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ขีดความสามารถในการแข�งขันของไทย 
แย�ลงกว�าช�วงก�อนวิกฤติโควิด-19
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ในป� 2022 อันดับ IMD 
World Competitiveness 
Ranking ของไทยร�วงลง 5
อันดับ จากป�ก�อนหน�า

อันดับความสามารถในการแข�งขันของ 5 ประเทศในอาเซียน

ที่มา: IMD (2022)



ขีดความสามารถในการแข�งขันของไทย 
แย�ลงกว�าช�วงก�อนวิกฤติโควิด-19

ที่มา: IMD (2022)
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ตัวชี ้ว ัดที ่ลดลงมาก 
คือ ประสิทธิภาพของ
รัฐ และประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

โครงสร�างพ้ืนฐาน

อันดับความสามารถในการแข�งขันของไทย แยกตามตัวชี้วัด 4 ด�าน
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ขีดความสามารถด�านดิจิทัลของไทย
ในอนาคตอาจแข�งไม�ไหว

ที่มา: IMD (2022)
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ป�ล�าสุด ไทยร�วงลง 2 อันดับ

หลายประเทศในอาเซียนมี
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ขีดความสามารถด�านดิจิทัลของไทย
ในอนาคตอาจแข�งไม�ไหว

ที่มา: IMD (2022)

ตัวชี้วัด ด�านความพร�อม
ในอนาคตที่จะใช�ประโยชน�
จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Future Readiness) 
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อันดับความสามารถในการแข�งขันด�านดิจิทัลของไทย แยกตามตัวชี้วัด 4 ด�าน
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สภาพแวดล�อมไทย ไม�เอ้ือต�อการพัฒนาธุรกิจ
ที่เป�นเทรนด�อนาคต และเป�นที่นิยมในกลุ�มคนรุ�นใหม�

ที่มา: StartupBlink (2022)

การจัดอันดับประเทศที่เอื้อต�อการทำธุรกิจสตาร�ตอัป (Startup Ecosystem Report 2022)



สภาพแวดล�อมไทย ไม�เอ้ือต�อการพัฒนาธุรกิจ
ที่เป�นเทรนด�อนาคต และเป�นที่นิยมในกลุ�มคนรุ�นใหม�

ที่มา: StartupBlink (2022)
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ตัวชี้วัดของการทำธุรกิจ Startup ในกลุ�ม 5 ประเทศอาเซียน



ประเทศไทยอายุเยอะ?
แต�ประชาชนไทยยังไม�สูงวัยมาก
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38.8 ป�

ที่มา: United Nations (2022)



ป�จจัยที่ทำให�ประเทศไทยไม�โดดเด�น
ในการขับเคล่ือนเร่ืองอนาคต

สัดส�วนตัวแทนคนรุ�นใหม�ในระดับ
การขับเคลื่อนประเทศยังมีน�อย

กฎระเบียบไม�ทันโลก
และมีจำนวนมาก

อาการของคนสูงวัย



ใครมีส�วนร�วมในการขับเคล่ือนประเทศ

การขับเคลื่อนประเทศ
ผ�านอำนาจอธิปไตย 3 ฝ�าย



นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไทย ประกอบด�วยคนอายุเยอะ 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน 
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** คำนวณอายุค�ากลาง (มัธยฐาน) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 โดยคณะรัฐมนตรีที่นำมาวิเคราะห� (รวมนายกฯ) ไทย 33 คน สิงคโปร� 20 คน และ เวียดนาม 27 คน  ข�อมูลป� 2565
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วุฒิสภา (ส.ว.) พื้นที่ของคนอายุเยอะ 
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40% เป�นนายพล ทั้งคนที่
เกษียณและยังดำรงตำแหน�งใน 
4 เหล�าทัพ

มากกว�า 1 ใน 3 อายุ 66-69 ป�
แม�ว�าอายุข้ันต่ำตามกฎหมาย
กำหนดไว�ที่ 40 ป�

ค�ามัธยฐาน
68 ป�

* อายุของสมาชิกวุฒิสภา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65



สัดส�วน ส.ส. อายุต่ำกว�า 40 ป� มีประมาณ 10% 
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รวม บัญชีรายช่ือ แบ�งเขตเลือกตั้ง

สัดส�วนของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2562) จำแนกตามช�วงอายุและระบบการเลือกต้ัง

แม�ว�าอายุข้ันต่ำตามกฎหมายจะกำหนดไว�ที่ 25 ป�

* อายุของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร
ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2562) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

ต่ำสุด = 30 ป�, 
สูงสุด = 86 ป�, 
ค�ากลาง (มัธยฐาน) = 58 ป�



องค�กรอิสระเต็มไปด�วยคนสูงวัย 
…การมีคนหลากหลายช�วงวัยจะเป�นตัวแทนของสังคมที่ดีกว�า

4 องค�กรอิสระ คือ กกต. กสม. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ มีสัดส�วนคณะกรรมการท่ีมีอายุน�อยกว�า 60 ป�ยังน�อยมาก
ส�วนหน่ึงเพราะตั้งเกณฑ�คุณสมบัติให�ได�คนสูงวัย (อายุข้ันต่ำ ตำแหน�งสูง ประสบการณ�นาน)

*สัดส�วนของคณะกรรมการองค�กรอิสระ 4 แห�ง จำแนกตามช�วงอายุ ณ ป� 2565



ผู�นำที่มาจากการเลือกต้ัง มีช�วงอายุที่หลากหลายกว�า 
ตามความต�องการของประชาชน

ผู�ว�าราชการจังหวัด (แต�งตั้ง)
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* อายุ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65



บางพรรคการเมืองมีสัดส�วนสมาชิกผู�แทนราษฎร
จากช�วงอายุหลากหลายข้ึน

สัดส�วนของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2562) ของ 5 พรรคการเมือง 
จำแนกตามช�วงอายุ ณ ป� 2565

หมายเหตุ: (1) อายุ ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 65 (2) จำนวน ส.ส. ท่ีมีข�อมูล พรรคพลังประชารัฐ 99 คน พรรคประชาธิป�ตย� 52 คน พรรคภูมิใจไทย 64 คน พรรคเพ่ือไทย 133 คน และพรรคก�าวไกล 51 คน
ท่ีมา: ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด�านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร, Wikipedia และเว็บไซต�อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง รวบรวมและวิเคราะห�โดยคณะผู�วิจัย



ข�อเสนอ เพิ่มความหลากหลายของคนทุกช�วงวัย
ให�มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนประเทศมากข้ึน

1. ลดอคติด�านอายุที่มีอยู�ในกฎระเบียบ 
เช�น การกำหนดอายุข้ันต่ำที่สูงเกินไป การกำหนดคุณสมบัติที่บ�งบอกอายุ

2. ขจัดกลไกที่ไม�สะท�อนเสียงของประชาชน 
เช�น ส.ว. ผู�ว�าราชการจังหวัด และผู�แทนจากการแต�งต้ังในองค�กรระดับประเทศ

3. เป�ดพื้นที่ให�คนในหลายช�วงวัย/หลายภาคส�วนได�มีส�วนร�วม 
เพื่อมีข�อเสนอและความคิดมุมมองใหม�ต�อการกำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ

4. รับฟังเสียงของประชาชนให�ครอบคลุมทุกภาคส�วนที่เก่ียวข�องอย�างจริงจัง 
และต�องเข�าใจในประเด็นที่แต�ละภาคส�วนส่ือสารให�ฟังด�วย



ป�จจัยสะท�อนประเทศไทยอายุเยอะ:

”เคล่ือนไหวช�า 
ยากต�อการปรับตัว”



ป�จจัยสะท�อนประเทศไทยอายุเยอะ: 
เคลื่อนไหวช�า ยากต�อการปรับตัว - กฎหมาย

เช�น
• ธุรกิจรังนกนางแอ�นบ�าน
• การประกอบธุรกิจโรงแรมรูปแบบใหม�
• ยานยนต�ขับเคล่ือนอัตโนมัติ (AV)

กฎหมายเก�า
ไม�รองรับนวัตกรรมใหม�

กฎหมายสูง วัย
เป�นป�ญหา

เช�น
• กฎหมายการพนัน
• กฎหมายค�าของเก�า



พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
แก�ไขเพิ่มเติมคร้ังล�าสุดเมื่อป� พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 8) - 60 ป�ที่แล�ว

เดิม: มีเพ่ือควบคุมการเล�นการพนัน
ที่อาจสร�างความเดือดร�อนวุ�นวายให�สังคม

ป�จจุบัน: 
•การจัดทำ Marketing Campaign ทางการค�าใน
บางกรณีถูกควบคุมให�ต�องขออนุญาตตามกฎหมาย
•กฎหมายนี้ไม�สามารถใช�จัดการกับป�ญหาการพนัน
รูปแบบใหม�ๆ ได�ดีเท�าที่ควร เช�น การพนันออนไลน�
•กฎหมายยังมีอัตราโทษที่ค�อนข�างต่ำ



พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค�าของเก�า  พ.ศ.2474
แก�ไขเพิ่มเติมคร้ังล�าสุดเมื่อป� พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 5) - 30 ป�ที่แล�ว

เดิม:
• ป�องกันการลักลอบค�าโบราณวัตถุที่เป�นสมบัติชาติ
• ป�องกันการรับซื้อของโจรและการใช�กิจการเป�นแหล�งฟอกเงิน

ป�จจุบัน: 
การค�าของเก�าเกิดขึ้นอย�างแพร�หลาย แต�กฎหมายกำหนดให�
ต�องขอใบอนุญาตก�อน จึงสร�างผลกระทบกิจการค�าของเก�าใน
บางกรณี โดยไม�จำเป�น
• คนค�าของเก�ารายย�อยบางส�วนอาจไม�มีกำลังเพียงพอต�อ

การขอใบอนุญาต- กลายเป�นผู �ทำผิดกฎหมายโดยไม�มี
เจตนา

• กฎหมายสร�างกระทบต�อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular economy)

ของเก�าตามกฎหมายนี้

ของใช�แล�วทั่วไป / ของโบราณ



ธุรกิจรังนกนางแอ�น ติดล็อกกฎหมายหลายฉบับ

เดิม: ธุรกิจรังนกอยู�ในรูปแบบธรรมชาติ เก็บได�ด�วยการให�

สัมปทานเกาะโดยรัฐ และนกนางแอ�นเป�นสัตว�ป�าคุ�มครอง

ป�จจุบัน: 
• ไม�สามารถทำได�อย�างถูกกฎหมาย – ข้ึนทะเบียนไม�ได� 

เพราะขาดกฎหมายลูกจากกรมอุทยานฯ และติดหล�ม
กฎหมายอย�างน�อย 3 ฉบับ ได�แก� พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2561 และ 
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562

• ผู�ประกอบการเสียโอกาสในการส�งออก เกิดการค�าใต�ดิน 
ขาดการควบคุมมาตรฐานรังนกบ�าน และขาดมาตรการ
ดูแลผลกระทบต�อชุมชน

• รัฐเสียประโยชน�ในการเก็บภาษีอากรที่ครบถ�วนแท�จริง



พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
ตราแทนที่พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 และไม�เคยมีการแก�ไขเพ่ิมเติมอีก

เดิม: กำหนดให�โรงแรมมีเพียง 4ประเภท แยกตามจำนวน

ห�องพักและกิจกรรมที่ให�บริการ พร�อมหลักเกณฑ� และ
เงื่อนไขจำนวนมาก

ป�จจุบัน: เกิดการประกอบธุรกิจโรงแรมรูปแบบใหม� ที่ไม�
สอดคล�องกับหลักเกณฑ�และเงื่อนไขในกฎหมายโรงแรม
ป�จจุบัน เช�น แพ โรมแรมแคปซูล - ป�จจุบันมีโรงแรมขนาด
เล็กที่ไม�มีใบอนุญาตตามกฎหมาย-เข�าระบบไม�ได� ไม�ต่ำกว�า 
40,000 แห�งทั่วประเทศ (นัทธี ถ่ินสาคู, 2565)
• ผู�ประกอบการกลายเป�นทำผิดกฎหมายโดยไม�ต้ังใจ
• โรงแรมรูปแบบใหม�ขาดการดูแลจากภาครัฐ



• มลรัฐส�วนใหญ�ได�ออกกฎหมายมารองรับยานยนต�ขับเคล่ือนอัตโนมัติแล�ว 
แต�อาจมีระดับการควบคุมดูแลท่ีแตกต�างกันอยู�บ�าง

กฎหมายรองรับยานยนต�อัตโนมัติ (AV)

AV เป�นนวัตกรรมที่กำลังได�รับความสนใจจากทั่วโลก ลดป�ญหาด�านพลังงานนำ้มัน ใช�พลังงาน
สะอาด เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม เพ่ิมความปลอดภัยให�ท�องถนน

• Land Transport Authority (LTA) มีอำนาจทำมาตรการ Regulatory 
sandbox สำหรับการทดลองและทดสอบ AV แล�ว

• มีการแก�ไขกฎหมายเกี่ยวกับการขนส�งทางบก 2 ฉบับในป� 2562 ให�สามารถ
รองรับการขับขี่ยานยนต�อัตโนมัติบนถนนสาธารณะได�

ไทยยังไม�มีกฎหมายหรือกฎเหณฑ�รองรับ AV 
ทั้งการทดลองและทดสอบ AV บนถนนสาธารณะ



การออกหุ�นกู�และระดมทุน
จากประชาชนของบริษัท SME/Startups

การระดมทุนสาธารณะและการออกหุ�นกู�เป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญ ในการดำเนินกิจการ
ของกลุ�มธุรกิจ Startups/SME ซึ่งมีจำนวนกว�า 3 ล�านราย โดย กลต. ออก กลไก SME 
PO (SME Public Offering)รองรับการระดมทุน SME 

แต�มีเงื่อนไข จำกัดให�เพียง SME ขนาดกลางข้ึนไป มผีู�ถอืหุ�นไม�น�อยกว�า 15 คน และเป�น
บริษัทมหาชนจำกัดเท�านั้น ทำให� SME/Startups ตกขบวน ไม�สามารถระดมทุนสาธารณะ
ได� 



ไทยต�องทบทวนเพื่อแก�ไขหรือโละกฎหมาย 
ให�มีความทันสมัยอยู�เสมอ ด�วย “Regulatory Guillotine” 

1) Cut หรือโละกฎหมายทิ้ง 

2) Combine กฎระเบียบหลายข้ันตอนมารวมกันในลักษณะของ One Stop Service 

3) Changes หรือ เมื่อจำเป�นก็เปลี่ยนแปลงแก�ไขให�ดีข้ึน 

4) Continue หมายความว�า กฎหมายใดที่มีประสิทธิภาพ ก็ให�มีการบังคับใช�ต�อไป 

5) Create กฎหมายข้ึนใหม�เพื่อรองรับเทคโนโลยี 



“โละ” กฎหมายสม่ำเสมอ ช�วยยกระดับคุณภาพกฎหมาย
และสำเร็จมาแล�วในหลายประเทศ

เวียดนาม

เกาหลีใต�

ยกเลิก แก�ไข ยังใช�ได�

ที่มา: Jacobs, Cordova & Assoc (2561)

กฎหมายที่พิจารณา
11,125 ฉบับ

48.8% 21.7% 29.5%

8.8% 77% 14.2%

11 เดือน

ใช�เวลา

2 ป�

ใช�เวลา

ช�วยเพ่ิม GDP

4.4%

ลดต�นทุนประกอบธุรกิจ

1.4 พันล�านเหรียญสหรัฐ / ป�



ผลงานการ “โละ” กฎหมายที่ผ�านมาของประเทศไทย
ป� 2561 มีแผนปฏิรูปกฎหมายระยะเร�งด�วน 

ป� 2562 จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห�กฎหมาย

ดำเนินการแล�วเสร็จ/อยู�ระหว�างดำเนินการ

ตอบกลับว�าแนวทางไม�ชัดเจน/ไม�เห็นด�วย

ไม�แจ�งตอบกลับ

9%5.3%

85.7%
938 จาก 1,094 กระบวนงาน
ในเวลาเกือบ 5 ป� (นับจากแผน
ปฏิรูปประเทศ ฉบับป� 2561)

การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป�น
อุปสรรคต�อการดำรงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (มิถุนายน 2565)

มีสำนักงาน ป.ย.ป. เป�นหน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เป�าหมายของป� 2564: 80% ของ 1,094 กระบวนงานได�รับการปรับปรุง

เป�าหมายของป� 2565: 100% ของ 1,094 กระบวนงานได�รับการปรับปรุง
(ภายในเดือนกันยายน 2565)



• หลังป� 2562 ไม�พบว�ามีการศึกษาด�านแผนปฏิรูปกฎหมายเพ่ิมเติม

• สำนักงาน ป.ย.ป. เส่ียงถูกยุบ และมีจำนวนบุคลากรน�อย หรือ มี
อัตรากำลังคนเพียง 27 คน จากกรอบที่สามารถมีได�ถึง 55 คน

• ประเทศไทยขาด Political will ที่เข�มแข็งและชัดเจน

สาเหตุไทยยัง “โละ” กฎหมายไม�สำเร็จ



ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� เต็มไปด�วยภาพฝ�นของโลกในอุดมคติ 
…สอดคล�องกับโลกของความเป�นจริงแค�ไหน ?

สร�าง “ข�อผูกมัด” ทาง
กฎหมายให�รัฐบาลใน

อนาคต

สร�าง “กรงค�านิยมอันดี” 
ป�ดก้ันความคิดสร�างสรรค�

และเสรี

สร�าง “กรอบผูกพัน” 
การจัดทำงบประมาณ

รายจ�ายประจำป�



ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�
…เครื่องมือสำคัญผูกมัดป�จจุบันไว�กับอดีต?

0% 0% 0% 0%

7%

24%

14%

21%

14% 14%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

30-34 ป� 35-39 ป� 40-44 ป� 45-49 ป� 50-54 ป� 55-59 ป� 60-64 ป� 65-69 ป� 70-74 ป� 75-79 ป� 80 ป�ขึ้นไป

* อายุ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร�ชาติ  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

ค�ามัธยฐาน
67 ป�

ต่ำสุด
52 ป�

สูงสุด
84 ป�

ช�วงอายุของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร�ชาติ



ข�อเสนอ ให�ไทยเคล่ือนไหวได�ไว พร�อมเร�งปรับตัว 

• ผู�ดำรงตำแหน�งระดับสูง ต�องให�ความสำคัญกับการทบทวนปรับปรุงกฎหมาย
• ป.ย.ป. ควรดำเนินงานต�อเนื่อง มีบุคลากรและความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ
• การวิจัยเพื่อการปรับโละ และ ทบทวนกฎหมายต�องทำต�อเนื่อง เพื่อช�วยลดอุปสรรค

และต�นทุนในการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตแก�ประชาชน 
• ใช� Regulatory Sandbox เพื่อทดสอบการใช�งานเทคโนโลยีใหม�ๆ
• ทบทวนความจำเป�นที่ประเทศต�องมียุทธศาสตร�ชาติ 20 ป�
• เพิ่มความหลากหลายของช�วงวัยในการขับเคลื่อนประเทศ
• ลดอายุข้ันต่ำของผู�ดำรงตำแหน�งทั้งฝ�ายการเมือง ฝ�ายบริหารและองค�กรอิระ
• ขจัดกลไกที่ไม�สะท�อนเสียงประชาชน เช�น การแต�งตั้ง
• เป�ดพื้นที่ให�คนหลายช�วงวัย หลายภาคส�วนได�มีส�วนร�วมในการออกความเห็น


