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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มต้นมีการพัฒนาอย่างจริงจังหลังจากมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 2) อุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนเข้มข้น 3) อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น และ
4) อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ความรูเ้ ข้มข้น สัดส่วนของการใช้แรงงานประเภททีม่ ที กั ษะเบือ้ งต้น (Basic Skilled Workers) ต่อการใช้
แรงงานประเภทที่มีทักษะทางเทคนิค (Technical Skilled Workers) ในอุตสาหกรรมจะเป็นตัวก�ำหนดว่าอุตสาหกรรมนั้น
อยูใ่ นขัน้ ตอนใดของการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลและเป็นตัวก�ำหนดขัน้ ตอนการพัฒนาของอุตสาหกรรมคือ ปัจจัย
ทางด้านบุคลากร บทความฉบับนี้กล่าวถึงความจ�ำเป็นและความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย พบว่ากว่าร้อยละ 70 ของการใช้แรงงานในประเทศไทยยังเป็นการใช้แรงงานไร้ฝีมือ
ในขณะที่ความต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจ�ำนวนมากและก�ำลังจะขาดแคลนในอนาคตอันใกล้นี้
ค�ำส�ำคัญ: ความต้องการแรงงาน, ขาดแคลนแรงงาน, ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทักษะแรงงาน

การอ้างอิงบทความ: ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ ชัยมงคล แซ่โง้ว พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ และ นิวตั ร มูลปา, “ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศไทย,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, หน้า 699–712, ก.ค.–ก.ย. 2561.
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Abstract
Thai industry has been growing rapidly since 1961. We classify this development into 4 phases:
1) labor intensive, 2) capital intensive, 3) technology intensive and 4) knowledge intensive. We use
proportions of basic skilled workers to technical skilled workers as milestones for the phase indicator.
In this paper, we discuss the vitality of workforce in Thai industrial development, specifically scientific and
technical workforce. We discover that over 70 percent of Thai labors are non-skilled workers in addition to
the immense demand for workforce holding high vocational certificates or university level qualifications.
Keywords: Workforce Requirement, Manpower Shortage, Scientific and Technical Skills, Skilled Workers

Please cite this article as: C. Kolitawong, C. Saengow, P. Koseeyaporn, and N. Moonpa, “Scientific and technical workforce
requirements in Thailand,” The Journal of KMUTNB, vol. 28, no. 3, pp. 699–712, Jul.–Sep. 2018 (in Thai).

700

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 ก.ค.–ก.ย. 2561

Labor

Designer/
Technologist/ Researcher/Scientist
Foreman/ Engineer
Supervisor

Innovative : R&D skilled
Adaptive : Robust skilled
Acquisitive : High skilled
Operative : Low skilled

Industrial Development

1. บทน�ำ
ก� ำ ลั ง คนทางเทคนิ ค ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา สถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิต
บุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้
เนื่องจากการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาก�ำลังคนทางเทคนิค
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ทั ก ษะการท� ำ งานร่ ว มกั บ วิ ท ยาการและ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แต่ ใ นปั จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษาไม่
สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ทันกับ
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปตามความต้องการของอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้เยาวชน
ที่มีคุณภาพไม่นิยมเรียนในสายอาชีวศึกษา คือค่าตอบแทน
ในต�ำแหน่งของช่างเทคนิคยังค่อนข้างต�ำ่ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
อาชีพอื่น ทั้งๆ ที่มีลักษณะงานที่ยาก (Difficult) อันตราย
(Dangerous) และสกปรก (Dirty) ประกอบกับความก้าวหน้า
ในอาชีพยังไม่ชัดเจนในสถานประกอบการ การจัดเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับการท�ำงาน (Work Integrated
Learning; WIL) โดยมีสถานประกอบการเป็นผู้มีบทบาท
หลักนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตก�ำลังคนทางเทคนิคให้ตรงกับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมได้ อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้มกี ารสร้างเส้นทางอาชีพ
ส�ำหรับบุคลากรในกลุ่มนี้ ตลอดจนช่วยยกระดับระบบการ
ศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย
บทความนี้น�ำเสนอรากฐานการพัฒนาประเทศไทย
ตัง้ แต่มแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี
พ.ศ. 2504 จนถึงฉบับปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุน
เข้มข้น อุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีเข้มข้น และอุตสาหกรรม
ที่ใช้ความรู้เข้มข้น สัดส่วนของการใช้แรงงานประเภทที่มี
ทักษะเบื้องต้น (Basic Skilled Workers) ต่อการใช้แรงงาน
ประเภททีม่ ที กั ษะทางเทคนิค (Technical Skilled Workers)
ในอุ ต สาหกรรมจะเป็ น ตั ว ก� ำ หนดว่ า อุ ต สาหกรรมของ
ประเทศนั้นๆ อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนา และจะเป็น
ตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะและความสามารถของบุ ค ลากรในสถาน
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รูปที่ 1 วิวัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรม 4 ขั้นตอน
ประกอบการของประเทศโดยบทความนีจ้ ะเน้นเฉพาะบุคคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะ
ในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี หรือไต้หวัน จะต้องมี
วิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขัน้ ตอน
[1] ดังแสดงในรูปที่ 1 ทัง้ สีข่ นั้ ตอนของการวิวฒ
ั นาการถูกแบ่ง
ตามระดับความสามารถทางเทคโนโลยีได้ดังนี้ [2]
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้ม (Labor
Intensive) เป็นขั้นแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม ใน
ยุโรปและอเมริกา อุตสาหกรรมต่างผ่านขั้นตอนนี้มาตั้งแต่
สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อหลายร้อยปีก่อนโดยที่โรงงาน
อุตสาหกรรมจะใช้แรงงานของบุคลากรเป็นหลัก (Labor
Intensive Workers) ความสามารถของบุคลากรในการท�ำงาน
ส่วนใหญ่จะใช้แต่แรงงานทีม่ ที กั ษะขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Skilled
Workforce) โดยแรงงานดังกล่าวมักจะมีความสามารถใน
การใช้งานเทคโนโลยีได้ตามสภาพที่จัดหามาโดยไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้อย่างลึกซึ้ง
ในยุคแรงงานเข้มข้นนี้ มักจะมีการใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการผลิตน้อยมาก (Low Technology Manufacturing)
ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งนุง่ ห่มอาหาร เครือ่ งดืม่
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ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และคณะ, “ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย.”

บุหรี่ เฟอร์นเิ จอร์ งานไม้ เครือ่ งหนังและอุตสาหกรรมการพิมพ์
เราจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้นว่าอุตสาหกรรมประเภทนี้
ไม่สามารถสร้างฐานการผลิตได้ในประเทศที่มีค่าแรงสูง เช่น
ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เงินทุนเข้มข้น (Capital
Intensive) เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ฒ
ั นาต่อเนือ่ งมาจากอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น การพัฒนาอุตสาหกรรมในขัน้ นีจ้ ะใช้เงิน
ลงทุนสูงกว่าการใช้แรงงานคนอีกทัง้ เริม่ มีการใช้เครือ่ งมือและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตแต่ยงั อยูใ่ นขัน้ กลางถึงขัน้ ต�ำ่
เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน ยาง
และพลาสติก การผลิตแร่อโลหะ การถลุงเหล็ก และอุตสาหกรรม
ต่อเรือ ลักษณะเด่นของอุตสาหกรรมในขั้นตอนนี้คือจะใช้
แรงงานทีม่ ฝี มี อื น้อยลงมากเมือ่ เทียบกับระยะแรก ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
อุตสาหกรรมไม่ต้องพึ่งแรงงานคนแต่จะใช้เครื่องจักรเข้ามา
ทดแทน ดั ง นั้ น แล้ ว แรงงานที่ ใ ช้ ง านอยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรม
ประเภทนีม้ กั จะเป็นแรงงานไร้ฝมี อื อุตสาหกรรมสามารถหา
แรงงานคนมาทดแทนได้ไม่ยากมากนัก
3) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ ม ข้ น
(Technology Intensive) การพัฒนาอุตสาหกรรมในขั้นนี้
จะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการผลิตขั้นกลางไป
จนถึงขั้นสูง ดังนั้นบุคลากรจะต้องมีความสามารถออกแบบ
ปรับปรุง และพัฒนาความรูท้ างวิศวกรรมเพือ่ สร้างเทคโนโลยี
ได้ ด ้ ว ยตนเอง โดยตั ว อย่ า งอุ ต สาหกรรมในขั้ น นี้ ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากเคมี การผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้า การผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วน การผลิตรถยนต์และ
การผลิตชิ้นส่วนยวดยานพาหนะอื่น ๆ
4) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้เข้มข้น (Knowledge Intensive) การพัฒนาอุตสาหกรรมในขัน้ นีบ้ คุ ลากรใน
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีความสามารถในการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ (Research Development and Innovation)
เป็นหลัก การพัฒนาอุตสาหกรรมในขัน้ นีจ้ ะต้องใช้เทคโนโลยี
ขัน้ สูง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยา การผลิตคอมพิวเตอร์และ
เลนส์ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และการสือ่ สาร การผลิตเครือ่ งมือ
ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เป็นต้น
สัดส่วนของบุคลากรที่มีทักษะเบื้องต้น (Basic Skilled

Workers) ต่อบุคลากรทีม่ ที กั ษะทางเทคนิคเป็นตัวก�ำหนดว่า
อุตสาหกรรมนั้นๆ อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาในที่นี้
บุคลากรทีม่ ที กั ษะเบือ้ งต้นหมายถึงบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
จากการท�ำซ�้ำๆ จนเกิดความช�ำนาญโดยแรงงานประเภทนี้
จะมีความสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตามสภาพที่ถูกจัดมาให้
แรงงานประเภทนี้ มักจะไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ
และเทคโนโลยีทใี่ ช้อย่างลึกซึง้ ถ่องแท้ ส่วนบุคลากรทีม่ ที กั ษะ
ทางเทคนิค (Technical Skilled Workers) หมายถึงพนักงาน
ที่มีความช�ำนาญในงานจนมีความสามารถในการดัดแปลง
เทคโนโลยีเพือ่ ใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีทกั ษะในการท�ำงานสูง
รวมทัง้ มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุม้ ค่า เนือ่ งจาก
มีความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่อย่างถ่องแท้
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ละขัน้ ตอนตัง้ แต่ขนั้ ตอน
ที่ 1) ถึง 4) ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น บุคลากรทั้งสองกลุ่มนี้
มีความจ�ำเป็นอย่างมาก โดยอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น
หรือเงินทุนเข้มข้นจะใช้บุคลากรที่มีทักษะเบื้องต้นมากกว่า
บุคลากรที่มีทักษะทางเทคนิค ในทางกลับกันอุตสาหกรรม
ประเภทที่สามซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้มข้น และอุตสาหกรรมที่ใช้
ความรู้เข้มข้น จะใช้บุคลากรที่มีทักษะทางเทคนิคมากกว่า
บุคลากรที่มีทักษะเบื้องต้น ดังนั้นความสามารถของช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศเป็นผลของระดับ
ความเข้มข้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนั้นๆ
เป็นหลัก ดังนั้นความเข้าใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ที่มีวิวัฒนาการมาจากการเปลี่ยนสังคมการเกษตรมาเป็น
สังคมอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี
และไต้หวัน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าเหตุใดประเทศไทย
ยังไม่สามารถพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปได้
3. วิวัฒนาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจจากทีม่ งุ่ เน้นภาคเกษตรกรรม
เป็นหลักจนไปถึงยุคเศรษฐกิจแบบพึ่งพาภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งช่วงของการพัฒนาออกเป็น 2 ช่วง
ส�ำคัญด้วยกันคือช่วงก่อนและหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ กล่าวคือ
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3.1 ช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เศรษฐกิจไทยยุคแรกๆ จะเป็นแบบพอเพียงตั้งแต่
อดีตจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนที่ประเทศไทย
จะเริ่ ม ต้ น พั ฒ นาประเทศแบบทุ น นิ ย มอุ ต สาหกรรมตาม
ประเทศตะวันตกในสมัยรัชการที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในช่วงนี้เป็น
เศรษฐกิจการเกษตรทีผ่ ลิตแบบพึง่ ตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กล่าวคือไม่ใช่ลกั ษณะของการผลิตเพือ่ ขายท�ำก�ำไร
ดังนัน้ เศรษฐกิจในช่วงนีจ้ งึ ไม่มชี า่ งฝีมอื เพือ่ แปรรูปสินค้าและ
พ่อค้าเหมือนดั่งในประเทศตะวันตก
ในช่ ว งที่ มี ก ารล่ า อาณานิ ค มตั้ ง แต่ ต ้ น รั ช สมั ย ของ
รัชกาลที่ 4 จนถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
ประเทศผู้รุกรานบังคับให้ประเทศไทยท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริง
ในปี พ.ศ. 2398 ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่าด้วยการ
ค้าขาย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบในการท�ำสัญญา
ฉบับนี้ แต่สนธิสัญญาฉบับนี้ก็ท�ำให้การค้าขายของไทยกับ
ชาติตะวันตกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงนีป้ ระเทศไทย
ส่ ง ออกทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละผลิ ต ผลทางการเกษตร
เป็นหลัก เช่น ดีบกุ ไม้สกั ยางพารา และข้าว เป็นต้น ประเทศไทย
มีสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการท�ำนา
ปลูกข้าวประกอบกับมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศ
เข้ามาเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ข้าวกลายเป็นสินค้าเกษตรส่ง
ออกหลักของไทย การเพิม่ อัตราการผลิตข้าวในช่วงนีม้ กั กระท�ำ
โดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มปริมาณแรงงานคน
มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
ในยุคนี้ไทยเริ่มเข้าสู่การผลิตเพื่อการค้าขายมากขึ้น
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ โรงงานจาก
ต่างประเทศแล้วน�ำเข้ามาผลิตในประเทศไทย เช่น การซื้อ
โรงงานผลิตปูนซิเมนต์จากต่างประเทศและใช้วศิ วกรชาวต่าง
ประเทศเป็นผู้ผลิต เป็นต้น ในช่วงนี้เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยตามแบบชาวตะวันตกขึน้ แต่การเรียนการสอน
ยังอยู่ในวงจ�ำกัด [1]
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2475–2503) เป็น
ช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ

ประชาธิปไตย ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง
แบบใหม่นเี้ ท่าใดนัก นักการเมืองและชนชัน้ ผูป้ กครองมีอำ� นาจ
ในการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบกับเป็นช่วงเวลา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ท�ำให้เป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพง
รัฐบาลต้องพัฒนาชาติโดยใช้นโยบายชาตินิยมและทุนนิยม
โดยรัฐ ในยุคนี้รัฐบาลได้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่วา่
ระบบการบริหารรัฐวิสาหกิจโดยข้าราชการที่มีนักการเมือง
ชี้ น� ำ โดยไม่ มีก ารตรวจสอบจากประชาชน ท� ำ ให้ จั ด การ
รัฐวิสาหกิจไม่มีประสิทธิภาพนัก
ถึงแม้ว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพง แต่รัฐบาลเลือกใช้
นโยบายการกดดันราคาสินค้าเกษตรในประเทศให้ต�่ำ [3]
ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานในประเทศต�่ำกว่าภายนอกอันเป็น
ผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริการของไทยซึ่ง
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ผลสืบเนื่องจากการกดราคา
ข้าวและพืชผลทางการเกษตรของรัฐบาลในครั้งนั้นท�ำให้
เกษตรกรไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในภาคการเกษตรให้
เจริญก้าวหน้าได้ แต่เป็นการส่งเสริมภาคแรงงานให้มีค่าจ้าง
ขั้นต�่ำเพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อภาคอุตสาหกรรมท�ำให้การค้าและ
การบริการเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 ช่วงที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาแล้ว 12 ฉบับ ในช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ เป็นการส่งเสริม
การผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า (พ.ศ. 2504–2514) เป็นหลัก
ช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารใช้แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504–2509) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510–2514)
เป็นช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งจะมีการวางแผนในการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามแบบชาติตะวันตกโดยใช้ทปี่ รึกษา
ทางแผนพัฒนาฯ จากสหรัฐอเมริกา ในช่วงแรกนีจ้ ะมุง่ ทีก่ าร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าโดยการ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าปลายน�้ำ
มากกว่ า การส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ขั้ น กลางซึ่ ง เป็ น อุ ต สาหกรรม
สนับสนุน ด้วยการใช้มาตรการทางภาษี การคุม้ ครองป้องกัน
และการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมภายใน
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ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และคณะ, “ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย.”

ประเทศสามารถตั้งตัวและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
ต้องประสบกับการแข่งขันจากต่างประเทศ มาตรการที่ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเช่น การควบคุมการน�ำเข้าของ
สินค้าที่มีการผลิตในประเทศและสินค้าฟุ่มเฟือย มาตรการ
ก�ำแพงภาษีสินค้าน�ำเข้าท�ำให้เข้าสินค้าเหล่านั้นให้มีราคา
ขายสูงขึน้ เป็นต้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็สง่ เสริมการลงทุน
เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน เช่น ถนน เขือ่ น การไฟฟ้า การประปา
กิจการท่าเรือ เป็นต้น ด้วยการใช้เงินกู้จากธนาคารโลก
การลงทุนในช่วงนี้จะเป็นการร่วมทุนระหว่างนายทุนใน
ประเทศกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อน�ำเอาเทคโนโลยีการผลิต
มาใช้ ใ นการผลิ ต หากแต่ ว ่ า การส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า
อุปโภคบริโภคโดยไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนในยุคนี้
ไม่สามารถท�ำให้อุตสาหกรรมในประเทศมีขีดความสามารถ
ที่จะแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากบริษัท
จะต้องผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เองเป็นจ�ำนวนมาก ข้อเสียเปรียบ
ตรงนี้ท�ำให้บริษัทอุตสาหกรรมของไทยต้องล้มหายตายจาก
ไปในที่สุด ตัวอย่างของความล้มเหลวในกรณีนี้คือ บริษัท
ธานินทร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ผลิตวิทยุ
และโทรทัศน์ เป็นต้น [1]
หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ 2 ทีใ่ ช้การส่งเสริม
การผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าผ่านพ้นไปแล้ว ประเทศไทยได้
ใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกควบคู่กับส่งเสริมการผลิต
เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า (พ.ศ. 2515–2529) ตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520–
2524) โดยการเก็บภาษีอากรน�ำเข้าวัตถุดบิ ทีส่ ามารถผลิตได้
ในประเทศในอัตราที่สูงเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นโดยการให้สิทธิ
ประโยชน์ดา้ นภาษีอากรน�ำเข้าวัตถุดบิ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ รวมทัง้
การยกเว้นภาษีเงินได้ให้ชว่ งระยะเวลาหนึง่ ในขณะเดียวกันนี้
ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่ทดแทนการน�ำเข้าอยู่
ดังจะเห็นได้วา่ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุม่ เฟือยทีน่ ำ� เข้า
จะยังคงมีราคาสูงอยูแ่ ต่สนิ ค้าน�ำเข้าทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
เช่น เหล็กและสารเคมี มีการจัดเก็บภาษีที่ลดลง

ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529) รัฐบาลยังคงสนับสนุนการส่งออก
ด้วยการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมทัง้ ส่งเสริม
ให้นกั ลงทุนจากต่างชาติทจี่ ะมาลงทุนมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้
อีกทัง้ รัฐบาลยังผลักดันให้เกิดการกระจายตัวของอุตสาหกรรม
ไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
มีการปรับโครงสร้างภาษีอากรขาเข้าให้แคบลงโดยการลด
ภาษีอากรสินค้าขาเข้าที่สูงเกินกว่าร้อยละ 60 ให้เหลือไม่
เกินร้อยละ 60 และปรับอัตราอากรที่ต�่ำกว่าร้อยละ 5 ให้
สูงขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นหลัก
ในช่วงนี้แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบและน�ำเข้าเทคโนโลยีการผลิตจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก
เศรษฐกิจไทยเฟื่องฟูสุดขีดในยุคฟองสบู่ (พ.ศ. 2530–
2539) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534) และฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) ยังคงให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
การส่งออกโดยเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 สาขา
ที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ สูงและใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ อุตสาหกรรมเหล่านีไ้ ด้แก่ 1) อุตสาหกรรมสิง่ ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 2) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 3) อุตสาหกรรม
การเกษตร 4) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5) อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และ 6) อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและเหล็กกล้า แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เริม่ มีการบรรจุแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไว้อย่างชัดเจนจนท�ำให้เกิดการจัดตั้งองค์กร
ระดับชาติ เช่น ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อการท�ำวิจัยและ
พัฒนาใน 3 สาขาหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขา
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และสาขาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ ในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 นัน้ ยังคง
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่อย่างไร
ก็ดีการวิจัยและพัฒนาก็ยังไม่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
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ท�ำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ในช่วงนีเ้ ศรษฐกิจเติบโตโดยเฉลีย่ ถึงร้อยละ 8–10 ต่อปี
การเติบโตของประเทศในช่วงนีเ้ กิดจากภาคอุตสาหกรรม การค้า
การบริการ การซือ้ ขายทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก ใน
ขณะที่ภาคการเกษตรเติบโตแค่ร้อยละ 3–4 ต่อปี [2] ช่วงนี้
เป็นช่วงทีช่ าวต่างชาติโดยเฉพาะญีป่ นุ่ และสหรัฐอเมริกาย้าย
ฐานการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยเนือ่ งจากค่าจ้างแรงงาน
ในประเทศไทยต�ำ่ มาก รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนและให้สทิ ธิ
ประโยชน์เพือ่ การส่งออกเป็นหลัก ถึงแม้วา่ จะมีปริมาณการลงทุน
ในประเทศทีส่ งู แต่ปจั จัยการผลิตเช่นวัตถุดบิ และเทคโนโลยี
กลับต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด จุดบกพร่องอันนี้
ท�ำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการขาดดุ ล การค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2503, 2513, 2523 และ
2533–2539 [2]
พ.ศ.
2503
2513
2523
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539

ส่งออก
7,540
14,166
71,198
589,812
725,448
824,644
935,862
1,137,600
1,406,311
1,412,111

น�ำเข้า
8,537
22,187
94,177
852,981
959,408
1,033,244
1,166,595
1,369,037
1,763,587
1,832,836

ดุลการค้า
–997
–8,021
–22,979
–263,169
–233,960
–208,600
–230,733
–231,437
–357,276
–420,725

ช่วงนี้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการขายแรงงานใน
ราคาถูกเท่านัน้ ในขณะทีห่ วั ใจของการผลิต เช่น การวิจยั และ
พัฒนา และรวมไปถึงการผลิตขั้นสูงยังคงอยู่ในประเทศแม่
ดังนัน้ การโยกย้ายฐานการผลิตเพือ่ ส่งออกเข้ามาประเทศไทย
เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ไฮเทคฯ ทั้งหลายจึงไม่มีผลเชื่อมโยงต่อการสร้างนวัตกรรม
และพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด จะมีเพียง

ก็แต่การดูดซับแรงงานราคาถูกจ�ำนวนมากจากภาคการเกษตร
เข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น [4]
นอกจากนัน้ ช่วงนีม้ กี ารซือ้ ขายทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตอย่าง
ต่อเนือ่ งจนถึงภาวะทีร่ าคาทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์แพงเกิน
ความเป็นจริง ภาวะนี้ท�ำให้ไม่มีก�ำลังซื้อในขณะที่ผู้ลงทุน
ยังแบกภาระเงินกู้อยู่จนน�ำไปสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำอย่าง
เฉียบพลันในกลางปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้หนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นหนี้
เงินกู้ของภาคเอกชนถึงร้อยละแปดสิบจากจ�ำนวนหนี้สิน
ทั้งหมด 88,965 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
หลังวิกฤติฟองสบู่ ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540–2544) ซึง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรุก
เพื่อเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม แผนนี้
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพียงแต่ว่าภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจท�ำให้ต้องมีการปรับแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยแผนทีป่ รับแก้แล้วนีจ้ ะปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ยังคงเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรุกโดยการต่อยอดเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ ส่วนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) มี
ความต้องการให้การผลิตสินค้าและบริการในประเทศใช้ฐาน
ความรู้และมุ่งเน้นนวัตกรรมในสินค้าและบริการมากขึ้นเพื่อ
ผลักดันให้มกี ารแปลงฐานความรูร้ วมทัง้ การพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิง่ ขึน้ [2] ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) เป็นช่วงที่เตรียมประเทศ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics
Community) ในปี พ.ศ. 2558 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) เน้นนวัตกรรมผ่านธุรกิจแนวใหม่ดว้ ยการ
สนับสนุน Start Up และ Thailand 4.0 วางแผนรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ ความเชื่อมโยงกับประชามคมอาเซียนและส่งเสริม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ ให้ประเทศสามารถหลุดพ้น
จากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงให้ได้
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ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และคณะ, “ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย.”

4. แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ก่อนปี พ.ศ. 2503 เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมา
จากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักเนือ่ งจากประเทศไทยเป็น
ประเทศกสิกรรมมาโดยตลอด การพัฒนาอุตสาหกรรมยังไม่
สามารถท�ำได้เต็มทีน่ กั การใช้เทคโนโลยีในยุคนีจ้ ะได้จากการ
ซื้อเข้ามาใช้งานเป็นหลัก อีกทั้งยังไม่มีการเรียนการสอนใน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบแต่อย่างใด [1] หลังจาก
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี
พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเปลีย่ นจากเศรษฐกิจการเกษตรเป็น
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมดังแสดงในตารางที่ 2 ตารางนี้แสดง
โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยและอัตราการขยายตัว
ของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากการใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่
หลังจากใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1
เมื่อปี พ.ศ. 2504 จนสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2539
สัดส่วนผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยหดตัวลง
จากร้อยละ 33.8 ลงเหลือร้อยละ 12.1 ในขณะทีส่ ดั ส่วนผลผลิต
ทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยขยายตัวจากร้อยละ
11.7 เป็นร้อยละ 30.7 [5] ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ขาดดุล
การค้ามาโดยตลอด (ตารางที่ 1) จนเกิดการล่มสลายทาง
เศรษฐกิจไทยและน�ำไปสู่วิกฤตต้มย�ำกุ้งในปี พ.ศ. 2540
หลังจากวิกฤตดังกล่าวประเทศไทยบอบช�ำ้ จากระบบฟองสบู่
อยู่นานนับสิบปีโดยระยะเวลานี้ตรงกับช่วงที่ประเทศไทย
ใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จากข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี พ.ศ. 2554 ปรากฏว่า
GDP ของอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการนับตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2548–2552 มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 86 ของ
GDP ทั้งประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2552 อุตสาหกรรมภาค
การผลิตมีมลู ค่า GDP ถึง 3.09 ล้านล้านบาท คิดเป็น 34.15%
ของ GDP ทั้งประเทศ และอุตสาหกรรมภาคการบริการ
มีมูลค่า GDP 4.61 ล้านล้านบาทคิดเป็น 51% ของ GDP
ทั้งประเทศ
การส่งเสริมการลงทุนโดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตของชาวต่างชาติในลักษณะที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบ

และน�ำเข้าเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศเป็นหลักนี้
นอกจากจะท�ำให้ขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังท�ำให้
ความเข้มแข็งของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมไทยไม่สามารถ
พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ ได้ เ นื่ อ งจากขาดโอกาสในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดว้ ยตนเอง การพัฒนาประเทศโดยใช้นโยบายทาง
ด้านภาษีและการเงินส่งเสริมการลงทุนโดยให้ตา่ งประเทศใช้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตท�ำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร
ทางธรรมชาติของประเทศไปแล้ว ประเทศยังเป็นแหล่งขยะ
อุตสาหกรรมทีเ่ กิดจากการผลิตอีกด้วยในขณะทีแ่ รงงานไทย
ได้รบั เพียงแค่การถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั้ ต้นหรือเป็นเพียงแค่
ผูใ้ ช้เทคโนโลยีเท่านัน้ แต่หวั ใจของการพัฒนาธุรกิจและระบบ
การผลิต เช่น การวิจัยและพัฒนา และงานการผลิตที่ต้องใช้
วิศวกรรมขั้นสูงยังคงอยู่ที่ประเทศผู้ลงทุน [4] และผู้ลงทุน
ยังสามารถย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงที่ต�่ำกว่า
หรือเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติได้ทันทีหากค่าแรงขั้นต�่ำใน
ประเทศไทยสูงเกินไป ความผิดพลาดอันนีท้ ำ� ให้ประเทศไทย
ไม่มกี ารพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพการผลิตได้เอง
อย่างแท้จริง
ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยและ
อัตราการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1–7 [5]
หน่วย: ร้อยละ

ช่วงเวลา
เกษตรฯ
อุตสาหกรรม
อื่นๆ

2503
33.8
11.7
54.5

แผน 1
32.1
15.8
52.1

แผน 2
27.5
15.8
56.7

แผน 3
24.9
19.7
55.4

แผน 4
21.5
21.8
56.7

แผน 5
19.7
21.3
59.0

แผน 6
14.9
26.9
58.2

แผน 7
12.1
30.7
57.2

ในอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการ
สนับสนุนวิศวกร นายช่างเทคนิค และแรงงานไทยออกไป
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีขนั้ สูงจากบริษทั แม่ในต่างประเทศแล้วก็ตาม
แต่ตราบใดที่งานวิจัยและพัฒนายังอยู่ในต่างประเทศเช่นนี้
ก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องส่งถ่ายเทคโนโลยีเพื่อน�ำเอาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้งานในประเทศไทย
อย่างจริงจัง [6] ท�ำให้ประเทศไทยยังไม่มีความสามารถ
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พัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคต
อันใกล้นหี้ ากระบบงานวิจยั และพัฒนาและงานวิศวกรรมขัน้ สูง
มีการย้ายฐานเข้ามาในประเทศไทย การบังคับใช้สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรและสิทธิในการใช้เทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยและ
ดัชนีสำ� คัญในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ อีกทัง้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน [7] แรงงานและอุตสาหกรรมไทย
จะต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5. การผลิตก�ำลังคนและความต้องการแรงงานของประเทศ
การพัฒนาก�ำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยได้เริ่มถูกบรรจุลงแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับ
ที่ 6 เป็นต้นมา [2] ดังจะเห็นได้วา่ แผนการพัฒนาก�ำลังคนทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง
พร้อมกับการจัดตัง้ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งด�ำเนินงานภายใต้สังกัดของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนา
ก�ำลังคนมาอย่างต่อเนือ่ งจวบจนถึงปัจจุบนั ดังจะเห็นได้จาก
สภาวะการณ์ปัจจุบันว่าแนวโน้มในการพัฒนาก�ำลังคนของ
ประเทศจะสนับสนุนด้านการศึกษาให้บุคลากรมีการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงมากขึ้น ลดการใช้แรงงานราคาถูกพร้อมทั้ง
ผลักดันค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ให้สงู ขึน้ เป็น 300 บาทต่อวัน ทัว่ ทัง้ ประเทศ
เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2556 เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงใน 2 ด้านคือ
1) เพือ่ ผลักดันให้ประเทศเข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยี
เข้มข้น และ 2) เพือ่ ผลักดันให้อตุ สาหกรรมพัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะทางด้านเทคนิคมากขึ้น [8], [9] การพัฒนาประเทศ
ในลักษณะดังกล่าวนี้ ท�ำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มี
การศึกษาต�่ำ (มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต�่ำกว่า) อย่างรุนแรง
แต่แรงงานที่มีการศึกษาสูงจะหาได้ง่ายขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
สถานการณ์แรงงานที่จะกล่าวถึงต่อไป
5.1 สถานการณ์แรงงาน
ในการพัฒนาประเทศ ก�ำลังคนเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตจากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศโดยการรายงานของส�ำนักเลขาธิการสภา

รูปที่ 2 สัดส่วนการใช้แรงงานของประเทศระหว่างปี พ.ศ.
2531–2551 [10]
การศึกษา [10] ในรูปที่ 2 จ�ำแนกสัดส่วนของการใช้แรงงาน
ภายในประเทศตามวุฒกิ ารศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2531–2551
พบว่าจ�ำนวนการใช้แรงงานในระดับต�่ำกว่ามัธยมมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 หมวดการใช้แรงงานเด็ก ที่ท�ำให้การจ้างงาน
แรงงานทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปีได้ในบางสาขาอาชีพเท่านัน้ และ
ห้ามจ้างงานแรงงานทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 15 ปีโดยเด็ดขาด โดยในปี
พ.ศ. 2551 เหลือการใช้แรงงานระดับประถมหรือต�ำ่ กว่าเพียง
21,898,000 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 โดยมีการใช้แรงงาน
ในระดับทีส่ งู ขึน้ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ระดับมัธยมศึกษา
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม
เมื่อรวมจ�ำนวนการใช้แรงงานในระดับต�่ำกว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าในปี พ.ศ. 2551 ปรากฏว่ามีมากกว่า
72.3% ซึง่ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
ใช้แต่แรงงานทักษะต�่ำเท่านั้น
รูปที่ 3 แสดงแนวโน้มการคาดการณ์แรงงานก�ำลังคน
ส่วนเพิม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศ (2553) [10] ในที่นี้ก�ำลังคนส่วนเพิ่ม
เป็นเพียงตัวเลขการคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการแรงงาน
สูงกว่าการเข้าสู่ตลาดแรงงานอยู่มากน้อยเพียงใด ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2553–2562 มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น ทั้งใน

707

ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และคณะ, “ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย.”

จะมีความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มอยู่ที่ 10,547 คน โดยมี
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 86,792 คน โดยจะมีผู้ที่พร้อมเข้า
ท�ำงานเพียง 7,831 คน จะเห็นได้ว่าช่องว่างระหว่างอุปสงค์
กับอุปทานในปี พ.ศ. 2553 มีจ�ำนวน 4,229 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 34.42 และความต่างนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ
อันเนื่องมาจากความต้องการแรงงานในระดับ ปวช. ที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง
5.1.2 ตลาดแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ความต้องการแรงงานเพิ่มและแรงงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่
รูปที่ 3 แนวโน้มการคาดการณ์แรงงานก�ำลังคนส่วนเพิ่ม
ตลาดแรงงานในภาพรวมของตลาดแรงงานระดับ ปวส. แสดง
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [10]
ดังรูปที่ 5 โดยรูปนี้แสดงถึงความต้องการแรงงานเพิ่มระดับ
ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นไป ส่วนในระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจ�ำนวน 43,288 คน โดยมีผู้ส�ำเร็จ
ปวช. มีแนวโน้มคงที่ และลดลงเล็กน้อย ดังแสดงตามรูป การศึกษาระดับ ปวส. จ�ำนวน 68,667 คน มีผู้ที่พร้อมเข้าสู่
ที่ 3 โดยตลาดแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลาดแรงงานเพียง 31,490 คน แนวโน้มความต้องการ
สามารถจ�ำแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษาของแรงงานได้ แรงงานในระดับ ปวส. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากการ
คาดการณ์ในปี พ.ศ. 2562 จะมีอปุ สงค์ประมาณ 53,615 คน
ดังนี้
โดยมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 63,019 คน เมื่อพิจารณาผู้ที่
5.1.1 ตลาดแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความต้ อ งการแรงงานเพิ่ ม และแรงงานใหม่ ที่ ก ้ า ว พร้อมเข้าตลาดแรงงานมีจำ� นวนเพียง 29,088 คน จากข้อมูล
เข้ า สู ่ ต ลาดแรงงานในภาพรวมของตลาดแรงงานระดั บ ในรูปที่ 5 จะเห็นว่าความต้องการแรงงานเพิ่มในระดับ ปวส.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แสดงดังรูปที่ 4 จะเห็นได้ ยังมีความต้องการเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีม่ ผี เู้ ข้าสูต่ ลาดแรงงานมี
ว่าความต้องการแรงงานเพิ่มระดับ ปวช. ในปี พ.ศ. 2553 มี แนวโน้มลดลง
ช่องว่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานในปี พ.ศ. 2553 มี
จ�ำนวน 12,288 คน โดยมีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวช. สูงถึง
90,854 คน แต่มผี ทู้ พี่ ร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงานเพียง 8,059 คน จ�ำนวน 11,738 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.15 และมีแนวโน้ม
จากรูปที่ 4 แนวโน้มความต้องการแรงงานในระดับ ปวช. ใน ที่ ช ่ อ งว่ า งของความต้ อ งการแรงงานคงมากขึ้ น จนถึ ง ปี
ตลาดลดลงอย่างต่อเนือ่ ง จากการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานจะสูงถึง

รูปที่ 4 เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [10]
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [10]

รูปที่ 6 เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา อุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับปริญญาตรี [10]
ร้อยละ 45.75 อันเนื่องมาจากความต้องการแรงงานเพิ่มใน
ระดับ ปวส. ยังคงสูงแต่มีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานลดต�่ำลง
5.1.3 ตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี
อุปสงค์ของความต้องการแรงงานเพิม่ และอุปทานของ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาพรวมของตลาดแรงงานระดับ
ปริญญาตรี จากข้อมูลของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
[10] แสดงดังรูปที่ 6 รูปนี้แสดงถึงความต้องการแรงงานเพิ่ม
ระดับระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2553 มีจำ� นวน 48,442 คน

โดยทีม่ ผี สู้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำ� นวน 74,560 คน
มีผู้ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 53,925 คน โดยที่แนวโน้ม
ความต้องการแรงงานในระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ในปี
พ.ศ. 2562 จะมีอุปสงค์ประมาณ 57,941 คน โดยมีผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจ�ำนวน 65,835 คน เมื่อพิจารณาผู้ที่พร้อมเข้า
ตลาดแรงงานมีจ�ำนวน 47,698 คน
ช่องว่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของแรงงานระดับ
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ที่มา: สนง.สถิติแห่งชาติและส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 7 ผลิตภาพแรงงานจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ [11]

รูปที่ 8 ผลิตภาพแรงงานไทยกับค่าจ้างที่แท้จริง [11]

ปริญญาตรีในปี พ.ศ 2553 มีความต้องการแรงงาน 48,442 คน
โดยมีผู้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 53,925 หรือคิดเป็นร้อยละ
11.32 โดยช่วงห่างนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะลดลงจนกระทัง่ ท้ายทีส่ ดุ
ตลาดแรงงานในระดับปริญญาตรีจะมีอปุ สงค์ตำ�่ กว่าอุปทาน
และขาดแคลนแรงงานระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้

ตอกย�้ำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมไทยเป็นกลุ่มรับจ้างผลิตที่ใช้
แรงงานเข้มข้นเท่านั้น

7. วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
อุปสงค์และอุปทานของแรงงานในประเทศไทยไม่สมดุล
เนื่องการพัฒนาก�ำลังคนในประเทศไทยในด้านการจัดการ
ศึกษาและด้านภาคอุตสาหกรรมไม่สมดุลกันนัก และขาด
5.2 ผลิตภาพแรงงานไทย
ความต่อเนือ่ ง ดังจะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมไทยเป็นการรับจ้าง
แรงงานไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนในขณะที่ผู้จ้าง ผลิต ที่ไม่ต้องใช้วิชาชีพวิศวกรรมมากนักแต่ใช้นักเทคโนโลยี
แรงงานเลื อ กที่ จ ะแก้ ป ั ญ หาระยะสั้ น โดยการให้ แ รงงาน เป็นหลัก แต่ในภาคการศึกษากลับส่งเสริมให้เรียนวิชาชีพ
ท�ำงานล่วงเวลาเป็นหลัก [11] ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่เน้นด้านวิชาการดังเช่นวิศวกรรมเป็นหลัก แต่กลับไม่มี
ดังกล่าวเกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1) แรงงานไทยมีอัตรา งานด้านวิศวกรรมให้วิศวกรเหล่านั้นได้ท�ำงานตามวิชาชีพ
การเพิม่ ของค่าจ้างทีแ่ ท้จริง ต�ำ่ กว่าการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน ที่ร�่ำเรียนมาเป็นต้น
และ 2) แรงงานไทยมีสมรรถนะต�ำ่ กว่าคุณวุฒทิ ไี่ ด้รบั ดังแสดง
อี ก ทั้ ง ประเทศไทยเป็ น ประเทศผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ในรูปที่ 7 และรูปที่ 8
อุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นทุกปีบนเวทีการ
การทีผ่ ลิตภาพแรงงานไทยเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ แข่งขันโลกโดยมีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
คือร้อยละ 2.4 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างอุตสาหกรรม ยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในระดับต้นๆ
การผลิ ต ของไทยและระบบการศึ ก ษาไทยไม่ เ อื้ อ ต่ อ การ ของโลก และเป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่น
พัฒนาทักษะแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรับจ้างผลิตที่ ท�ำให้มีแนวโน้มในการขาดแคลนช่างเทคนิคทุกๆ ระดับที่
ใช้แรงงานเข้มข้น ในขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลน สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งประเทศไทยยังต้องท�ำการ
แรงงานแสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยได้คา่ จ้างแรงงานไม่คมุ้ ค่า ลงทุนท�ำการฝึกให้คนมีอาชีพ และมาตรฐานการครองชีพที่
ต่อผลิตภาพของแรงงาน อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการที่ สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาด้าน
แรงงานทีเ่ รียนจบสายสามัญสามารถเข้าสูต่ ลาดแรงงานภาค อาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิตได้โดยได้รับการอบรมขั้นต้นเท่านั้น นัน้ ซึง่ มีปรัชญาการศึกษาของตนเอง โดยสามารถศึกษาจาก
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