
 

 

 

 

 

 Check up ภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมแค่ไหน ก้าวต่อไปประเทศไทย 4.0  

อภิยกุต์ อ ำนวยกำญจนสิน 
ส ำนกัวจิยัเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 

ในอดีตท่ีผำ่นมำประเทศไทยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแบบ 1.0 ท่ีเน้นภำคกำรเกษตร ผลิตและขำยพืช

ไร่ พืชสวน ปศสุตัว์ ไปสูป่ระเทศไทย 2.0 ท่ีเน้นอตุสำหกรรมเบำ ขำยรองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองนุ่งหม่ และก้ำว

เข้ำสู่โมเดลปัจจุบัน คือประเทศไทย 3.0 ท่ีเน้นอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก ผลิตและขำย ส่งออก

เหล็กกล้ำ รถยนต์ กลัน่น ำ้มนั ปนูซีเมนต์ ฯลฯ ซึ่งโครงสร้ำงเศรษฐกิจรูปแบบเดิมท่ีใช้เทคโนโลยีไม่ซบัซ้อน 

ฉดุรัง้ให้ประเทศติดกบัดกัรำยได้ปำนกลำงมำหลำยสิบปีแล้ว รัฐบำลจึงต้องกำรเปล่ียนให้เป็นประเทศไทย 

4.0 ท่ีเน้นขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม เปล่ียนจำกกำรผลิตสินค้ำท่ีมีเหมือนกันทัว่โลกให้เป็นสินค้ำ

เชิงนวตักรรม เปล่ียนภำคอุตสำหกรรมธรรมดำให้ใช้เทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวตักรรม ทัง้นี ้

ในช่วงท่ีประเทศไทยก ำลงัก้ำวเดินไปสู่โมเดลกำรพฒันำรูปแบบใหม่ดงักล่ำวนัน้ ภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็น

หนึ่งในภำคส่วนของกำรขับเคล่ือนท่ีส ำคัญ ควรจะได้มีกำร “Check up” ในมิติต่ำงๆ เพ่ือเตรียมควำม

พร้อมในกำรก้ำวสู ่“ประเทศไทย 4.0” 

ประเทศไทย 4.0 ในบริบทของภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาเคร่ืองยนต์เพื่อขับเคล่ือนการ

เติบ โตทางเศรษฐกิจ ชุดใหม่  โดยเน้นใน 5 ก ลุ่ม  New S-curve และต่อยอดใน  5 ก ลุ่ม            

First S-curve 

หำกย้อนไปในอดีต ประเทศไทยเคยเป็นประเทศท่ี

ยำกจน และพัฒนำสู่ประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง เป็น

ระยะเวลำกว่ำ 20 ปี แต่ประเทศก็ยังไม่สำมำรถท่ีจะก้ำวขึน้

ไปสูป่ระเทศท่ีมีรำยได้สงู เพรำะติดอยูใ่นกบัดกั ท่ีเรียกวำ่ “กบั

ดกัประเทศรำยได้ปำนกลำง” แม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรปรับ

โมเดลเศรษฐกิจอยู่หลำยครัง้ เร่ิมจำกประเทศไทย 1.0 เน้น

กำรเกษตรเป็นหลกั หรือเป็นสงัคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 

2.0 เน้ น อุ ต ส ำห ก รรม เบ ำ  แ รง ง ำน รำค ำถู ก  โด ย ใ ช้
ท่ีมา : http://roietlocal.com/news/2016/ประเทศไทย-4-0 



 

 

 

 

 

ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมี ประชำกรเร่ิมมีกำรศึกษำมำกขึน้ ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสำหกรรมหนกัและกำร

ส่งออก เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ดงันัน้ ประเทศไทยจึง

จ ำเป็นจะต้องก้ำวไปอีกขัน้ คือ ไปสูป่ระเทศไทย 4.0 เป็นประเทศท่ีมีรำยได้สงูสำมำรถพึง่พำตวัเองได้ และ

ยกระดบัให้เป็นประเทศท่ีพฒันำแล้วนัน่เอง  

ประเทศไทย 4.0 ในบริบทของภำคอตุสำหกรรม จะเป็นกำรพฒันำ“เคร่ืองยนต์เพ่ือขบัเคล่ือนกำร

เติบโตทำงเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยกำรแปลงควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้ำน คือ “ควำมหลำกหลำยเชิงชีวภำพ” และ “ควำมหลำกหลำยเชิงวฒันธรรม” ให้

เป็น“ควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ด้วยวิทยำกำรด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ  โดยเน้นใน 5 กลุ่มอุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve)  ดังนี ้1) 

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 

2) อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิ

สติก ส์  (Aviation and Logistics)  

3) อุตสำหกรรมเชือ้เพลิงชีวภำพ

และเคมี ชีวภำพ  (Biofuels and 

Bio-chemicals) 4) อุตสำหกรรม

ดิ จิ ต อ ล  (Digital)  แ ล ะ  5 ) 

อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 

(Medical Hub) และพัฒ นำต่อ

ยอดใน 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเดิมท่ีมีศักยภำพ (First S-curve) ประกอบด้วย 1)อุตสำหกรรมยำนยนต์

สมยัใหม่ (Next – Generation Automotive)  2) อตุสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics) 

3) อตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเท่ียวเชิงสขุภำพ (Affluent,Medical and Wellness 

Tourism) 4) กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnology)  และ 5) อุตสำหกรรม

กำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future) 

 



 

 

 

 

 

ปี 2559 MPI ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 1.6 ขยายตัวสูงท่ีสุดในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เม่ือพิจารณาใน

เชิงโครงสร้าง ภาคอุตสาหกรรมไทยพึ่งพาอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มมากกว่า 1 ใน 5 ส่วน

อุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.7  

เม่ือพิจำรณำสุขภำพของภำคอุตสำหกรรมไทย ในมิติต่ำงๆ เร่ิมจำก ดชันีผลผลิตอุตสำหกรรม

หรือ MPI ซึ่งเคร่ืองชีภ้ำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมท่ีแสดงทิศทำงกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมเป็นรำย

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   ร ำ ย ส ำ ข ำ

อุตสำหกรรม และในภำพรวม

ของประเทศว่ำผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่มอุตสำหกรรมใดหรือสำขำ

อุตสำหกรรมใดท่ีปริมำณกำร

ผลิตมีแนวโน้มขยำยตวัหรือหด

ตัว  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรใช้ประเมินภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมโดยรวม โดยปี  2559 MPI ใน

ภำพรวมของประเทศขยำยตวัร้อยละ 1.6 จำกปี 2558 ท่ีหดตวัร้อยละ 0.0.4 และปี 2557 ท่ีหดตวัร้อยละ 

3.8 ถือเป็นปี ท่ี  MPI ขยำยตัวสูง ท่ีสุดในช่วง 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ โดยอุตสำหกรรมส ำคัญ ท่ีส่งผลให้

ภำคอตุสำหกรรมในปี 2559 ขยำยตวั อำทิ เคร่ืองปรับอำกำศ ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภณัฑ์ 

ยำนยนต์ เคร่ืองประดบั ส ำหรับอตุสำหกรรมท่ีสุขภำพอำจจะไม่ค่อยดีในปี 2559 อำทิ เฟอร์นิเจอร์ เสือ้ผ้ำ

ส ำเร็จรูป เคร่ืองยนต์ส ำหรับรถยนต์ สิ่งทอต้นน ำ้ ซึ่งหลำยอตุสำหกรรมท่ีส่งผลด้ำนลบต่อ MPI ในปี 2559 

ในข้ำงต้น (กรำฟสีแดง) เป็นกลุม่อตุสำหกรรมท่ีใช้แรงงำนเข้มข้น  

ถัดจำก MPI ซึ่งเป็นเคร่ืองชีภ้ำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมท่ีแสดงทิศทำงกำรผลิตสินค้ำ

อุตสำหกรรม เม่ือพิจำรณำถึงโครงสร้ำงภำคอุตสำหกรรม ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกรำยได้ประชำชำติ

ของประเทศไทย ด้ำนกำรผลิต ภำคอุตสำหกรรม ซึ่งจัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สศช.) เผยแพร่เป็นรำยปี ข้อมูลล่ำสุดปี 2558 โครงสร้ำงภำคอุตสำหกรรม

ของประเทศไทยประกอบด้วยอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืมมำกท่ีสุดในสัดส่วนร้อยละ 21.59 หรือ

กล่ำวได้ว่ำภำคอุตสำหกรรมไทยพึ่งพำอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืมมำกกว่ำ 1 ใน 5 โดยสัดส่วน

ดงักล่ำวยงัคงไม่เปล่ียนแปลงมำกนกัเม่ือเทียบกับในช่วง 15 ปีท่ีผ่ำนมำ ล ำดบัถัดไปในโครงสร้ำง ฯได้แก่ 
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แหลง่ทีม่าส าคญัของการขยายตวั MPI ปี 2559 (รอ้ยละ)



 

 

 

 

 

อตุสำหกรรมผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มีสดัส่วนร้อยละ 9.9 โดยอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฯ จำกปี 2543 มีสดัส่วนร้อยละ 8.2 ปรับสูงขึน้มำเป็นร้อยละ 14 ในปี 2553 และปรับลดลง

ค่อนข้ำงมำกลงมำเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ในปี 2558 ซึ่งอำจจะมำจำกผู้ ประกอบกำรในอุตสำหกรรม

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ควำมต้องกำรของตลำดโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำง

รวดเร็วในช่วง 2-3 ปีหลงันี ้ซึง่ตลำดส่วนใหญ่ของอตุสำหกรรมนีเ้ป็นตลำดสง่ออก ในส่วนของอตุสำหกรรม

ยำนยนต์มีควำมส ำคญักบัภำคอตุสำหกรรมเพิ่มมำกขึน้เป็นล ำดบัจำกร้อยละ 3.7 ในปี 2543 ปรับเพิ่มขึน้

เป็นร้อยละ 7.1 และ ร้อยละ 7.8 ในปี 2553 และ 2558 ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำมเม่ือเปรียบเทียบในช่วง 5 

ปีท่ีผ่ำนมำ แม้อตุสำหกรรมยำนยนต์จะมีควำมส ำคญัตอ่ภำคอตุสำหกรรมเพิ่มขึน้  แตส่ดัส่วนเพิ่มขึน้เพียง

ร้อยละ 0.7 อำจจะสะท้อนถึงกำรเข้ำสู่ระยะอ่ิมตวั (Maturity) ซึ่งอำจะต้องมีกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือ

พฒันำกลยุทธ์ใหม่ๆ ต่อไป และอุตสำหกรรมท่ีส ำคญัอีกหน่ีงอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม มีสดัส่วนร้อยละ 5.3 ในโครงสร้ำงภำคอุตสำหกรรมไทย เม่ือเทียบกับในช่วง 15 ปีท่ีผ่ำนมำ 

สัดส่วนลดลงค่อนข้ำงมำก โดยปี 2543 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 14.5 และในช่วง 10 ปีต่อมำในปี 2553 มี

สดัสว่นลดลงกวำ่คร่ึงเหลือสดัสว่นเพียงร้อยละ 7. 1  
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Repair and installation of machinery and equipment

Other manufacturing

Furniture

Other transport equipment

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

Machinery and equipment not elsewhere classified

Electrical equipment

Computer, electronic and optical products

Fabricated metal products, except machinery and
equipment
Basic metals

Non-metallic mineral products

Rubber and plastics products

Basic pharmaceutical products and pharmaceutical
preparations
Chemicals and chemical products

Coke and refined petroleum products

Printing and reproduction of recorded media

Paper and paper products

Wood and products of wood and cork

Leather and related products

Wearing apparel

Textiles

Tobacco products

Beverages

Food products



 

 

 

 

 

ในด้านของความเช่ือม่ันของนักลงทุนหรือผู้ประกอบการในปี 2559 โดยเฉพาะในกลุ่ม 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนเป็น

อุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการมีความสนใจลงทุนค่อนข้างมาก 

 

สขุภำพของภำคอตุสำหกรรมไทยในมิติตอ่ไป ได้แก่ ควำมเช่ือมัน่ของนกัลงทนุหรือผู้ประกอบกำร

ท่ีมีต่อภำคอุตสำหกรรมในสำขำต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (New Engine of 

Growth) ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve)  และ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเดิมท่ีมี

ศักยภำพ (First S-curve) โดยสะท้อนได้จำกตัวเลขค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุหรือ BOI เป็นผู้ เก็บรวบรวมและประมวลผล ข้อมลูในปี 2559 มีกำรขอรับ

กำรส่งเสริมกำรลงทนุ 1,546 โครงกำร เพิ่มขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 56 มีมูลค่ำเงินลงทุน 584 ,350 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 196 เน่ืองจำกมีนกัลงทนุหลำยรำยสนใจย่ืนขอรับกำรส่งเสริมในกิจกำรซอฟต์แวร์

ตำมนโยบำยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกิจกำรบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบกับมีโครงกำร

ขนำดใหญ่ท่ีมีเงินลงทุนมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ย่ืนขอรับกำรส่งเสริมเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ

กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภคและกิจกำรผลิตยำนยนต์และชิน้สว่น เชน่ โครงกำรท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ

ขนำดใหญ่ กำรผลิตยำงรถยนต์ และกำรผลิตเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงควำมเช่ือมัน่

ของนกัลงทุนท่ีเพิ่มสงูขึน้ และเม่ือพิจำรณำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำย 

ในปี 2559 มีกำรขอรับกำรส่งเสริมใน 10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำย จ ำนวน 849 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 55 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 



 

 

 

 

 

ของจ ำนวนโครงกำรท่ีขอรับกำรสง่เสริมทัง้สิน้ และมีมลูคำ่ทัง้สิน้ 299,362 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 51 ของ

มูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมทัง้สิน้ หำกพิจำรณำในแง่ของจ ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุน

กิจกำรพฒันำซอฟต์แวร์ในอตุสำหกรรมดิจิทลั ส่วนในด้ำนมูลค่ำของเงินลงทุนพบว่ำในอุตสำหกรรมยำน

ยนต์และชิน้สว่นมีเงินลงทนุสงูท่ีสดุ  

มิติในเร่ืองของ R&D สัดส่วนการลงทุน R&D ต่อ GDP ของประเทศแล้วเร่ิมมีสัดส่วนเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยส าคัญ โดยอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็น 2 อุตสาหกรรมที่ มี

ค่าใช้จ่ายด้าน R&D สูงท่ีสุด 

 
ในมิติต่อไป ซึ่งเป็นมิติส ำคญัท่ีจะพำประเทศไทยให้ก้ำวข้ำม  “กับดกัประเทศรำยได้ปำนกลำง” 

และมุง่สู ่“ประเทศไทย 4.0” ไก้แก่ มิติในเร่ืองของกำรวิจยัและพฒันำ (R&D) หำกย้อนหลงัในช่วงประมำณ 

15 ปีท่ีผ่ำนมำ ตัง้แตปี่ 2544-2558  ประเทศไทยมีกำรลงทนุด้ำนกำรวิจยัและพฒันำเพิ่มขึน้คอ่นข้ำงมำก

โดยปี 2558 คำ่ใช้จ่ำยในด้ำน R&D ของภำคเอกชนเพิ่มขึน้ร้อยละ 73 และเม่ือเทียบเป็นสดัส่วนกำรลงทุน 



 

 

 

 

 

R&D ตอ่ GDP ของประเทศแล้วเร่ิมมีสดัส่วนเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกร้อยละ 0.47 ในปี 2556  เพิ่มขึน้

เป็นร้อยละ 0.62 ในปี 2558 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยอุตสำหกรรมข้อมูลล่ำสุดในปี 2558 พบว่ำในด้ำน

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ อุตสำหกรรมอำหำร มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำสูงท่ีสุด 

(12,063 ล้ำนบำท) โดยเป็นกำรวิจัยและพัฒนำบรรจุภัณฑ์และคุณค่ำทำงโภชนำกำร รวมถึงวิจัยและ

พฒันำกำรปรับปรุงพนัธุ์พืชและสตัว์ รองลงมำ ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ (10,726 ล้ำนบำท) เป็นกำร

วิจยัและพฒันำศนูย์วิเครำะห์ทดสอบชิน้ส่วนยำนยนต์ รวมถึงวิจยัและพฒันำระบบไฟฟ้ำของเคร่ืองยนต์ 

และอุตสำหกรรมเคมี (4,789 ล้ำนบำท) เป็นกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำเพ่ือเพิ่มมูลค่ำ รวมถึงวิจัยและ

พฒันำสินค้ำท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และหำกเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจยัและพฒันำ 

ตอ่ยอดขำยในภำคอตุสำหกรรม พบว่ำ 3 สำขำแรกท่ีลงทนุด้ำนกำรวิจยัและพฒันำสงู ได้แก่ อตุสำหกรรม

เคมี อุตสำหกรรมยำงและพลำสติก และอตุสำหกรรมยำนยนต์ โดยมีสดัส่วนร้อยละ 3.47 3.25 และ 2.12 

ตำมล ำดบั  

จ านวนนักศึกษาใหม่และผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับชัน้ จะอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ฯ ในสัดส่วน

ที่ น้อยกว่าเม่ือเทียบกับนักศึกษาในสายสังคมศาสตร์ และเม่ือพิจารณาก าลังแรงงานด้าน

วิทยาศาสตร์ฯ แนวโน้มก าลังแรงงานของคนช่วงอายุ 30 – 39 ปีขึน้ไปนัน้มีเพิ่มขึน้  

มิติสุดท้ำยท่ีจะกล่ำวถึง เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัยิ่งเพรำะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยำกรมนุษย์ 

ได้แก่ เร่ืองของบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ถือเป็นรำกฐำนและหมุดหมำย

ส ำคัญในกำรน ำประเทศไปสู่กำรพัฒนำ

ต่อไป จึงจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินข้อมูล

เร่ืองจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ของก ำลัง

แรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใน

แต่ละปีเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสังคมและกำรใช้งำนในภำคอุตสำหกรรม โดยตวัเลขทำงสถิติในปี 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลล่ำสุดพบว่ำ

จ ำนวนนกัศึกษำใหม่และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในทุกระดบัชัน้ จะอยู่ในสำยวิทยำศำสตร์ฯ ในสดัส่วนท่ีน้อย

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) 



 

 

 

 

 

กวำ่เม่ือเทียบกบันกัศกึษำในสำยสงัคมศำสตร์ สถำนกำรณ์ดงักลำ่วสะท้อนถึงจ ำนวนอปุทำนบคุลำกรด้ำน

วิทยำศำสตร์ฯ ท่ียงัไม่เพียงพอตอ่กำรสร้ำงรำกฐำนท่ีแข็งแกร่งรองรับกำรพฒันำประเทศ ในด้ำนของก ำลงั

แรงงำนสำยวิทยำศำสตร์ฯ ปี 2558 ก ำลงัแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ รวมทัง้หมดมีจ ำนวน 3.97 ล้ำนคน 

จ ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ มีงำนท ำทัง้หมด 3.92 ล้ำนคน (แบง่เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ 

แต่ไม่ได้ท ำงำนด้ำนนี ้และผู้ ท่ีจบสำขำอ่ืนแต่ท ำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ) และกลุ่มผู้ ว่ำงงำนท่ีส ำเร็จ

ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ด้ ำ น

วิทยำศำสตร์ฯ  จ ำนวน 

55,270 คน ทัง้นีผู้้ ท่ีส ำเร็จ

ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ใ น ส ำ ย

วิทยำศำสตร์ฯส่วนหนึ่ง

ไม่ได้เข้ำสู่ตลำดแรงงำน

ด้ำนนี ้โดยบุคลำกรกลุ่มนี ้

มกัมีแนวโน้มหนัไปประกอบอำชีพท่ีใช้ทกัษะและฝีมือในด้ำนอ่ืนๆ โดยเฉพำะผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ  เม่ือจ ำแนก

ตำมอำยุ ก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ ส่วนมำกจะอยู่ในช่วงอำยุ 30 – 39 ปี รองลงมำ จะอยู่ในช่วง

อำยุ 20 – 29 ปี ข้อสังเกตส ำคญัพบว่ำสัดส่วนของก ำลังแรงงำนในช่วงอำยุ 20  – 29 ปี มีทิศทำงลดลง 

ขณะท่ีแนวโน้มก ำลงัแรงงำนของคนช่วงอำยุ 30 – 39 ปีขึน้ไปนัน้มีเพิ่มขึน้ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่ือให้

เห็นจ ำนวนบุคลำกรวิทยำศำสตร์ในอนำคตจะถดถอยและขำดแคลน และสะท้อนถึงปรำกฏกำรณ์ของ

สงัคมผู้สงูอำยใุนอนำคต 

กล่ำวโดยสรุป  สำขำอตุสำหกรรมท่ีสุขภำพอำจจะไม่ค่อยดีในปี 2559 อำทิ เฟอร์นิเจอร์ เสือ้ผ้ำ

ส ำเร็จรูป เคร่ืองยนต์ส ำหรับรถยนต์ สิ่งทอต้นน ำ้ ซึ่งหลำยอุตสำหกรรม เป็นกลุ่มอตุสำหกรรมท่ีใช้แรงงำน

เข้มข้น เม่ือพิจำรณำถึงโครงสร้ำงภำคอุตสำหกรรมไทย มีกำรพึ่งพำอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม

มำกกว่ำ 1 ใน 5 อุตสำหกรรมยำนยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 3.7 ในปี 2543 ปรับเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 7.1 และ 

7.8 ในปี 2553 และ 2558 ตำมล ำดบั ในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ สดัส่วนเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.7 อำจจะสะท้อน

ถึงกำรเข้ำสู่ระยะอ่ิมตัวของอุตสำหกรรม ส ำหรับอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม สัดส่วนลดลง

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) 



 

 

 

 

 

คอ่นข้ำงมำก จำกร้อยละ 14.5 ในปี 2543 เหลือเพียงร้อยละ 5.3 ในปี 2558 ในด้ำนของควำมเช่ือมัน่ของ

นักลงทุนหรือผู้ ประกอบกำรในปี 2559 อุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิน้ส่วนเป็น

อตุสำหกรรมท่ีผู้ประกอบกำรมีควำมสนใจลงทนุคอ่นข้ำงมำก ประเดน็ตอ่มำ ได้แก่ เร่ือง R&D ประเทศไทย

มีกำรลงทนุด้ำน R&D เพิ่มขึน้คอ่นข้ำงมำก ปี 2558 คำ่ใช้จ่ำยในด้ำน R&D ของภำคเอกชนเพิ่มขึน้ร้อยละ 

73 และเม่ือเทียบเป็นสดัส่วนกำรลงทุน R&D ต่อ GDP ของประเทศ เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญัจำกร้อยละ 

0.47 ในปี 2556  เป็นร้อยละ 0.62 ในปี 2558 อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมยำนยนต์ เป็น 2 

อุตสำหกรรมท่ีมีค่ำใช้จ่ำยด้ำน R&D สูงท่ีสุด ประเด็นส ำคญัสุดท้ำย ได้แก่ บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ ปี 

2558 จ ำนวนนกัศกึษำใหม่และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในทกุระดบัชัน้ จะอยู่ในสำยวิทยำศำสตร์ฯ ในสดัส่วนท่ี

น้อยกว่ำเม่ือเทียบกับนักศึกษำในสำยสังคมศำสตร์ และเม่ือพิจำรณำก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ 

แนวโน้มก ำลังแรงงำนของคนช่วงอำยุ 30 – 39 ปีขึน้ไปนัน้มีเพิ่มขึน้ อำจส่ือให้เห็นกำรขำดแคลนจ ำนวน

บคุลำกรวิทยำศำสตร์และปรำกฏกำรณ์สงัคมผู้สงูอำยใุนอนำคต  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6428&filename=ni_page 

 http://www.boi.go.th/upload/Investment_1612_28432.pdf 

 http://stiic.sti.or.th/ 

 http://stiic.sti.or.th/wp-content/uploads/2017/01/scitech59.pdf 

 http://roietlocal.com/news/2016/ประเทศไทย-4-0 

 


