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ผลการจัดอันดับโดย IMD

ในรายงาน The World Com-
petitiveness Yearbook ของสถาบันการ
จดัการนานาชาต ิ(International Institute 
for Management Development: IMD) 

ดัชนีที่เป็นที่ยอมรับในการเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถแต่ละด้าน
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็คือ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทุกๆ ปี
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำาจะเผยแพร่รายงานผลการจัดอันดับความ
สามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

I M D
• ความสามารถในการแข่งขันโดย

รวม ปี 2016 ประเทศไทยอยู่ใน 
อันดับที่ 28 จาก 61 ประเทศ

• ปั จ จั ย ที่ มี อั น ดั บ สู ง ขึ้ น  คื อ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ อันดับ
ที่ 23 

• ปัจจัยที่อันดับไม่เปลี่ยนแปลงคือ 
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ อันดับ
ที่ 13 

• ส่วนปัจจัยที่ถูกลดอันดับลง คือ 
ประสทิธภิาพของภาคธรุกจิ อนัดบั
ที ่25 และโครงสรา้งพืน้ฐาน อนัดบั
ที่ 49 

• ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
ปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี อยู่อันดับ
ที่ 47 และ 42 ตามลำาดับ

2016

28th
of 61

ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ
Competitiveness in Science, Technology and Innovation1

ที่มา: IMD, World Competitiveness Yearbook 2011-2015

เ ป็ น ส ถ า บั น ก า ร
ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร
บรหิารธุรกจิประเภท

ไม่แสวงหากำาไร ต้ังอยู่ที่เมืองโลซาน 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทำาการเผยแพร่
ผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ต้ังแต่ปี 2532 
โดยรายงานประจำาปี 2559 มีประเทศ
เข้าร่วมทั้งสิ้น 61 ประเทศ 

I M D

ผลการจัดอันดับโดย WEF

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Eco-
nomic Forum: WEF) เผยแพร่การจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ในรายงาน The Global 
Competitiveness Report (GCR) เป็น
ประจำาทุกปี

WEF เป็นองค์กร
ไม่ แสวงผลกำ า ไร 

ตั้ งอยู่ ในนครเจนีวา ประเทศสวิต
เซอร์แลนด์ ทุกปีจะจัดการประชุม
ข้ึนท่ีเมืองดาวอสและเผยแพร่ผลการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ผ่านดัชนีความ
สามารถในการแข่งขัน (Global Com-
petitiveness Index: GCI) จากทั้งสิ้น  
140 ประเทศทั่วโลก

W E F
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อันดับ
2557-2558 2558-2559

ปัจจัย พื้น ฐาน 40 42

ปัจจัย ยก ระดับ ประสิทธิภาพ 39 38

ปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี 65 58

ปัจจัย นวัตกรรม และ ศักยภาพ ทาง ธุรกิจ 54 48

ปัจจัยย่อยด้านนวัตกรรม 67 57

2557-2558 2558-2559

144

1

140

1

อันดับ
 31

อันดับ
 32

ปี 2557-2558 ประเทศไทยอยู่ใน อันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ 

ปี 2558-2559 ประเทศไทยอยู่ใน อันดับที่ 32 จาก 140 ประเทศ 

สูงขึ้น

สูงขึ้น

ลดลง

ที่มา: WEF, The Global Competitiveness Report 2008-2009 to 2014-2015

ความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย WEF

6
ศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย  2559 | 2016



ผลการจัดอันดับโดย Cornell University / INSEAD / 
WIPO

ในปี 2558 มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ร่วมกับ Institut 
Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) และองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization:  WIPO) จัดทำาดัชนี 
ชี้วัดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศเผยแพร่ในรายงาน The 
Global Innovation Index (GII) จากการเก็บข้อมูล 141 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 
ครอบคลุมร้อยละ 95.1 ของประชากรโลก

ที่มา: The Global Innovation Index 2013-2014

อันดับ

อันดับ GII ประเทศไทย 2557 2558

ดัชนี GII 48 55 

ดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรม 62 43

ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม 52 62

ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม 49 40

จากรายงาน GII 2558 ประเทศไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรมใน 
ภาพรวมอยู่อันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศ พบว่าดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม 
ได้รับการจัดอันดับลดลง 10 อันดับ และดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรมได้รับการ 
จัดอันดับลดลง 10 อันดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ดัชนีประสิทธิภาพของการ
พัฒนานวัตกรรมมีอันดับเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยอยู่ในอันดับที่ 43 

สรุป
การจดัอนัดับความสามารถในการแข่งขันดา้น วทน. ของ 3 หนว่ยงานหลกั  

พบว่าความสามารถทางด้าน วทน. ของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ไม่ดีนัก 
เนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยยังค่อนข้างน้อย 

แนวโนม้ทีด่คีอื รัฐบาลไดม้กีารพฒันาระบบกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้
เอื้อกับการทำาธุรกิจมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากปัจจัยกฎหมายและกฎระเบียบทาง
ธุรกิจที่อยู่ในปัจจัยหลักประสิทธิภาพของภาครัฐในการจัดอันดับของ IMD ได้รับ
การจัดอันดับที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
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งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Science, Technology and Innovation Budget2

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐานรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และ
เปน็เครือ่งมอืสำาคัญทีจ่ะพาใหป้ระเทศไทยหลดุพน้จากกบัดกัของกลุม่ประเทศรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap : MIT) 
การวเิคราะหก์ารจดัสรรงบประมาณเพ่ือนำามาวางแผนยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณดา้น วทน. มคีวามสำาคญัต่อการสรา้ง
รากฐานในการแข่งขันไดใ้นระยะยาว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การชีว้ดัทศิทางการลงทนุดา้น วทน. ในระยะยาวใหก้บัรฐับาล ตลอดจน 
การให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณแบบยุทธศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาประเทศในเรื่องที่มีความสำาคัญสูง นอกจากนี้
ตัวเลขงบประมาณ วทน. ยังเป็นข้อมูลสำาคัญที่ใช้ในการติดตามผลการดำาเนินงาน วทน. ของประเทศอีกด้วย

ที่มา: สำานักงบประมาณ, ประมวลผลโดย สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

งบประมาณ วทน. การจัดสรรงบประมาณภาครัฐ

2,575,000฿ 

3.68%

ป 2558

2,525,000฿ 

3.53%

ป 2557

2,720,000฿ 

3.80%

ป 2559

โครงสร้างงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ต่องบประมาณภาครัฐ ปี 2557 – 2559 

นิยามของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่มา: 1. United Nations Educational, Scientific and  
    Cultural Organization: UNESCO
 2. Organisation for Economic Co-operation and  
    Development: OECD

• งบประมาณด้าน วทน. คิดเป็น 
สั ด ส่ ว น ร้ อ ยล ะ  3 . 8 0  ข อ ง 
งบประมาณรวมของภาครัฐในปี 
งบประมาณ 2559

• งบประมาณ วทน. มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 
3.53 ในปงีบประมาณ 2557 เพิม่เปน็ 
ร้อยละ 3.68 ในปีงบประมาณ 
2558 และเพิ่มเป็นร้อยละ 3.80 ใน
ปีงบประมาณ 2559

= + + +
การบร�การ นวัตกรรมการว�จัยและพัฒนา การศึกษาและฝ�กอบรม

SERVICE
S&T

IN
NOVAT ION

EDUCATION
& TRAINING

R
&
D
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2557 2558 25592559 2558 2557

งบประมาณด�าน วทน. 
แยกตามกิจกรรม 4 ด�าน

(%) 
22

 

24 53 

1 
24

 

21 54 

1 
25

 

19 55 

1

55% 
กิจกรรมการศึกษาและฝึก
อบรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 
(Scientific and Technologi-

cal Education and Training 

at Broadly Third Level: 

STET)

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 1%

19%
กิจกรรมการบริการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scientific and Technological 

Services: STS) 
ลดลงจากปี 2558 2%

25% 
กิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา 
(Research and Ex-

perimental Devel-

opment: R&D)

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 
1%

1% 
กิจกรรมนวัตกรรม 
(Innovation: INNO)

คงที่มาตลอด 3 ปี 
(2557-2559) 

SERVICE
S&T

IN
NOVAT I ON

EDUCATION
& TRAINING

R
&
D

SERVICE
S&T

IN
NOVAT I ON

EDUCATION
& TRAINING

R
&
D

SERVICE
S&T

IN
NOVAT I ON

EDUCATION
& TRAINING

R
&
D

SERVICE
S&T

IN
NOVAT I ON

EDUCATION
& TRAINING

R
&
D

ที่มา: สำานักงบประมาณ, ประมวลผลโดย สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
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สรุป
• การจดัสรรงบประมาณของภาครัฐ ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.80 ต่องบประมาณจัดสรรโดยรวมของ
ประเทศ 

• งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมมีสัดส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 1 
ของงบประมาณ วทน.) ในขณะที่ร้อยละ 55 ของงบประมาณ วทน. จะมุ่งเน้น
ไปที่กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STET)  

• งบประมาณ วทน. ส่วนใหญ่จะมุ่งไปดำาเนินกิจกรรมการสร้างบุคลากรด้าน 
วทน. และการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา

• จากโครงสรา้งของงบประมาณ วทน. ทีเ่ปน็อยู่ ภาครัฐควรมุง่ใหค้วามสำาคญักบั
โครงการทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากผลงานวิจยัและสรา้งนวตักรรมซึง่จะชว่ยยกระดบัขดี
ความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น





ในปี 2557 สัดส่วน GERD ต่อ GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน 
ร้อยละ 0.48  

ข้อมูลจาก UNESCO Science Report 2015 แสดงให้เห็นสัดส่วน GERD/
GDP ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 0.3 - 2.0 และการทำาวิจัย
และพัฒนาของทั้งโลกขยายตัวขึ้นมากในช่วงปี 2539 - 2550 

สำาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีการขยายตัวของการทำาวิจัยและพัฒนา
อย่างมาก ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน และส่วนใหญ่ของ
ประเทศเหล่านี้มาจากภาคเอกชนมากกว่าร้อยละ 60 ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมี
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนร้อยละ 54

ที่มา : UNESCO Institute for Statistics Fact Sheet – A Global Investment in research and development

เทียบสัดส�วนระหว�าง ภาคเอกชน และ ภาคอื่นๆ เทียบสัดส�วนต�อ GDP

21

24

41

23

46

36

79

76

59

77

64

54

เกาหลีใต�

ญี่ปุ�น

ไทย

สิงคโปร�

มาเลเซีย

จ�น

4.15%

3.47%

2.08%

2.00%

1.08%

0.48%

ลงทุน R&D เท่าไร...ชาติจึง
เจริญ

 ประเทศที่พัฒนาแล้ว ค่าใช้จ่าย
ด้าน R&D ในภาคเอกชนจะเป็นตัวนำา
และขับเคลื่อน หากพิจารณาประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้ข้อมูล
ปี 2556 พบว่า ประเทศเกาหลีใต้เป็น
ประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พฒันาคิดเปน็สดัสว่นตอ่ผลติภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ (GERD/GDP) สูง
ทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 4.15 ซ่ึงสงูกวา่สดัสว่น
ของประเทศไทยประมาณ 10 เท่า 

การวิจัยและพัฒนา
Research and Development3

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ
13



R&D ของประเทศไทย

ในช่วงประมาณ 14 ปีที่ผ่านมา (ปี 
2543 - 2557) ประเทศไทยมกีารลงทนุดา้น
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  
16 ต่อปี โดยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนการ
ลงทุน R&D ต่อ GDP ของประเทศแล้ว 
เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำาคัญ
(ร้อยละ 0.37 ในปี 2554) จนในปี 2557 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 

2556

ภาคอื่นๆ

ภาคเอกชน
ต�อ GDP

53%

47%

2557

46%

54%

2554

51%0.37%

ต�อ GDP
0.47%

ต�อ GDP
0.48%

49%

นักวิจัยกระจุกที่ภาครัฐ 
ภาครัฐ : 
มีนักวิจัย 37,525 คน-ปี แบ่งเป็น  

• ปริญญาเอก 27%
• ปริญญาโท 64%
• ปริญญาตรี 6% 

ภาคเอกชน : 
มีีนักวิจัย 28,440 คน-ปี 

• ปริญญาเอก 2%
• ปริญญาโท 15% 
• ปริญญาตรี 83% 

ประเทศที่มีนักวิ จัยจำ านวนมาก 
อย่าง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
สิงคโปร์ ส่วนใหญ่บุคลากรจะอยู่ใน
ภาคเอกชน ประมาณ ร้อยละ 60-75 
ขณะที่ประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 46

ศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย  2559 | 2016
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37,525 27%

3%
6%

64%
83%

2%

15%

คน-ป

ภาครัฐ

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาตร�
ไม�ระบุ

ปร�ญญาเอก

ปร�ญญาตร�

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาเอก

ภาคเอกชน

28,440
คน-ป

ที่มา: 
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: จัดเก็บข้อมูล รัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหากำาไร 
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ: จัดเก็บข้อมูล เอกชน

4
,9

0
5

ป�โตรเลียม

• การพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

• ปรับปรุงและพัฒนาสูตรสำหรับออกผลิตภัณฑ�ใหม�

• การพัฒนาสายพันธุ�ในการเพาะปลูก

• การพัฒนาสูตรอาหาร

• การปรับปรุงขบวนการผลิตใหม�

• การพัฒนากระบวนการ

• การพัฒนาสินค�าที่เพ��มการประหยัดพลังงาน

เคมีอาหาร แร�อโลหะ
และแก�ว

โลหะ
ประดิษฐ�

เคร�่องจักร
สำนักงาน

เคร�่องจักร ยานยนต�ว�ทยุ
โทรทัศน�

ยางและ
พลาสติก

4
,0

9
7

3
,6

72

2,
15

7

1,
9

3
0

1,
70

5

1,
0

0
8

73
9

6
179

6
3

10 ภาคการผลิตที่ลงทุน R&D สูงสุด 

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2557 พบว่า อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาสูงที่สุด (4,905 ล้านบาท) รองลง
มา ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่อง
ดื่ม (4,097 ล้านบาท) อุตสาหกรรมเคมี
และเคมีภัณฑ์ (3,672 ล้านบาท) 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ
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10 ภาคบริการที่ลงทุน R&D สูงสุด 

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

(หน่วย:ล้านบาท)

ในภาคบริการพบว่า บริการวิจัยและพัฒนา มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด (2,708 
ล้านบาท) รองลงมาคือ บริการด้านธุรกิจอื่นๆ (1,337 ล้านบาท) และบริการด้าน
คอมพิวเตอร์ (829 ล้านบาท) ตามลำาดับ 

2,708

1,337

829
729

298 273
193

142 118 63

บร�การว�จัย
และพัฒนา

• การรับจ�างว�จัย

• ว�จัยเกี่ยวกับการตรวจสอบ ทดลองมาตรฐาน

• ว�จัยในเร�่องฐานข�อมูล

• ว�จัยและพัฒนา Software

คอมพ�วเตอร�บร�การ
ด�านธุรกิจ
อื่นๆ

การเง�น
และ

ประกันภัย

การศึกษาสุขภาพ
และ

อนามัย

ขนส�ง
และ

ท�องเที่ยว

ไปรษณีย�
และ

โทรคมนาคม

โรงแรม
และ

ภัตตาคาร

การก�อสร�าง

R&D

$$$

ศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย  2559 | 2016
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ภาคการค้าส่งค้าปลีกที่ลงทุน R&D สูงสุด 

สรุป
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของประเทศ เพิ่มข้ึน

อย่างตอ่เนือ่ง ในป ี2557 อยู่ทีร้่อยละ 0.48 (เป้าหมายร้อยละ 1 ในปี 2561) ขณะที ่
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน 
การลงทุนมาจากภาคเอกชนมากกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่นักวิจัยส่วนมาก 
อยู่ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหากำาไร

258

ค�าปลีกอ�ปกรณ�ยานยนต�

1,483

446

ตัวแทนจำหน�าย ห�างสรรพสินค�า

• การว�จัยและพัฒนาเคร�่องนับสินค�า

• การพัฒนาปุ�ยและผลิตภัณฑ�เกษตร

• การพัฒนาระบบ Software สำหรับ

  การจำหน�ายสินค�า และ E- Commerce

• การพัฒาอ�ปกรณ�สำหรับ

  การตกแต�งยานยนต�

(หน่วย:ล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ





ในภาวการณท่ี์ประเทศตอ้งเตรยีมความพรอ้มในการแขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิและ
สังคมบนฐานความรู้ การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็น
รากฐานและหมุดหมายสำาคญัในการนำาประเทศไปสูก่ารพฒันาตอ่ไป จงึจำาเปน็ตอ้งม ี 
การประเมินข้อมูลเรื่องจำานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในแตล่ะปีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับความต้องการของสงัคมและการใชง้าน
ในภาคอุตสาหกรรม ขอ้มลูบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึถอืเปน็ขอ้มลู
สำาคญัในการวางรากฐานและกำาหนดทศิทางเพือ่การพัฒนาของประเทศทีย่ัง่ยืนตอ่ไป 

น้องเฟรชชี่ VS พี่บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตวัเลขทางสถติใินป ี2558 พบวา่จำานวนนกัศกึษาใหมแ่ละผูส้ำาเรจ็การศกึษา
ในทุกระดับชั้น จะอยู่ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที่น้อยกว่า
เมือ่เทียบกบันักศกึษาในสายสงัคมศาสตร ์สถานการณ์ดงักลา่วสะทอ้นถงึจำานวน
อุปทานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอต่อการสร้าง
รากฐานทีแ่ขง็แกร่งรองรับการพฒันาประเทศไปสูส่งัคมเศรษฐกจิด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 

40%

834,928 คน 544,946 คน

251,159 คน334,149 คน

293,787 คน500,779 คน

46%

54%60%

สายว�ทยาศาสตร� สายว�ทยาศาสตร�

สายสังคมศาสตร� สายสังคมศาสตร�

ผู�เข�าศึกษา ผู�สําเร็จการศึกษา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
Science and Technology Personnel

4
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ
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จำ นวนผู้เข้าศึกษาใหม่ ปี 2558

ผู้สำ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แต่ทำ งานด้านอื่น 5 อันดับแรก ปี 2558

สถิ ติของนัก ศึกษาใหม่แ ต่ละ
ระ ดับการศึกษาพบว่ า  นั ก ศึกษา 
เข้าใหม่ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี เช่น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู  
(ปวส. )  มี สัดส่วนนักศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า
นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่กลับกันกับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ที่
นักศึกษาเข้าใหม่ส่วนใหญ่เลือกศึกษา
สายสังคมศาสตร์ ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

(science & technology)

ตํ่ากว�าปร�ญญาตร�
(lower than bachelor degree level)

ปร�ญญาตร�
(bachelor degree level)

ปร�ญญาโท
(master degree level)

ปร�ญญาเอก
(doctoral degree level)

รวม
(total)

สังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�
(social science & humanity)

ไม�ระบุ
(not specified)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 3% 0%

39%

58%

30%
19%

44% 40%

70%
80%

51% 59%

1% 5% 1%

กำ ลังแรงงานสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปี 2558

ในปี 2558 ประเทศไทยมีกำาลัง
แรงงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น 3,979,193 คน แบ่งเป็นผู้
ที่จบสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยตรง และผู้ที่สำาเร็จการศึกษาด้าน
อื่น แต่มาทำางานในสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถจำาแนกกำาลัง
แรงงานได้เป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 

3.3

สําเร็จการศึกษา
ด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ทํางาน
ด�านว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 

ล�านคน

ล�านคน 2.4 ล�านคน

ล�านคน

เร�ยนจบสายอื่น
แต�ทํางานด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ทํางานด�านอื่น
1.5

0.6

ทํางานตรงสาย
1.8 ล�านคน

5 อาชีพยอดนิยมของผู�จบสายว�ทย�แต�ทํางานด�านอื่น

พนักงานควบคุม
เคร�่องจักรโรงงาน

ผู�จําหน�ายสินค�า

คน

21

369,289 คน131,532 คน120,605 คน98,253 คน85,871

ผู�จัดการด�านการผลิต
และการบร�การเฉพาะอย�าง

3 ครู-อาจารย�4 เสมียนทั่วไป5
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ร้อยละของกำาลังแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำ แนกตามอายุ 

ปี 2558

15-19

0.6%

31.4%

36.9%

19.4%

10.0%
1.7%

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

ในปี 2558 กำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนมากจะอยู่ใน
ช่วงอายุ 30 – 39 ปี รองลงมา จะอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ข้อสังเกตสำาคัญ 
พบว่าสัดส่วนของกำาลังแรงงานในช่วงอายุ 20 – 29 ปี มีทิศทางลดลงอย่าง 
ตอ่เนือ่ง ขณะแนวโนม้กำาลงัแรงงานของคนชว่งอาย ุ30 – 39 ปขีึน้ไปนัน้มเีพิม่ขึน้  
สถานการณ์ดังกล่าวอาจสื่อให้เห็นจำานวนบุคลากรวิทยาศาสตร์ในอนาคตจะ
ถดถอยและขาดแคลน และสะท้อนถึงปรากฏการณ์ของสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

สรุป
จำานวนผู้เข้าศึกษาใหม่สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ในปี

การศึกษา 2558 คิดเปน็ร้อยละ 40 ของจำานวนผู้เข้าศึกษาใหม่ท้ังหมด สำาหรับจำานวน
ผูส้ำาเรจ็การศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปกีารศกึษา 2557 คดิเปน็ร้อย
ละ 46 ของจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งหมด

ในปี 2558 กำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งหมดมีจำานวน 
3.97 ล้านคน จำาแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้มีงานทำาทั้งหมด 3.92 ล้านคน (แบ่งเป็น  
ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำางานด้านนี้ และผู้ที่จบ
สาขาอื่นแต่ทำางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และกลุ่มผู้ว่างงานที่สำาเร็จการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 55,270 คน 

นอกจากนี้ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนหนึ่ง 
ไม่ไดเ้ขา้สูต่ลาดแรงงานดา้นนี ้โดยบคุลากรกลุม่นีม้กัมแีนวโนม้หนัไปประกอบอาชพี
ที่ใช้ทักษะและฝีมือในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะผู้จำาหน่ายสินค้า

ข้อสังเกตเรื่องกำาลังแรงงานที่สำาคัญอีกหนึ่งประการ คือตัวเลขแนวโน้มของ
กำาลังแรงงานที่สะท้อนปรากฏการณ์ของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ที่อาจส่งผลต่อ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตด้วย 
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อ�ตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งตํ่าอ�ตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
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อ�ตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูง อ�ตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นตํ่า

สถิติการค้าระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยี
ประกอบด้วย ‘สถิติการค้าระหว่างประเทศด้าน
เทคโนโลยีข้ันสูง’ และ ‘สถิติดุลการชำาระเงินทาง
เทคโนโลยี’ ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ในการวัดศักยภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

สถิติการค้าระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้

แบง่ประเภทอตุสาหกรรมตามรหสั ISIC โดยจำาแนกตามความเข้มข้น 
ของการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทียบกับมูลค่าเพิ่มและผลผลิตของ
แต่ละอุตสาหกรรมโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

1. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
(High-technology industries) 

• ยา
• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
• อิ เ ล็ กทรอนิกส์ และ เครื่ อ ง มือ

วิทยาศาสตร์ 
• อากาศยาน 

2. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูง 
(Medium-high technology industries) 

• เคมีภัณฑ์ (ที่ไม่ใช่ยา) 
• เครื่องใช้ไฟฟ้า 
• ขนส่งทางรถไฟ
• เครื่องจักรและอุปกรณ์
• ยานยนต์
• รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง

3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งต่ำา 
(Medium-low technology industries)

• ถ่านโค้กและปิโตรเลียม
• ยางและพลาสติก 
• การต่อเรือ 
• แร่อโลหะ 

4. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นต่ำา 
(Low technology industries) 

• อาหารและเครื่องดื่ม 
• สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
• กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
• เครื่องหนัง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
• เฟอร์นิเจอร์ 

• เหล็กและเหล็กกล้า 
• แร่โลหะ

มูลค่าการส่งออกของภาค
อตุสาหกรรมของประเทศไทย 
จำ แนกตามระดับเทคโนโลยี 

ปี 2548 - 2558

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกจะ
พบว่า ตั้งแต่ 2548-2558 ประเทศไทยมีมูลค่า
การส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้น
กลางก่ึงสูงมากท่ีสุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่การส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับอื่นๆ มีแนวโน้มชะลอตัว

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ด้านเทคโนโลยี
International Statistics on Technology

5
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2553

2552

(200,000) (100,000) 100,000 200,000 300,000 400,000

ดุลการค้ าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง 

ปี 2547-2558 

ดุลการค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จำ แนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2552-2558

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

• อุตสาหกรรมที่เกินดุลต่อเนื่อง
มาตลอดคือ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

• อตุสาหกรรมทีข่าดดลุต่อเนือ่งมาตลอด
คือ ยา อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ ส่วนอากาศยานขาดดุล
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 

มูลค่าการส่งออก

1,000,000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

(1,000,000)

(2,000,000)

(3,000,000)

2,000,000

3,000,000

มูลค่าการนำาเข้า ดุลการค้า

อากาศยาน

อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ยา

เมื่อพิจารณาเฉพาะ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง พบว่า
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2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

ดุลการค้ าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูง 

ปี 2547-2558 

ดุลการค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางก่ึงสูง จำ แนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ปี 2552-2558

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

มูลค่าการส่งออก

1,000,000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

(1,000,000)

(2,000,000)

(3,000,000)

2,000,000

3,000,000

มูลค่าการนำาเข้า ดุลการค้า

ดุลการค้าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูง ในระยะหลังตั้งแต่ปี 
2555 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากขาดดุล 54,912.68 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น
เกินดุล 562,915.02 ล้านบาทในปี 2558 

อุปกรณ์ขนส่ง 
ทางรถไฟและอื่นๆ

ยานยนต์ รถพ่วง
และรถกึ่งพ่วง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ (ไม่รวมยา)
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(400,000)(500,000)(500,000) (300,000) (200,000) (100,000) 100,000 200,000 300,000

ตั้งแต่ปี 2547 - 2558 มีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก แต่เมื่อ
เทียบกับมูลค่าการนำาเข้า ยังคงมีการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง

ดุลการค้าอตุสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันกลางก่ึงต่ำ  จำ แนกตามประเภทอตุสาหกรรม 
ปี 2552-2558

อุตสาหกรรมต่อเรือ

ผลิตภัณฑ์โลหะเคลือบ

ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ
ยกเว้นเหล็ก

เหล็ก และเหล็กกล้า

ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ

ยางและพลาสติก

ถ่านโค้กและปิโตรเลียม

ดุลการค้ าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งต่ำ  

ปี 2547-2558 

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

มูลค่าการส่งออก

1,000,000

(1,000,000)

(2,000,000)

(3,000,000)

(4,000,000)

(5,000,000)

2,000,000

3,000,000

มูลค่าการนำาเข้า ดุลการค้า

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
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ตั้งแต่ปี 2547 - 2558 เกินดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณา 
รายอุตสาหกรรม มีเพียงอุตสาหกรรมกระดาษที่ยังขาดดุลการค้า

ดุลการค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันต่ำ  จำ แนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ปี 2552-2558

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

สิ่งพิมพ์และสื่อบันทึก

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

ผลิตภัณฑ์จากไม้

เครื่องหนัง

เครื่องนุ่งห่ม

สิ่งทอ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ดุลการค้ าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นต่ำ  

ปี 2547-2558 

ที่มา: OECD ประมวลผลโดย สวทน.

มูลค่าการส่งออก

1,000,000

(1,000,000)

(2,000,000)

(3,000,000)

(4,000,000)

(5,000,000)

2,000,000

3,000,000

มูลค่าการนำาเข้า ดุลการค้า

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
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• ดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี (Technology Balance of Payment: TBP) คือ 
ยอดสุทธิจากการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการทำาธุรกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการคา้ความรู้ทางเทคนคิหรือการใหบ้รกิารทางเทคโนโลยรีะหวา่ง
ประเทศ  

สถิติดุลการชำ ระเงินทาง
เทคโนโลยี

• ตัวเลขด้านรายจ่ายค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยีเป็นดัชนีสำาคัญแสดงถึงระดับ
ความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยทีีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศ ในขณะทีต่วัเลขดา้นรายรบั
จะแสดงถึงความสามารถของประเทศในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ อันจะนำามาซึ่งรายได้จากการส่งออกเทคโนโลยี

ค่าธุรกรรมทางเทคโนโลยี
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Royalty and license fee) 

หมายถึง ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
และไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้สิ่งของต้นฉบับ 

2.คา่ทีป่รกึษาและการใหบ้รกิารทางเทคนคิ (Consulting and technical 

service fee) 

หมายถึง ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและค่ากรรมการบริษัท 
ค่าให้บริการความรู้ทางวิชาการ และค่าให้บริการความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
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-211,376

-206,993

-177,585

-161,778

-159,188

-135,570

-148,095

-132,682

สรุป
สถิติการค้าระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือในการบ่งชี้ความ

สามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทย สถิติที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ สถิติ
การคา้ระหวา่งประเทศของสาขาอตุสาหกรรม จำาแนกตามระดบัเทคโนโลยี และสถติิ
ดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี

การขาดดลุชำาระเงนิทางเทคโนโลยียังเป็นภาวการณ์ท่ีพบโดยทัว่ไปในประเทศ
กำาลงัพฒันาแตส่ิง่ทีค่วรตระหนกัคอื การพฒันาแนวทางท่ีจะใช้ความรูท้างเทคโนโลยี
จากตา่งประเทศให้เกดิประโยชนส์งูสดุ และมุง่ให้เกดิการแพรก่ระจายของความรูท้าง
เทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ป ี2557 ประเทศไทยขาดดลุการชำาระเงนิคา่ธรรมเนยีมเทคโนโลยี 206,993 
ล้านบาท และมีมูลค่าการขาดดุลลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 หากพิจารณา
ในรายละเอียดจะเห็นว่า ประเทศไทยมีรายจ่ายทางเทคโนโลยีมากถึง 335,125 
ล้านบาท ขณะที่มีรายรับเพียง 128,132 ล้านบาท และจากการขาดดุลดังกล่าว 
สามารถจำาแนกเป็นการขาดดุลค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 122,075 
ล้านบาท และขาดดุลค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค 84,918 ล้านบาท 

ร า ย รั บ  –  ร า ย จ่ า ย แ ล ะ
ดลุการชำ ระเงนิทางเทคโนโลยี 

ปี 2550 - 2557

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย คำานวณโดย สวทน 

รายรับ รายจ่าย ดุลการชำาระเงิน

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557
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การยื่นคำ ขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย

1. การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง การคิดค้น คิดทำา ผลิตภัณฑ์
หรือกรรมวิธีขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้น เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป เครื่องยนต์ ยา
รกัษาโรค หรอืกรรมวธิใีนการผลติสิง่ของ ซึง่สามารถนำาไปใช้ประโยชนใ์นทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และหตัถกรรมได ้เช่น วิธีการในการ
ผลติสนิค้า วธีิการในการถนอมพชืผักผลไมไ้มใ่หเ้นา่เสยีเร็ว สทิธบิตัรประเภท
นี้มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร 

 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง การ

ออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบลวดลาย หรือสีของ
ผลติภณัฑ ์อนัมลีกัษณะพเิศษสำาหรบัผลติภณัฑซ์ึง่สามารถใชเ้ป็นแบบสำาหรบั
ผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ เช่น การออกแบบแก้วน้ำาให้มี
รูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น สิทธิบัตรประเภทนี้มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร

แหล่งข้อมูลสิทธิบัตร 

1. กรมทรพัย์สนิทางปัญญา (สถติิสทิธิบตัรและอนสุทิธบิตัรภายในประเทศ)

2. องค์การทรพัยส์นิทางปญัญาโลก หรอื WIPO (สทิธบัิตรผา่นระบบ PCT 
Patent Cooperation Treaty)

สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อการวิจัยพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม ซึง่ผูป้ระดษิฐ์
จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในระยะเวลา
หนึง่ตามทีก่ฎหมายของประเทศทีจ่ดสทิธิ
บัตรกำาหนดไว้ การนำาความรู้ในสิทธิบัตร
มาพัฒนาและต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม
จะนำาไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิการคา้และ
การลงทุนในระยะยาวต่อไป

สิทธิบัตร
Patents6
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สถติกิารย่ืนจดทะเบยีนสทิธิบตัร
ในประเทศไทย

การยื่นคำาขอรับสิทธิบัตร 
ในประเทศไทย 

ปี 2550-2557 

4,0777,930

983

1,271

6,947 2,806

ไทย

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ

ต่างชาติ

(หน่วย : รายการ)(หน่วย : รายการ)

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

10,339 10,561

9,730

5,539 5,773

10,227

11,209

APPROVED

12,007

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
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3 ชาติที่เข้ามาจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในไทยมากที่สุด 3 ชาติที่เข้ามาจดสิทธิบัตรการออกแบบในไทยมากที่สุด

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

1. ญี่ปุ่น 3,230 รายการ

3. สหรัฐอเมริกา 1,263 รายการ

2. สหภาพยุโรป 1,279 รายการ

1. ญี่ปุ่น 571 รายการ

2. สหภาพยุโรป 258 รายการ

3. สหรัฐอเมริกา 137 รายการ

จำ นวนการยืน่คำ ขอสทิธิบตัรการประดษิฐ์
และออกแบบของคนไทย 
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51

155

6

8

125

สรุป
จำานวนคำาขอรับสิทธิบัตรและจำานวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติสำาหรับ 

คนไทยยังมีจำานวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นการยื่นจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ
รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรให้สามารถประยุกต์

ใช้ให้เกิดมูลค่าท้ังในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์มากขึ้น ตลอดจนต้องมีการ
พฒันาศักยภาพในการบรหิารจดัการทรัพยส์นิทางปญัญาใหแ้กบ่คุลากร ซึง่จะชว่ยเสรมิ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ

การยื่นขอสิทธิบัตรของ 
คนไทยในตา่งแดน ป ี2557 

การยื่นจดทะเบียน 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

การได้รับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
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ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการศึกษา 
ค้นคว้า และการทำาวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย จึงเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีทันสมัยและ
สามารถใช้ในการอ้างอิงได้เป็นอย่างดี ท่ีสำาคัญยังใช้เป็นดัชนีช้ีวัดระดับความแข็งแกร่ง
ของความสามารถในการทำาวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยในประเทศ 

ที่มา: Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-
EXPANDED), As of 26 January 2016

51,162 1.015

10,897

ผลงานตีพ�มพ� จํานวนผลงานตีพ�มพ�
ต�อประชากร 1,000 คน

บทความ

บทความ

บทความ

บทความ

บทความ

บทความ

1.992

68,892 0.542

9,311 0.311

257,387 0.189

6,382 0.094

ผลงานตีพิมพ์และสัดส่วน 
ต่อประชากร 1,000 คน  
ในแถบเอเชียแปซิฟิก 

ปี 2557

ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
Scientific and Technological Publications

7
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ประเทศทีม่ผีลงานตพีมิพร่์วม
กับไทยสูงสุด 5 อันดับแรก 

ปี 2558

ผลงานตีพิมพ์ของ 
นักวิจัยไทยเพิ่มสูงขึ้น

ป� 2557 ป� 2558

6,333 บทความ 6,382 บทความ

678

1,148 บทความ

บทความ

บทความ

บทความ

บทความ365

477

527

ที่มา: Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science 
Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 26 January 2016

ที่มา: Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science 
Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 26 January 2016
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จำ นวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 
หน่วยงานแรกของไทย 

ปี 2558

สาขาที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 
3 อันดับแรก 

ปี 2558

ที่มา: Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science 
Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 26 January 2016

ที่มา: Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science 
Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 26 January 2016

1,1611,230
บทความ บทความ บทความ บทความ บทความ

523570680

มหาว�ทยาลัย
มหิดล

จ�ฬาลงกรณ�
มหาว�ทยาลัย

มหาว�ทยาลัย
เชียงใหม�

มหาว�ทยาลัย
ขอนแก�น

มหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร�

701
บทความ บทความ บทความ

519681

 ว�ศวกรรมศาสตร�
(engineering)

เคมี 
(chemistry)

วัสดุศาสตร� 
(materials Science)

สรุป
ในปี 2558 มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อจำาแนกตามสาขาวิชาและ

หน่วยงาน พบว่าวิศวกรรมศาสตร์มีความเข้มแข็งมากที่สุดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด

การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศในระยะต่อไป นอกจากการพิจารณา
จากจำานวนผลงานตีพิมพ์แล้ว ต้องพิจารณาในมิติอื่นๆ ด้วย อาทิ ดัชนีการตีพิมพ์
ผลงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาคเอกชน 
สถาบันวิจัยของรัฐ เพื่อให้เห็นถึงการถ่ายเทขององค์ความรู้ และการนำาองค์ความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 
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ผู�ใช�โทรศัพท�พ�้นฐาน ผู�ใช�โทรศัพท�เคลื่อนที่ ผู�ใช�อินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคลื่อนที่ ผู�ใช�อินเทอร�เน็ตผ�านสาย
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2555 2556 2557 2558

ที่มาและความสำ คัญ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่
ทุกประเทศตา่งเรง่พัฒนาและใหค้วามสำาคญั เพราะเปน็เคร่ืองมอืในการขยายโอกาส
การเข้าถึงข้อมูล ลดช่องว่างทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหาร
จัดการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น การพัฒนาและขยายฐานเครือข่ายให้
เชื่อมโยงทั่วถึง นับเป็นการสร้างฐานท่ีแข็งแรงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างยั่งยืน 

การใช ้ICT ของประชาชนในประเทศพัฒนาแลว้และกำาลงัพฒันาย้อนหลงั 5 ป ีพบวา่ แนวโนม้การใชบ้ริการอนิเตอร์เนต็
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (wireless broadband) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
ขณะที่การใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านสายนำาสัญญาณ (fixed or wired broadband) มีแนวโน้มชะลอตัวลง และตัวเลขการใช้
บริการโทรศัพท์พื้นฐานก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เจนเนอเรชั่น ‘มี’ สมาร์ทโฟน

ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำ ลังพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558

ศักยภาพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ไอซีที)
Information & Communication Technology
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ชุมสายอินเตอร์เน็ตกระจุกตัว
อยู่ใจกลางความเจริญ 

พิจารณาตัว เลขการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต พบว่ามีการใช้โทรศัพท์
เคลื่อนท่ีเกินกว่าร้อยละ 70 ในทุก
พื้นที่ ขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตมีการใช้งานไม่ถึงร้อยละ 50 
ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ 

เม่ือเปรียบเทียบกับจำานวนผู้ใช้ประชากร 100 คน พบว่าคนไทยใช้งาน
อินเตอร์เน็ตเป็นอันดับ 1 
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(2) คอมพ�วเตอร�
(3) อินเตอร�เน็ต
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โทรศัพท์เคลื่อนที่

ประชากรประเทศไทยที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป 
มีจำานวน 65.7 ล้านคน 
มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 49.6 ล้านคน 
(ร้อยละ 79.3)

คนไทยใช้คอมพิวเตอร์
ทำ อะไรบ้าง ?
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10 กิจกรรมอินเตอร์เน็ต
ยอดนิยม

สรุป
แม้ในภาพรวม ประชาชนมีการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ิมขึน้ แตเ่ม่ือเปรยีบเทียบกบัประเทศในกลุม่พฒันาแลว้พบวา่ การใช้งานคอมพวิเตอร ์
และอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำา

การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงข่ายการเชื่อมโยงให้ทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้ และเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดช่องว่าง
ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทได้มากขึ้น และทำาให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
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ค�นหาข�อมูลเกี่ยวกับสินค�า/
บร�การด�านสุขภาพ

ค�นหาข�อมูลของภาครัฐ

โทรศัพท�ผ�าน Internet(VOIP) เช�น
Skype, iTalk, Video call

ห�องสนทนาออนไลน� เช�น
Blog Web 2.0, Chat, Instant Message

จำานวนผู้ใช้ต่อประชากร 100 คน
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รายนามคณะทำางาน จัดทำาหนังสือ

ศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของประเทศไทย 2559

คณะที่ปรึกษา
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์  

รองเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.สิริพร พิทยโสภณ   

ผู้ช่วยเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ   

นักยุทธศาสตร์

นางปัทมา แก้วสีปลาด

นักยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดทำา
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์   

ผู้อำานวยการอาวุโส 

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์   

ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย 

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

ดร.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ  

นักพัฒนานโยบาย 

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

นายอริยวัตร เสนาคุณ   

นักวิเคราะห์นโยบาย 

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

ดร.พรรณทิกา ตระกูลสถิตย์มั่น 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
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