น

หนึ่งนำกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดว่ามีส่วนช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศมากร้อยละ 6.6 โดยเฉพาะในภาคการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคเกษตร และประมง            

ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือต่ำ อีกทั้งยังมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำของประเทศสามารถ

เข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมได้อย่างจำกัด และบางส่วนยังตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

   2.5 จีนและอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มทวีความสำคัญต่อไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งใน
สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกและจำนวนนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน การเติบโตของขนาดของกำลังซื้อ
ภายในประเทศยังคงมีข้อจำกัดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ แนวโน้มจำนวนประชากรของไทยท่ีขยายตัวช้า
ลง ความแตกต่างทางด้านรายได้ของประชาชน รวมทั้งหนี้ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไปยังจำเป็นต้องพึ่งพาอุปสงค์จากต่างประเทศในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโต  

คนไทยมีความสามารถชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีความเปราะบางมากขึ้น รวมทั้งหนี้
สาธารณะท่ีมีระดับและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ความก้าวหน้าในการพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้
ภาคครัวเรือนเข้าถึงแหล่งทุนและสัดส่วนครัวเรือนท่ีเป็นหนี้นอกระบบลดลง  

ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของปัจจัยทุนอยู่ในระดับต่ำ และเผชิญกับภาวะการหดตัวของกำลัง
แรงงานจากการเป็นสังคมสูงวัย โดยประชากรวัยแรงงานของไทยมีแนวโน้มลดลง ต้ังแต่ปี 2559 ส่งผลให้อัตรา
การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานลดลง  

ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ ้น ในขณะที่การบริหารจัดการ ณ จุดข้าม
พรมแดนมีข้อจำกัด และข้อจำกัดการกระจายผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการแข่งขันระหว่าง
ผู้ประกอบการท่ีไม่เท่าเทียม 

 

3. ด้านสังคม 
3.1 ผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลต่อการพัฒนา

ประเทศที่มีความพลิกผันและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมการเรียนรู้  การทำงาน การใช้ชีวิตของ
ปัจเจกบุคคลและการบริหารจัดการของหน่วยงานปรับเปล่ียนตลอดเวลา (Dynamic) 

3.2 สังคมไทยมีความเปราะบาง ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื้อรังเชิงโครงสร้างท่ีเป็นรากเหง้าของ ปัญหา

ทางสังคมอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปราะบางที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความยากจน และ ปัญหา

ครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพการเล้ียงดูท่ีสามารถเกิดได้กับครอบครัวทุกสถานะ โดยครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน

มีข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรและการศึกษาที่มีคุณภาพให้บุตร ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีมีแนวโน้ม                  
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ที่จะให้การเลี้ยงดูแบบตามใจมากเกินไป และขาดการดูแลในการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อสารสนเทศ นอกจากนี้ 

ภาพสะท้อนสังคมในมิติโลกออนไลน์ยังแสดงให้เห็นถึงภาวะของความตึงเครียดจากความแตกต่างทางความคิด 

และขาดการเปิดใจเรียนรู้และรับฟังกันอย่างแท้จริง ส่งผลให้พบการแสดงออกที่ก้าวร้าวรุนแรง เกิดการ                 

บ่มเพาะ ความเกลียดชังบ่อยครั้งขึ้นยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เกิดรอยร้าวและความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น 

3.3 สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นตลอดหลายทศวรรษท่ี

ผ่านมา โดยสัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนคนจนที่ลดลงเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยประสบความสำเร็ จในการ

แก้ปัญหาความยากจนในภาพรวม แต่การติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ผ่านมานั้น                

ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านข้อมูลระดับประเทศในระยะยาว ตัวเลขสัดส่วนความ

ยากจนจึงเป็นค่าเฉล่ียในภาพรวม ซึ่งไม่สามารถอธิบายพลวัตของความยากจนได้ว่าครัวเรือนยากจนท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือท่ีสุดจะสามารถหลุดพ้นความยากจนได้หรือไม่ 

3.4 ความเหล่ือมล้ำยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยไม่เสมอภาคด้านรายได้ไม่

เป็นตามเป้าหมาย  โดยรายได้เฉลี่ยของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำสุด (Decile 1) กับกลุ่มที่มีฐานะดี

ท่ีสุด (Decile 10) ยังคงห่างกันถึงเกือบ 16 เท่า และยังพบความเหล่ือมล้ำในการถือครองทรัพย์สินในระดับสูง 

โดยเมื่อจำแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มรายได้สูงท่ีสุด (Decile 10) มีส่วนแบ่งมูลค่าสินทรัพย์สูงถึงเกือบ 1 ใน 3 

ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศในปี 2562 ซึ่งความเหล่ือมล้ำทางรายได้และความมั่งค่ังในประเทศไทย ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากโครงสร้างภาษีของไทยท่ียังทำหน้าท่ีในการกระจายรายได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษี

ทางอ้อมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 58 ของภาษีท้ังหมด ยังมีช่องว่างรายได้ระหว่างภาค ท่ีสะท้อนปัญหาความเหล่ือม

ล้ำในเชิงพื้นที่ที ่ปรากฏให้เห็นมาอย่างยาวนาน ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพทุนมนุษย์ที ่มี

ความสำคัญต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) 

ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของไทย ช้ีให้เห็นว่ากรุงเทพมหานคร

และภาคกลาง มีดัชนีท่ีสูงกว่าจังหวัดและภูมิภาคอื่น ๆ ในเกือบทุกด้าน สะท้อนให้เห็นถึงความเหล่ือมล้ำในการ

เข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ อาทิ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ตลอดจนการคมนาคม

และการส่ือสาร 

3.5 สุขภาวะของคนไทยดีขึ้น แต่ยังคงมีการจัดสรรบริการทางการแพทย์ที่ไม่เท่าเทียม ปัญหาท่ี

ต้องเร่งแก้ไขของไทยอยู่ที ่การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขที่สำคัญ ทั้งบุคลากรและ

เครื่องมือทางการแพทย์ ยังคงมีความเหล่ือมล้ำระหว่างพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร

มากกว่าพื้นท่ีอื่น ๆ และพบว่าสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นท่ีในเขตเทศบาลและนอก

เขตเทศบาลยังคงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ คนไทยยังมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิต

และการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น 
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3.6 การฟื้นฟูรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สัดส่วนพื้นที่ป่า

ไม้ของไทยต่อพื้นที่ทั้งประเทศ ในขณะเดียวกัน ไฟป่าได้กลายมาเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ท่ี

รุนแรงท่ีสุดแทนการบุกรุกทำลาย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์อาทิ การเก็บหาของป่า การ

เผาเศษซากผลผลิตในพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยสภาพอากาศที่แห้งและลมส่งผลให้ไฟป่า

ลุกลามกินพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และยังเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควัน

ภาคเหนือมีความรุนแรง ด้วยสถานการณ์ความรุนแรง ของสถานการณ์ไฟป่าท่ีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับแนวโน้ม

ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้ อุณหภูมิและความแห้งแล้งเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาไฟป่าซึ่งเป็นภัย

คุกคามต่อพื้นท่ีป่าไม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพจึงอาจทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน โดยจะส่งผลให้อัตราการ

ขยายพันธุ์ของท้ังพืชและสัตว์ป่ามีแนวโน้ม ท่ีจะลดลงและยังมีโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้น 

3.7 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังคงมีความเสี่ยง ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น โดยภาค

การเกษตรยังคงเป็นภาคการผลิตท่ีมีการใช้น้ำในสัดส่วนสูงท่ีสุด ความเส่ือมโทรมของแหล่งน้ำตามธรรมชาติท้ัง

จากการกระทำของมนุษย์และปัจจัยตามธรรมชาติ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของฝนท่ีทำให้แหล่งน้ำต้นทุนหลาย

แห่งมีปริมาณน้ำท่ีเก็บกักได้ในแต่ละปีลดลง ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและ

เป็นความท้าทายท่ีสำคัญของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมิท่ีเพิ่ม

สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงมีอิทธิพลและส่งผลต่อระดับความเสี่ยงในการ

เกิดภัยแล้งและอุทกภัยของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจะทำให้การจัดการน้ำมีความซับซ้อนและ

บริหารได้ยากยิ่งขึ้น 

โดยรวม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังมีปัญหา ได้แก่ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหามลพิษทาง

อากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ภาคพลังงานลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แต่ยังพบว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ของไทยสูงกว่ากลุ่มประเทศ

ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์พัฒนาก้าวหน้า การใช้พลังงานของ

ประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านเทคโนโลยี 

    4.1 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศบรรลุเป้าหมายแต่ยังต่ำกว่าประเทศที่มีระดับ

การพัฒนาใกล้เคียงกัน การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยังเน้นปริมาณ

มากกว่าคุณภาพ และยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในทิศทางการพัฒนาประเทศ จากข้อมูลผลงานตีพิมพ์                       

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศระหว่างปี  2557 – 2561 ประเทศไทยมีผลงานตีพิมพ์                  
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8,524 ผลงาน ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อบุคลากร           

ด้านการวิจัยและพัฒนาแล้ว จะพบว่าบุคลากร 1 คนสร้างผลงานได้เพียง 0.072 ผลงานเท่านั้น 

4.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถเข้าถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ส่ือสารมากขึ้น ทักษะทางด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของคนไทยมีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วน

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้มีแนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่อง คะแนนผลสอบโปรแกรมประเมิน

สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของเด็กไทย ซึ่งเป็นการทดสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่านยังลดลง

และจำนวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนในระบบทวิภาคีมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของคน

ไทยอยู ่ในระดับต่ำ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพ ื ้นฐานและะผลคะแนนสอบ PISA                 

ด้านคณิตศาสตร์ และว ิทยาศาสตร์ อ ันเป็นทักษะที ่จ ำเป็นในศตวรรษที ่  21 ย ังอยู ่ในระดับต่ำกว่า                     

หลายประเทศ โดยผลคะแนนมีแนวโน้มลดลง 

 

 

 

 

 

 


