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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  เป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ‘ดัชนี วทน.’ จึงเป็นเครื่องมือ
สำาคญัในการชีว้ดัระดบัความกา้วหนา้และขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ดังน้ันเพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานภาพด้าน วทน. 
ของประเทศต่อสาธารณชนในวงกว้าง สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) ซึง่เปน็ฝา่ยเลขานกุาร คณะอนกุรรมการจดัทำา 
ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงดำาเนินการจัดทำาหนังสือ ‘ศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย’ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบถงึความกา้วหนา้และความสำาคญัของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมตอ่การ 
พัฒนาประเทศ 

เนื้อหาของหนังสือฉบับนี้ ประกอบด้วยดัชนี 8 ประเภท ได้แก่ ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน  วทน. ของประเทศ งบประมาณ วทน. การวิจัยและพัฒนา บุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี สิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) 

สวทน. หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ
พัฒนาการด้าน วทน. ของประเทศต่อไป
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บท ที่ 1
ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศี
Competitiveness in Science, 
Technology and Innovation

ผลการจัดอันดับโดย IMD
ในรายงาน The World Competitiveness Yearbook ของ

สถาบนัการจดัการนานาชาต ิ(International Institute for Manage-
ment Development: IMD) ระหวา่งป ี2555-2556 จดัอนัดบัความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกไว้ดังต่อไปนี้

เป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจประเภทไม่แสวงหากำาไร ตั้ง
อยู่ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำาการเผยแพร่ผลการจัด
อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศตา่งๆ ตัง้แตป่ ี2532 โดย
รายงานประจำาปี 2556 มีประเทศเข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น 60 ประเทศ

ฮ่องกง
 สิงคโปร์
 ไต้หวัน
 มาเลเซีย
 เกาหลีใต้
จีน
 ญี่ปุ่น
ไทย
 ฟิลิปปินส์

อันดับ อันดับ

2555 2556
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22
23
27
30
43
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15
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19
24
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38

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่นิยมใช้เปรียบเทียบ
ศักยภาพและความสามารถในแต่ละด้านของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีหน่วยงาน
ชั้นนำาหลายแห่งรับหน้าที่จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

•  ประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่มีอันดับลดลงเล็กน้อย 
•  จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย มีอันดับสูงขึ้น  

โดยเฉพาะ ฟิลิปปินส์ มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
5 อันดับ

•  เกาหลีใต้ มีอันดับคงเดิม คืออันดับที่ 22
•  ไต้หวัน มีอันดับลดลง 4 อันดับ 
•  ป ี2556 ประเทศไทย มคีวามสามารถในการแขง่ขนัโดยรวม

เป็น อันดับที่ 27 ดีขึ้นจากปี 2555 ที่อยู่ในอันดับที่ 30

imd
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อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
ใน IMD 5 ปีหลังสุด (ปี 2552-2556)

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ

อันดับโดยรวม

2552 2553 2554 2555 2556

ประสิทธิภาพของภาครัฐ

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

ที่มา: IMD, World Competitiveness Yearbook 2009-2013

กราฟแสดงอันดับของประเทศไทยใน IMD ปี 2552-2556

อันดับที่ 1

อันดับสุดท้าย

เกณฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์ที่มีการปรับตัวดีขึ้น
 • จำานวนสิทธิบัตรที่ย่ืนขอภายในประเทศต่อ

จำานวนประชากร 

เกณฑ์ที่มีการปรับตัวแย่ลง
 • จำานวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศ 
 • มาตรฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

เกณฑ์ด้านโครงสร้างพื้ันฐานด้านเทคโนโลยี

เกณฑ์ที่มีการปรับตัวดีขึ้น
 • ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน
 • จำานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อประชากร 1,000 คน 

เกณฑ์ที่มีการปรับตัวแย่ลง
 • อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อ 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
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ผลการจัดอันดับโดย WEF
ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นๆ อาจ

สะท้อนถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจได้ เห็นได้จากผลการจัด
อันดับโดยเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 
ในรายงาน The Global Competitiveness Report ซึ่งสรุปดัชนี
ความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness Index: 
GCI) แสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศทีร่ะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิสงู 
รายไดป้ระชากรตอ่หวัสงู มแีนวโนม้ทีจ่ะมรีะดบัความสามารถใน
การแข่งขันโดยรวมสูงตามไปด้วย

เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำาไร ตั้งอยู่ในนคร
เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทุกปีจะ
จัดการประชุมขึ้นที่ดาวอสและเผยแพร่ผล
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ผ่านดัชนีความสามารถ
ในการแข่งขันรวม โดยรายงานประจำาปี 
2556-2557 WEF จัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของ 148 ประเทศทั่วโลก

WEF

อันดับ GCI ประเทศไทย

38

144 148

37

1 1

2555-2556 2556-2557
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อั น ดั บ

  2555-2556 2556-2557

 ปัจจัย พื้น ฐาน  45 49 
 โครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ การศึกษา ฯลฯ 

 ปัจจัย ยก ระดับ ประสิทธิภาพ 47 40 
 ปัจจัยย่อยความ พร้อม ด้าน เทคโนโลย ี 84 78

 ปัจจัย นวัตกรรม และ ศักยภาพ ทาง ธุรกิจ  55 52 
 ปัจจัยย่อยด้านนวัตกรรม 68 66

พบวา่ ปจัจยันวตักรรมและศกัยภาพทางธรุกจิ ยงัเปน็จดุออ่นของประเทศไทย 
แม้จะได้รับการจัดอันดับสูงขึ้น 3 อันดับในปีนี้

ปัจจัยหลายตัวของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ไม่ดี อาทิ 

• สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร  

อันดับ 1 
ไอซ์แลนด์ 
มีผู้ใช้ 96%

อันดับ 97 
ประเทศไทย
มีผู้ใช้ 26.5% 

• ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม

อันดับ 1 
สวิตเซอร์แลนด์ 
5.84 คะแนน

อันดับ 81 
ประเทศไทย
3.36 คะแนน

81

1
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ดัชนี GII ซึ่งวัดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของประเทศ 
คำานวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนีย่อย 2 ตัว ได้แก่

 
1 ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม คำานวณจากค่าเฉลี่ยของ 5 
ปจัจยั ประกอบดว้ยปจัจยัเชงิสถาบนั ทนุมนษุยแ์ละการวจิยั โครงสรา้ง
พื้นฐาน ศักยภาพทางการตลาด และ ศักยภาพทางธุรกิจ 

2 ดชันผีลผลติดา้นนวตักรรม คำานวณจากคา่เฉลีย่ของ 2 ปจัจยั 
ประกอบดว้ย ผลผลติจากการพฒันาความรูแ้ละเทคโนโลย ีและผลผลติ
จากความคิดสร้างสรรค์ 

นอกจากนี ้ยงัมกีารคำานวณคา่ดชันีปีระสทิธภิาพของการพฒันา
นวัตกรรม (Innovation Efficiency Index) โดยคิดจากสัดส่วนของ 
ดัชนีีผลผลิตด้านนวัตกรรมต่อดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม ดัชนีดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของการแปลงทรัพยากรด้านนวัตกรรมให้
เป็นผลผลิตด้านนวัตกรรมของประเทศ

  2554 2555 2556

 ดัชนี GII  48 57 57

 ดัชนีประสิทธิภาพ 56 61 76 
 ของการพัฒนานวัตกรรมี 

 ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม 48 59 57 

 ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม 46 56 61 

ที่มา: The Global Innovation Index 2011-2013

ผลการจัดอันดับโดย Cornell University 
/ INSEAD / WIPO

มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ร่วมกับ Institut Européen 
d’Administration des Affaires (INSEAD) และองคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (World 
Intellectual Property Organization : WIPO) จัดทำาดัชนีชี้วัดความสามารถทางด้าน
นวัตกรรมของแต่ละประเทศเผยแพร่ในรายงาน The Global Innovation Index (GII) 
ตั้งแต่ปี 2550 

สำาหรับรายงานปี 2556  ทำาการจัดอันดับ 142 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
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เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) โดยเฉพาะการลงทุนด้าน

การวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยยังมีค่อนข้างต่ำา 
ส่งผลให้้ความสามารถในการแข่งขันด้าน วทน. ของ
ประเทศไทย จากการจัดอันดับของ IMD,  WEF และ 
Cornell University/ INSEAD/ WIPO อยู่ในระดับที่
ต้องได้รับการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพด้าน วทน.ของ
ประเทศ จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันโดย
รวมเพิ่มสูงขึ้นด้วย

สรุป

ข้อสังเกตจากดัชนี GII 
ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
เท่าที่ควร ได้แก่ 

 • สภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมาย อันดับที่ 
121

 • สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง  
อันดับที่ 94

 • ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ประเภท
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้  
อันดับที่ 95

 • การสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์  
อันดับที่ 81

ปัจจัยที่ประเทศไทยมีอันดับค่อนข้างดี ได้แก่
 
 • ศักยภาพทางการตลาด  

อันดับที่ 37

 • ทุนมนุษย์และการวิจัย ถือว่าอันดับสูงขึ้น
จาก อันดับที่ 101  
เป็น 46 เนื่องจากปัจจัยด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และด้านการวิจัยและ
พัฒนา มีการปรับอันดับสูงขึ้น

7
สำ นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ



บท ที่ 2
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Science, Technology and Innovation Budget

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศมีความสำาคัญยิ่งต่อการ
สร้างรากฐานเพื่อการแข่งขันในระยะยาว เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
งบประมาณ วทน. จึงเป็นข้อมูลที่มีความสำาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าในการใช้ วทน. ขับเคลื่อนประเทศ 

นิยามของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

หมายเหตุ:  R&D  = Research and Development ; STET = Scientific and Technological Education and Training ; 
STS = Scientific and Technological Service ; STA = Scientific and Technological Activities

องคก์รการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) 
นิยามกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological activities: STA) ว่า 
 

  กิจกรรมที่กระทำาอย่างเป็นระบบอันเก่ียวข้องกับการสร้าง การพัฒนา การเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

งบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

การวิจัยและ
พัฒนา

การศึกษาและ
ฝึกอบรมด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STA)

การบริการด้าน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

นวัตกรรม

InnovationR&D stet stsSTI 
Budget
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โครงสร้างงบประมาณภาครัฐ ปี 2551 – 2556

การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2551 2552 2553 2554 2555 2556

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

0

ลานบาท

งบบุคลากรและงบดำเนินงาน

งบประมาณ วทน.

งบประมาณรวม

งบประมาณที่ไมใช วทน.

หมายเหตุ: งบประมาณด้านบุคลากรและงบดำาเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของงบประมาณประจำาปีนั้นไม่รวมงบประมาณด้าน วทน.

ที่มา : สำานักงบประมาณ, ประมวลผลโดยสำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

จากโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณภาครัฐปี 2551 - 2556 จะเห็นว่า 
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ร้อยละ 95 เป็นงบประมาณด้านบุคลากร งบดำาเนินงาน
และงบประมาณที่ไม่ใช่ด้าน วทน. ในขณะที่งบประมาณด้าน วทน. ค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 
ร้อยละ 3 ของงบประมาณรวมในแต่ละปี

2551 2552 2553 2554 2555 2556

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

0

ลานบาท

งบบุคลากรและงบดำเนินงาน

งบประมาณ วทน.

งบประมาณรวม

งบประมาณที่ไมใช วทน.
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งบประมาณ วทน. 
ตามประเภทกิจกรรม
ด้าน วทน. ปี 2556 

 

เมื่อนำางบประมาณด้าน วทน. มา
จำาแนกตามประเภทกิจกรรม ตามคำาจำากัด
ความของ UNESCO และ OECD จะพบว่า 
งบประมาณ วทน. ส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณ
ดา้นการศกึษาและฝกึอบรมดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(รอ้ยละ 53) สว่นงบประมาณ
ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และงบ
ประมาณด้านการบริการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน  
(ร้อยละ 23 และร้อยละ 22 ตามลำาดับ) 
สำาหรับงบประมาณด้านนวัตกรรมนั้น ยังมี
สัดส่วนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 2) 

ซ่ึงสัดส่วนงบประมาณ วทน. ในป ี2556  
นี้ไม่แตกต่างจากปีก่อนหน้านี้นัก

รอ้ยละของงบประมาณ วทน. จำ แนกตามประเภทกจิกรรม 
ปี 2556 (ตามนิยามของ UNESCO และ OECD)

การศึกษาและฝึกอบรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STET)

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D) 

R
&
D

EDUCATION
& TRAINING

53%

23%
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การพัฒนาประ เทศไปสู่ เ ศ รษฐกิ จ
และสังคมฐานความรู้ จำาเป็นต้องมีการวาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ โดย
เฉพาะงบประมาณด้าน วทน. ซ่ึงควรมีการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในกิจกรรม 
วทน. ท่ีมีความสำาคัญ อาทิ งบประมาณใน
การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ 
พบว่ายังมีงบประมาณค่อนข้างจำากัด

สรุป

ที่มา : สำานักงบประมาณ, ประมวลผลโดยสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

นวัตกรรม 
(INNOVATION) 

การบริการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (STS)

IN
NOVAT I ON

SERVICE
S&T

22%

2%
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บท ที่ 3
การวิจัยและพัฒนา
Research and  
Development

ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น ปั จ จุ บั น 
ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับการ
แข่งขันระหว่างประเทศค่อนข้างสูง
การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้น จำาเป็น
ที่ต้องพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจ
และสงัคมฐานความรู ้เพือ่สรา้งความ
สามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน 
การก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว 
ต้ องอาศั ยทั้ งความรู้ และความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรม เปน็กลไกสำาคญัในการ 
ขับเคลื่อน ดังนั้น การลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและสะสม 
องค์ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน
ต้องให้ความสำาคัญ

สถานการณ์การลงทุนด้าน R&D ทั่วโลก
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงในระยะหลังอย่่างประเทศจีน

และญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
ประเทศไทย แต่เดิมระหว่างปี 2545-2553 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ค่อนข้างคงที่ มีร้อยละ 0.25 ต่อ GDP แต่ในปี 2554 มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำาคัญ เป็นร้อยละ 0.37 ต่อ GDP  

ที่มา : 1. International Institute for Management Development (IMD). World Competitiveness Yearbook 2013.                                                                                                                                    
 2. National Science Foundation. Science and Engineering Indicators 2012.

แนวโน้มสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
ปี 2545-2554
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สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน สหภาพยุโรป

จีน เกาหลีใต ไทย

ดัชนี R&D
ตัวชีวั้ดทีใ่ชก้นัแพรห่ลายทีส่ดุในการ
วัดระดับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ต่างๆ คือ 
 1. ค่าใช้จ่ายลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา (Gross domestic 
expenditure on R&D: GERD)  
 2. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ หรือ 
GERD/GDP
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10 ประเทศที่มีการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) สูงสุด
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สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน สหภาพยุโรป

จีน เกาหลีใต ไทย

 • ทวีปอเมริกาเหนือ ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนา  ร้อยละ 2.0-3.0 ต่อ 
GDP

 • ทวีปยุโรป ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พฒันา แตกตา่งกนัมาก ตัง้แตร่อ้ยละ 
0.5-3.9 ต่อ GDP

 • ทวีปออสเตรเลีย ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนา ร้อยละ 1.0-2.0 ต่อ 
GDP

 • ทวปีอเมรกิาใต ้คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยั
และพฒันา รอ้ยละ 0.3-1.0 ตอ่ GDP 
ยกเว้นประเทศบราซิลที่มีค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้ ร้อยละ 1.2 ต่อ GDP 

 • ทวปีแอฟรกิาใต ้ค่าใช้จา่ยดา้นการวจิยั
และพัฒนาต่ำากว่าร้อยละ 0.5 ต่อ 
GDP ยกเว้น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ที่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ร้อยละ 0.9 ต่อ 
GDP

 • ประเทศตะวันออกกลางและเอเชียใต ้   
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาร้อยละ  
0.2-4.0 ต่อ GDP ยกเว้นประเทศ
อสิราเอลทีม่คีา่ใชจ้า่ยนีท้ีร่อ้ยละ 4.4 
ต่อ GDP

 • ประเทศเอเชียตะวันออก ค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 2.0-
3.0 ต่อ GDP เกาหลีใต้มีค่าใช้จ่าย 
สูงที่สุด ร้อยละ 3.7 ต่อ GDP

 • ประเทศกลุม่อาเซยีน คา่ใชจ้า่ยดา้นการ 
วิจัยและพัฒนาร้อยละ 0.3-2.2 โดย 
สิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด ร้อยละ 2.2 

ที่มา : ข้อมูลขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization : UNESCO) ใน 
UNESCO Science Report 2012

การลงทุนด้าน R&D (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2553 (2010)

ที่มา: UNESCO,  UNESCO Institute for Statistics,  October 2012
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R&D ในประเทศเอเชียแปซิฟิค
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ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ของประเทศ
ต่อ GDP (GERD/GDP)

หมายเหตุ : * ปี 2553

ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), World Competitiveness Yearbook 2013

สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2554

การลงทุน R&D ของประเทศไทย
ปี 2543-2554 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย

ละ 22.9 ต่อปี (จาก 12,406 ล้านบาท ในปี 2543 เป็น 40,870 ล้านบาท ในปี 2554) 
ปี 2543-2552 เป็นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยภาคเอกชนไม่ถึง 

รอ้ยละ 50  แตใ่นป ี2554 เปน็ปแีรกทีม่กีารลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันาโดยภาคเอกชน
ร้อยละ  51 แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของภาคเอกชนที่เห็นความสำาคัญของการวิจัยและ
พัฒนาต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2543-2554

5 อันดับสาขา
อุตสาหกรรมไทย 
ที่มีค่าใช้จ่าย R&D 
สูงที่สุดในปี 2554

ที่มา : 1. สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
          2. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยีแห่งชาติ
          3. สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
     นวัตกรรมแห่งชาติ

ที่มา : สำานักงาน คณะ กรรมการ นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม แห่ง ชาติ (สว ทน.)

1,362 ล้านบาท
เครื่องจักรและอุปกรณ์

เคมีและเคมีภัณฑ์

2,809 ล้านบาท

3,631 ล้านบาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ปิโตรเลียม

1,554 ล้านบาท

1,955 ล้านบาท

บริการวิจัยและพัฒนา
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บุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย

ในช่วงป ี2544-2554 ทีผ่า่นมา  
ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา (แบบรายหัว) เพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 เท่า จาก 55,748 คน 
ในปี 2544 เป็น 91,473 คน ใน
ปี 2554

5 อันดับอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรด้าน R&D มากที่สุดในปี 2554

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 (คน)

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

อาหารและเครื่องดื่ม    3,933

เคมีและเคมีภัณฑ์  3,540

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก   2,050

ค้าส่งและค้าปลีก  1,411

เครื่องจักรและอุปกรณ์  1,381

ในปี 2554 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (แบบรายหัว)
จำานวน 91,473 คน จำาแนกเป็น

นักวิจัย 51,178 คน

ช่างเทคนิค 27,040 คน

ผู้ทำ งานสนับสนุน 12,752 คน
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นับต้ังแต่ปี 2543-2554 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
หรือ GERD (Gross Expenditures on R&D) ต่อ GDP ของประเทศ 
ค่อนข้างต่ำา ถึงแม้ว่าในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ผ่านมาถึง 
ร้อยละ 48 ก็ตาม ขณะที่การทำาวิจัยและพัฒนาของทั้งโลกขยายตัวขึ้นมาก

ในช่วงป ี2539-2550 ซึง่เป็นผลพวงมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก 
สำาหรบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีทีม่กีารขยายตวัของการทำาวจิยัและพฒันา

อยา่งมาก ไดแ้ก ่ประเทศเกาหลใีต ้ญีปุ่น่ ไตห้วนั และจนี และสว่นใหญก่ารลงทนุดา้น
การวิจัยและพัฒนาของประเทศเหล่านี้มาจากภาคเอกชนมากกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่ประเทศไทยนั้น  
ในปี 2554 มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนร้อยละ 51 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชน
ลงทุน R&D มากกว่าภาครัฐ

 ในสว่นของบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันา ประเทศไทยมจีำานวนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันา
แบบเทียบเท่าทำางานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) เพียง 0.8 คนต่อประชากร 1,000 คน 
(ข้อมูลในปี 2554) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะพบว่า ประเทศไทยมี
ค่าต่ำากว่าประเทศเหล่านี้อยู่ระหว่าง 7-11 เท่า นอกจากนี้ ประเทศที่มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
จำานวนมากนั้น ส่วนใหญ่บุคลากรจะอยู่ในภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
สงิคโปร ์มบีคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเทา่ทำางานเตม็เวลาอยูใ่นภาคเอกชน รอ้ยละ 60-75 
ในขณะทีป่ระเทศไทยมบีคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเทา่ทำางานเตม็เวลาในภาคเอกชน เพยีง
ร้อยละ 17 เท่านั้น

สรุป

นักวิจัย (แบบรายหัว) ปี 2554 ท้ังหมด 51,178 คน แบ่งเป็น 

ภาคเอกชน 14,256 คน
ภาครัฐและภาคอื่นๆ 36,922 คน
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บท ที่ 4
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology 
Personnel

1 นักศึกษาใหม่ 
ในปัจจุบันร้อยละของนักศึกษาใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศไทย นับว่ายังมีน้อยเมื่อเทียบกับสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี แต่ร้อย
ละของนักศึกษาใหม่ที่ เข้ารับการศึกษาระดับต่ำากว่าปริญญาตรี (ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ
อนุปริญญา) สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าสายสังคมศาสตร์ โดย 
ส่วนมากเข้าศึกษาสาขาอุตสาหกรรมในระดับ ปวช. และ ปวส. 

17.4%
(8,227 คน)

35.9%
(1,295 คน)

79.1%
(37,308 คน)

59.2%
(2,138 คน)

26.4%
(120,812 คน)

65.1%
(297,347 คน)

57.2%
(152,217 คน)

41.6%
(110,793 คน)

8.5%

1.2%

3.5%

4.9%

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ต่ำ กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

ไม่ระบุ
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529,652

289,558

432,089 448,300

354,603

265,352

295,669 283,185

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

2 จำ นวนนักศึกษาใหม่และผู้สำ เร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา

3 สถานการณ์ผู้สำ เร็จการศึกษาปี 2554

สายวิทย์
สายสังคม

จำ นวนผู้สำ เร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำ นวนผู้สำ เร็จการศึกษาสาขาอื่นๆ

จำ นวนนักศึกษาใหม่

จำ นวนผู้สำ เร็จการศึกษา 

ระดับต่ำ กว่า
ปริญญาตรี

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี

หน่วย : คน

161,094
115,796

91,746
157,701

12,512
31,680
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กำลังแรงงานดานวิทยาศาสตร

ผูจบดานวิทยาศาสตรแตวางงาน

ผูจบดานวิทยาศาสตรแตไมไดทำงานดานนี้

ผูที่ทำงานดานวิทยาศาสตร

ผูมีงานทำทั้งหมด

4 กำ ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในปี 2555 ประเทศไทยมีกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 3,523,881 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ผู้มีงานทำาทั้งหมด 3,478,848 คน และผู้ว่างงานที่สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45,033 คน สำาหรับผู้มี
งานทำาทั้งหมด แบ่งเป็น ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำางานด้านนี้ 1,339,470 คน และผู้ที่ทำางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,139,378 คน

ในป ี2555 ผูท้ำางานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีัน้ มผีูส้ำาเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ร้อยละ 73.1 หรือจำานวน 1.563 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด  
(ร้อยละ 57.1)

โครงสร้างกำ ลังแรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(S&T) ปี 2553-2555

สัดส่วนของผู้ที่ทำ งานและสำ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ แนกตามสาขาวิชาที่สำ เร็จการศึกษา ปี 2555

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

(คน)

2553 2554 2555

วิศวกรรมศาสตร

ส ุขภาพ

สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร

รวม

0

0.8

1.6

2.4

3.2

(ลานคน)

25
53

25
54

25
55

กำลังแรงงานดานวิทยาศาสตร

ผูจบดานวิทยาศาสตรแตวางงาน

ผูจบดานวิทยาศาสตรแตไมไดทำงานดานนี้
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กำ ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ แนกตามกลุ่มอายุ ปี 2555

ในปี 2555 กำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในกลุ่มอายุ 20-29 ปีมากที่สุด โดยมี
จำานวน 1,300,584 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กลุ่ม
อายุ 30-39 ปี และกลุ่มอายุ 40-49 ปี

กำ ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ แนกตามระดับการศึกษา

60.8%

39.2%

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
1,573,568 คน

55.3%
44.7%

ระดับต่ำ กว่าปริญญาตรี 
1,950,313 คน

ระดับต่ำ กว่าปริญญาตรี 
27,401 คน

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
17,632 คน
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สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
แต่ว่างงาน 45,033 คน

กำ ลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ว่างงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผู้สำ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำ งานไม่ตรงสาย

ปี 2555 ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำางานด้านอื่นๆ 
มีจำานวน 1,339,470 คน จำาแนกตามอาชีพ ดังนี้

ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มพนักงาน
ขายและพนักงานสาธิตสินค้า 

นายแบบและนางแบบ

เสมียนสำานักงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน

ผู้ปฏิบัติงานขับเคลืื่อนยานยนต์และ 
ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน

ผู้จัดการทั่วไป

พนักงานให้บริการในเรื่อง
ส่วนบุคคลและบริการด้าน

การป้องกันภัย

ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านอื่นๆ

ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถ
ทางฝีมืออื่นๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการบริษัท

อาชีพพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การขายและการให้บริการ ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

328,077 คน

159,983 คน

126,844 คน

104,817 คน

100,615 คน

97,435 คน

74,917 คน

65,394 คน

60,077 คน

50,982 คน

22
ศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย  2557 | 2014



จำานวนนกัศกึษาใหมส่ายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
ในปีการศึกษา 2556 มีจำานวน 283,185 คน คิดเป็นร้อยละ 36.42 ของ
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด โดยจำาแนกระดับการศึกษาออกเป็นระดับต่ำากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 53.75 ปริญญาตรีร้อยละ 42.66 และสูงกว่าปริญญา

ตรีร้อยละ 3.59 (ปริญญาโทร้อยละ 2.91 ปริญญาเอกร้อยละ 0.46) ของ
นักศึกษาใหม่ทุกระดับในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สำาหรบัจำานวนผูส้ำาเรจ็การศกึษาในสายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย ในปกีารศกึษา 
2554 มจีำานวน 265,352 คน คดิเปน็รอ้ยละ 46.51 ของผูส้ำาเรจ็การศกึษาทัง้หมดโดยจำาแนกระดบัการ
ศึกษาออกเป็นระดับต่ำากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 60.71 ปริญญาตรี ร้อยละ 34.57 และสูงกว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 4.72 (ปริญญาโทร้อยละ 3.57 ปริญญาเอกร้อยละ 0.45) ของผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับใน
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปี 2555 กำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมของประเทศไทยมีจำานวน 3.524 
ล้านคน โดยเป็นกลุ่ม ผู้มีงานทำาท้ังหมด 3.479 ล้านคนซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ผู้สำาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำางานด้านอื่นๆ 1.339 ล้านคน และ ผู้ที่ทำางานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2.139 ล้านคน และกลุ่มผู้ว่างงานที่สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
45,033 คน 

ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำางานด้านอื่นๆ ในปี 2555 มีจำานวน 
1,339,470 คน ในปี 2555 ส่วนใหญ่ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มพนักงานขายและพนักงานสาธิตสินค้า  
นายแบบและนางแบบ มากที่สุด (ร้อยละ 24.49) รองลงมาได้แก่ เสมียนสำานักงาน (ร้อยละ 11.94)   
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน(ร้อยละ 9.47) ตามลำาดับ

สรุป
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บท ที่ 5
ดุลการชำ ระเงินทางเทคโนโลยี
Technology Balance of 
payments

ดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี เป็น
ดชันทีีส่ะทอ้นถงึสถานะของประเทศวา่เปน็
ผู้รับหรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกินดุล 
หรือขาดดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี 
ช้ีให้เห็นถึงความสามารถของประเทศใน
การผลิตความรู้และเทคโนโลยีซ่ึงจะส่งผล
ตอ่การสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ของประเทศ

ดุลการชำ ระเงินทางเทคโนโลยี  
(Technology Balance of Payments: TBP) 

หมายถึงยอดสุทธิจากการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการทำา
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าความรู้ทางเทคนิคหรือการให้บริการทางเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศ แบ่งเป็น

1. รายจ่ายค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยีีชี้ให้เห็นการพึ่งพิงหรือความต้องการ 
ใช้เทคโนโลยีที่นำาเข้าจากต่างประเทศ 

2. รายรับค่าธรรมเนียมทางเทคโนยี สะท้อนขีดความสามารถของประเทศ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ อันจะนำามาซึ่งรายได้
จากการส่งออกเทคโนโลยี

ธุรกรรมทางเทคโนโลยีคืออะไร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของ

ธนาคารพาณิชย์โดยแบ่งรายการธุรกรรมทางเทคโนโลยีออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1 ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Royalty and License 
Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่
สนิทรพัยท์างการเงนิ รวมทัง้การอนญุาตใหใ้ชส้ิง่ของตน้ฉบบั เชน่ เครือ่งหมายการคา้ 
ลขิสทิธิ ์เทคนคิและการออกแบบ สทิธใินการผลติและสมัปทานการจำาหนา่ยตน้ฉบบั 
หนังสือและภาพยนตร์ 

2 คา่ทีป่รกึษาและการใหบ้รกิารทางเทคนคิ (Consulting and Tech-
nical Service Fee) ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและค่ากรรมการ
บริษัท ค่าให้บริการความรู้ทางวิชาการ และค่าให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิค 
เช่น ค่าให้บริการความช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
ค่าบริการทางการจัดการและค่าดำาเนินการทางเทคโนโลยี 
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ประเทศไทย ‘ขาดดุล’ การชำ ระเงินทางเทคโนโลยี
ปี 2555 ประเทศมีมูลค่ารายจ่ายทางเทคโนโลยี 264,156 ล้านบาท ขณะที่รายรับมีมูลค่าเพียง 86,571 ล้านบาท เท่ากับว่า

ประเทศไทยขาดดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี 177,585 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย คำานวณโดย สวทน.

แนวโน้มการเติบโตของรายรับและรายจ่ายทางเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2549-2555

ประเทศที่ไทยขาดดุลการชำ ระเงิน
ทางเทคโนโลยีมากที่สุด 
3 อันดับแรก

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

99,399

14,967
7,786

1 ญี่ปุ่น  99,399 ล้านบาท

2 สหรัฐอเมริกา 14,967 ล้านบาท

3 อังกฤษ  7,786 ล้านบาท
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายรับและรายจ่ายทางเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2549-2555
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ประมวลผลโดย สวทน.

5 สาขาอุตสาหกรรมไทย
ที่ขาดดุลการชำ ระเงินทางเทคโนโลยีสูงสุด

48,602 ล้านบาท 

  22,156 ล้านบาท

  21,653 ล้านบาท

     13,683 ล้านบาท

   12,259 ล้านบาท

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์

งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

การขายส่งขายปลีก

อุตสาหกรรมน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติ

ร้อยละ (%)
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การขาดดุลการชำ าระ เงินทาง เทคโนโลยี เป็น
สถานการณ์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศกำาลังพัฒนา สำาหรับ
ประเทศไทยพบวา่มกีารขาดดลุการชำาระเงนิทางเทคโนโลยี
มาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของรายรับ
ทางเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยนั้นสูงกว่าอัตราการขยายตัวของรายจ่าย

ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพลวัตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศกำาลังพัฒนาอื่นๆ ที่
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง อาทิ จีน บราซิล และอินโดนีเซีย 

สิง่ทีป่ระเทศไทยควรพจิารณาคอื การพฒันาแนวทางทีจ่ะใชค้วามรูท้างเทคโนโลยทีี่
นำาเข้าจากต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งให้เกิดการแพร่กระจาย (Spillover) 
ของความรูท้างเทคโนโลยทีีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบ
การในประเทศสามารถนำามาต่อยอดและพัฒนาความรู้ดังกล่าวไปสู่การยกระดับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศปรับ
เปลี่ยนสถานะจากผู้รับทางเทคโนโลยีเป็นผู้ส่งออกทางเทคโนโลยีในที่สุด

สรุป
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บท ที่ 6
สิทธิบัตร
Patents

สิทธิบัตรคืออะไร 
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ‘สิทธิบัตร’ (Patent) หมายถึง ‘หนังสือ

สำาคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์  
(Product Design)’ สิทธิบัตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1 การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง การคิดค้นหรือ
คิดทำาขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ 
หรือการกระทำาใดๆ ทีท่ำาใหด้ขีึน้ หรอื คดิคน้กรรมวธิใีนการผลติ
สิ่งของ ซึ่งนำาไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และหัตถกรรมได้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้มีอายุ
การคุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร  

2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) 
หมายถึง การออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบ
ของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำาหรับ
ผลติภณัฑซ์ึง่สามารถใชเ้ปน็แบบสำาหรบัผลติภณัฑ ์ อตุสาหกรรม 
รวมทัง้หตัถกรรมได ้สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑน์ีม้อีายกุาร
คุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร
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มีการ ยื่นคำ ขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร 10,227 รายการ

มีการ ได้รับสิทธิบัตร
3,115 รายการ

ตางชาติ ตางชาติ

ในจำานวนการยื่น
คำาขอจดสิทธิบัตรนี้ 

เป็นของคนไทย 
3,360 รายการ 

(32.85%) แบ่งเป็น 

65.96% 32.36%34.04%

67.64%
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์ 
6,746 รายการ 

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์ 
1,008 รายการ 

สิทธิบัตร
การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
3,481 รายการ

สิทธิบัตร
การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
2,107 รายการ

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 2,292 รายการ 
(68.21% ของการยื่นคำาขอจด

ทะเบียนสิทธิบัตรของคนไทย) 

สิทธิบัตร 
การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
1,173 รายการ 

(96.78%)

ญี่ปุ่นเป็นต่างชาติที่ยื่นคำาขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 

ในประเทศไทยมากที่สุด คือ 3,028 รายการ 

ญี่ปุ่นเป็นต่างชาติที่ได้รับสิทธิบัตร

มากที่สุด คือ 969 รายการ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
1,068 รายการ  
(31.79% ของการยื่นคำาขอจด

ทะเบียนสิทธิบัตรของคนไทย) 

คนไทยได้รับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ 39  รายการ  
(3.22%) 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย
สิทธิบัตรการประดิษฐ์สามารถจำาแนกตามการจัดจำาแนก 

สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (The World Intellectual Property Organization: WIPO) 
เป็น 8 หมวด (section) คือ

1 สิง่จำ เปน็ในการดำ รงชวีติของมนษุย ์(Human Necessi-
ties) เชน่ เกษตรกรรม ปา่ไม ้การลา่สตัว ์การอบยาสบู เครือ่งนุง่หม่

 
2 การดำ เนินงาน การปฏิบัติงาน การขนส่ง (Perform-
ing; Operations; Transporting) เช่น กระบวนการทางฟิสิกส์หรือ
เคมี การทำาความสะอาด การตัด การพิมพ์ งานศิลปะตกแต่ง  
ยานพาหนะ 

สถิติสิทธิบัตรในประเทศไทยปี 2555
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3 เคมี และโลหะวิทยา (Chemistry; Metallurgy) เช่น อินทรีย์เคมี 
อนนิทรยีเ์คม ีการบำาบดัน้ำา แกว้ กระจก ซเีมนต ์ชวีเคม ีอตุสาหกรรม
ปิโตรเลียม น้ำามันพืชหรือสัตว์ อุตสาหกรรมน้ำาตาล
 
4 สิ่งทอและกระดาษ (Textiles; Paper) เช่น การปั่นด้าย การทอ 
การถัก การเย็บปักถักร้อย การผลิตกระดาษ 

5 การกอ่สรา้งอยา่งถาวร (Fixed Constructions) เชน่ การสรา้ง
ถนน รางรถไฟ สะพาน วิศวกรรมไฮโดรลิก ท่อน้ำาทิ้ง บ่อบำาบัดน้ำา 
การก่อสร้าง การล็อคกุญแจ เครื่องเจาะเหมืองแร่  

6 วิศวกรรมเครื่องกล การทำ ให้เกิดแสงสว่าง การทำ ให้
เกดิความรอ้น อาวธุ ระเบดิ (Mechanical engineering; Lighting; 
Heating; Weapons; Blasting) เช่น เครื่องจักรกล เกียร์ การจัดเก็บ- 
จ่ายก๊าซและของเหลว 

7 ฟิสิกส์ (Physics) เช่น การวัด การทดสอบ อุปกรณ์ตรวจสอบ 
การส่งสัญญาณจักษุ อุปกรณ์ดนตรี การเก็บข้อมูล 

8 ไฟฟ้า (Electricity) เช่น การผลิต การแปลง การจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

สำาหรับหมวด ที่ คน ไทย ได้ รับ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ มาก ที่สุดใน ปี 2555 ได้แก่

อันดับ 1  
หมวด การ ดำ เนิน งาน  
การ ปฏิบัติ งาน การขนส่ง

อันดับ 2 
สิ่งจำ เป็นในการดำ รงชีวิตของมนุษย์

อันดับ 3  
การก่อสร้างอย่างถาวร และ ฟิสิกส์

ใน การ ยื่น คำาขอ รับ สิทธิ บัตร การ ประดิษฐ์ 
โดย คน ไทย ใน ปี 2555 จำานวน ทั้ง สิ้น 
1,068 รายการ หมวด ที่ มี การ ยื่น คำาขอ 
มาก ที่สุด คือ 

อันดับ 1  
สิ่ง จำ เป็น ใน การ ดำ รง ชีวิต ของ มนุษย์ 

อันดับ 2  
เคมี และ โลหะ วิทยา

อันดับ 3  
หมวด การ ดำ เนิน งาน  
การ ปฏิบัติ งาน การขนส่ง

27.71%

19.94%

15.26%

(9 รายการ)

(8 รายการ)

(6 รายการ)
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สิทธิบัตรการออกแบบของคนไทย
องคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO)  แบง่สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมระหวา่งประเทศออกเปน็ 32 ประเภท  

การได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ของคนไทย ในปี 2555 มี 1,173 รายการ  
หมวดที่ได้รับสิทธิบัตรมากที่สุด 3 ลำาดับแรก 

17.98%

10.12%
8.55%

12.70%

11.08%

10.40%
อันดับ 1 
เฟอร์นิเจอร์ 

อันดับ 2 
หีบห่อและภาชนะ
สำ หรับการขนส่งหรือ
การขนย้ายสินค้า

อันดับ 3
อาคารและอุปกรณ์
การก่อสร้าง 

อันดับ 2 
หีบห่อและภาชนะ
สำ หรับการขนส่งหรือ
การขนย้ายสินค้า

อันดับ 1 
สิ่งที่ใช้ในการเล่นเกมส์ 
ของเล่น อุปกรณ์
ยิมนาสติก

อันดับ 3 
ของใช้ในบ้าน

การยื่นคำ ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ของคนไทยในปี 2555 มี 2,292 รายการ  
หมวดที่มีการยื่นคำาขอมากที่สุด 3 ลำาดับแรก

หน่วยงานใดยื่นคำ ขอและ
ได้รับสิทธิบัตรมากที่สุด?

ในปี 2555 การยื่นคำาขอสิทธิบัตรโดย
หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย มีทั้งหมด 
1,632 รายการ เปน็สิทธบิตัรทีย่ืน่คำาขอโดยภาค
เอกชน/นติบิคุคล  67.71%  รองลงมาคือ สถาบัน 
การศึกษา 19.91% ขณะท่ีหน่วยงานของรัฐ 
มีการยื่นคำาขอ 12.38%

สำาหรับการได้รับสิทธิบัตรปี 2555 น้ัน 
ได้รับสิทธิบัตร 638 รายการ หรือ 39.09% 
ในจำานวนนีเ้ปน็ภาคเอกชน/นติบิคุคล 94.51%  
ภาครัฐ 3.61% และสถาบันการศึกษา 1.88%

ยื่นขอ
1,632 รายการ

ได้รับ
638 รายการ

 ภาคเอกชน/นิติบุคคล  ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
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อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือที่รัฐออกให้เพื่อ

คุม้ครองการประดษิฐ์ทีม่เีทคนคิไมส่งูมากนกั หรอืเปน็การประดษิฐท์ี่
ปรบัปรงุขึน้จากของเดมิทีม่อียูเ่ลก็นอ้ย และมปีระโยชนใ์ชส้อยมากขึน้ 
ซ่ึงสามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม 
และพาณชิยกรรม อนสุทิธบิตัรมอีายกุารคุม้ครองเปน็เวลา 6 ป ีและ
สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี

การยื่นขออนุสิทธิบัตรในประเทศไทย พบว่า ในปี 2555 มี
จำานวน 1,486 รายการ (ปี 2554 มีจำานวน 1,342 รายการ) โดย
ส่วนใหญ่เป็นการยื่นขอของคนไทย 91.79%  

การจดอนสุทิธบิตัรในประเทศไทยในป ี2555 พบวา่ มจีำานวน
อนสุทิธบัิตรทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน 902 รายการ (ป ี2554 มจีำานวน 
929 รายการ) ในจำานวนนี้เป็นสิทธิบัติที่ได้รับการจดทะเบียนโดย
คนไทย 90.02%

สำ นักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น 
(Japan Patent Office: JPO)

ยื่นขอ
1,364 รายการ

ได้รับ
812 รายการ

91.79% 90.02%

สำ นักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 
(The US Patent and Trademarks 
Office: USPTO)

สำ นักงานสิทธิบัตรยุโรป 
(European Patent Office: EPO)

สิทธิบัตรของคนไทยในต่างแดน ปี 2555

ที่มา : ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คนไทยยื่นคำาขอ  24 รายการ
ได้รับการจดทะเบียน 11 รายการ

คนไทยยื่นคำาขอ  134 รายการ
ได้รับการจดทะเบียน 46 รายการ

คนไทยยื่นคำาขอ  66 รายการ
ได้รับการจดทะเบียน 7 รายการ
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จำานวนคำาขอรับสิทธิบัตรและจำานวนสิทธิบัตรการ
ประดษิฐท์ีไ่ดร้บัอนมุตัสิำาหรบัประเทศไทยยงัมจีำานวนนอ้ย 
และส่วนใหญ่เป็นการยื่นจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ โดย
สทิธบิตัรทีค่นไทยไดร้บัอนมุตัมิจีำานวนไมถ่งึรอ้ยละ 10 ของ

จำานวนสิทธิบัตรรวมที่ได้รับอนุมัติต่อปี 
ภาครัฐต้องให้ความสำาคัญและเร่งส่งเสริมให้คนไทย 

เห็นความสำาคัญของการได้รับสิทธิบัตร พร้อมกับพัฒนากฎหมายและปฏิรูประบบการ
ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ได้มาตรฐานสากล  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น และควรมีการส่งเสริม
ให้มีการนำาผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปประยุกต์
ให้เกิดมูลค่าทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์มากขึ้น อันจะส่งผลให้ขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้น

สรุป
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บท ที่ 7
ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Scientific and Technological 
Publications

ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นผลผลิตอย่างหน่ึงท่ี
เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า การทำาวิจัย
และพัฒนา โดยเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ 
สามารถนำาไปอ้างอิงและต่อยอดได้ 

นอกจากนี้  ผลงานตีพิมพ์ด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังถือเป็น
ดัชนีชี้ วัดความสามารถในการทำาวิจัย
และพัฒนาอีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง
สถาบันต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI
จำานวนวารสารวิชาการในประเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้

รวบรวมในฐานข้อมูล TCI ในปี 2555 มีจำานวน รวมทั้งสิ้น 251 ฉบับ 
ข้อมูลระหว่างปี 2551 – 2555 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีผลงาน 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 9% ต่อปี 

TCI
ศนูยด์ชันกีารอา้งองิวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index: TCI) ดำาเนิน
การโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
จั ด เก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้ าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนวารสาร
วิชาการภายในประเทศ

ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2547 2551 2555

0.55
0.65

0.77

จำ นวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ต่อจำ นวนบทความสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2547, 2551 และ 2555

ถ้าพิจารณาจำานวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำานวนบทความที่ตีพิมพ์ พบ
ว่าการอ้างอิงวารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(ครั้ง/บทความ)
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ผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยไทยในต่างประเทศ
จากฐานขอ้มลู Science Citation Index Expanded หรอื SCI-EXPANDED ป ี2555 ปรากฏ

ว่า นักวิจัยไทยมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 5,694 บทความ เพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ร้อยละ 9 

หากพิจารณาข้อมูลปี 2548-54 พบว่าอัตราการเติบโตต่อปีของผลงานตีพิมพ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2549 มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 23 ก่อนจะลดลงมาเหลือร้อยละ 4 ในปี 2554 และร้อยละ 9 ในปี 2555

SCI-EXPANDED
Science Citation Index Expanded (SCI-
EXPANDED) เป็นฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการ
ระหว่างประเทศ 1 ใน 2 ฐานข้อมูลหลักที่มีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลายอีกฐานข้อมูลหนึ่งที่เป็น
ที่นิยมได้แก่ ฐานข้อมูล SCOPUS 

จำ นวนผลงานตีพิมพ์ S&T ในฐานข้อมูล SCI-EXPANDED ปี 2548-2555

ที่มา : Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
ประมวลผลโดยสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

จำ 
นว

นบ
ทค

วา
ม

ร้อยละการเจริญ
เติบโตต่อปี
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10 สาขาวิชาที่มีศักยภาพด้านการตีพิมพ์
ในปี 2555 สาขาเคมี เป็นสาขาวิชาที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากที่สุดของ

ประเทศ โดยมผีลงานตพีมิพท์ัง้สิน้ 643 บทความ รองลงมาไดแ้ก ่สาขาวศิวกรรมศาสตร ์
จำานวน 600 บทความ และ สาขาวัสดุศาสตร์ จำานวน 450 บทความ ตามลำาดับ 

สำาหรับสาขาที่มีสัดส่วนจำานวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความสูงสุด 3 ลำาดับ
แรก ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ 0.94 ครั้ง/บทความ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อื่นๆ) 
0.66 ครั้ง/บทความ และ สาขาโรคติดเชื้อ 0.63 ครั้ง/บทความ
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เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร

ชีวเคมีและอณ
ูชีววิทยา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยาประยุกต

0.370.280.390.460.630.940.660.350.290.42
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จำนวนบทความ

จำนวนครั้งการอางอิงตอ 1 บทความ

ที่มา : Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
ประมวลผลโดยสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

จำ 
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ม

จำ นวนครัง้การอา้งองิตอ่ 1 บทความ
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จากฐานขอ้มลูของศนูยด์ชันกีารอา้งองิวารสารไทย (Thailand Journal 
Citation Index Center: TCI) แสดงให้เห็นว่า ในปี 2555 มีผลงานตีพิมพ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารวิชาการภายในประเทศทั้งสิ้น 
7,386 บทความ มกีารนำาไปอา้งองิ 0.77 ครัง้/บทความ เพิม่ขึน้จากป ี2551 

ที่มีการอ้างอิง 0.65 ครั้ง/บทความ 
สำาหรบัฐานขอ้มลู Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 

ซึ่งแสดงผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ จะเห็นว่านักวิจัยไทยมีการตีพิมพ์
บทความวิชาการเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 มีการตีพิมพ์จำานวน 5,694 บทความ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 8.6 

เมือ่พจิารณาบทความวชิาการในวารสารวชิาการตา่งประเทศของนกัวจิยัไทยในป ี2555 พบวา่สาขา
เคมี มีจำานวนผลงานตีพิมพ์สูงที่สุด โดยมีจำานวน 643 บทความ สำาหรับสาขาฟิสิกส์ มีจำานวนครั้งที่ได้
รับการอ้างอิงต่อบทความสูงที่สุดคือ 0.94 ครั้ง/บทความ

สรุป
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บท ที่ 8
ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ไอซีที)
Information & Communication 
Technology

ICT กับการพัฒนาประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Tech-

nology: ICT) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศทีก่ำาลังก้าวไปสู่เศรษฐกจิและสงัคมฐานความรู ้หากมกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารมาใชอ้ยา่งเหมาะสมกจ็ะชว่ยใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 
ลดช่องว่างทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
การให้บริการด้านต่างๆ ของภาครัฐ

โทรศัพท์พื้นฐาน
แนวโน้มความต้องการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน

ของประเทศไทยเร่ิมอยู่ในภาวะอิ่มตัว ดังเห็นได้ใน
ช่วงปี 2549-2551 มีจำานวนการใช้งานคงท่ี 6.7 
ล้านเลขหมาย และคอ่ยๆ ลดลงตัง้แตป่ ี2552-2555 
เหลือเพียง 5.9 ล้านเลขหมายในปี 2555 ซึ่งคิดเป็น 
9.24 เลขหมายต่อประชากร 100 คน เนื่องจากการ
เข้ามาแทนที่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอำานวยความ
สะดวกสบายมากกว่าและราคาค่าบริการมีแนวโน้ม
ลดต่ำาลง

โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน

ของคนยุคปัจจุบัน อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การสื่อสารสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งผู้คนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ใช้
อนิเทอรเ์นต็ และใชแ้อพพลเิคชัน่เพือ่วตัถปุระสงคต์า่งๆ ตลอดจน 
รับส่งอีเมลได้ตลอดเวลา

จำานวนการใชง้านโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศไทยมแีนวโนม้
เพิม่สงูขึน้ โดยในป ี2555 ไทยมจีำานวนเลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
85 ลา้นเลขหมาย คดิเปน็ 127.9 เลขหมายตอ่ประชากร 100 คน
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การใช้โทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปี 2555 ประเทศไทย
มีเลขหมาย 

โทรศัพท์พื้นฐาน
5.9 ล้านเลขหมาย 

มีเลขหมาย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่

85 ล้านเลขหมาย 
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นยีบเะทดจ่ีท่ีทนอ่ืลคเทพัศรทโยามหขลเนวนำจ : ยามหขลเนาล  (Mobile Subscriptions: Millions)
ชใดปเ่ีทนาฐน้ืพทพัศรทโยามหขลเนวนำจ : ยามหขลเนาล  (Fixed Line Subscriptions: Millions)

ที่มา : 1. สำานักงานสถิติแห่งชาติ 
 2. สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 3. บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

ความเหลื่อมล้ำ  ในโลกดิจิทัล
แม้จำานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมากกว่าจำานวน

ประชากร ซึ่งดูเหมือนว่าแทบทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรโทรคมนาคมไดอ้ยา่งทัว่ถงึ แตใ่นความเปน็จรงิแลว้ผูท้ีเ่ขา้ถงึ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่เฉพาะ
ในเขตเมืองมากกว่าชนบท โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หากจำาแนกขอ้มลูตามภมูภิาค ป ี2555 กรงุเทพฯ มผีูใ้ชโ้ทรศพัท์
เคลือ่นทีส่งูสดุ (รอ้ยละ 83.9 ของประชากรในพืน้ที)่ รองลงมาคอื ภาค
กลาง (ร้อยละ 75) ภาคเหนือ (ร้อยละ 68.9) และภาคใต้ (ร้อยละ 
67.8) ส่วนภาคที่มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่ำาท่ีสุดคือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ร้อยละ 64.1) 

อยา่งไรกด็ ีความเหลือ่มล้ำาระหวา่งกรงุเทพฯ และภาคกลาง กบั
ภูมิภาคอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในอดีต

83.9%

64.1%

75%

68.9%

67.8%

กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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อันดับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรในอาเซียน
เมื่อเปรียบเทียบการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี 2555 ปรากฏว่าใน

ประชากร 100 คน ประเทศสิงคโปร์มีการจดทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดคือ 153.4 เลขหมาย  
รองลงมาคือ เวียดนาม (149.4 เลขหมาย) มาเลเซีย (140.9 เลขหมาย) กัมพูชา (132.0 เลขหมาย) และอันดับที่ 5 
คือ ประเทศไทย (127.9 เลขหมาย) 

และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในอันดับที่ 5 ซึ่งแม้จะตามหลัง
กัมพูชา แต่ก็ถือว่าอยู่ในอันดับค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว (123.6 เลขหมาย) 
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91.2ทั่วโลก

ประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศพัฒนาแลว

นิวซีแลนด

เกาหลีใต

ญี่ปุน

อินเดีย

จีน

ออสเตรเลีย

เวียดนาม

ไทย
สิงคโปร

ฟลิปปนส

พมา

มาเลเซีย

ลาว

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

บรูไน

จำ นวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คนของประเทศไทยและอาเซียนบวก 6

เลขหมาย 
(Subscriptions)

ที่มา : 1. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 2. กสทช. (สำาหรับข้อมูลประเทศไทย)

คนกรุงใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าคนภูธร
จากผลการสำารวจในป ี2555 มผีูใ้ชค้อมพวิเตอรท์ัว่ประเทศ 21.2 ลา้นคน (รอ้ยละ  

33.7 ของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีที่ผ่านมา โดยปี  
2554 มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 19.9 ล้านคน (ร้อยละ 31.9 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป)

ปี 2555 

มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

21.2 ล้านคน

ปี 2554 

มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

19.9 ล้านคน
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รกัจาณาอชารว่ัท รคนาหมพทเงุรก ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยฉีเกออนัวะตคาภ

หากจำาแนกตามภูมิภาค ในปี 2555 พบว่า กรุงเทพฯ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด 
(ร้อยละ 51.5 ของจำานวนประชากรในพื้นที่) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้อยละ 35.2)  
ภาคใต้ (ร้อยละ 32)ภาคเหนือ (ร้อยละ 31.6) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 29.1) 

ที่มา : สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในแต่ละภูมิภาค

จำ นวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยและอาเซียน
เมื่อเปรียบเทียบการมีและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าในปี 

2555 ประเทศสิงคโปร์มีจำานวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 87.7 รองลงมาคือ บรูไน 
ร้อยละ 86.9 มาเลเซีย ร้อยละ 66.9 และอันดับที่ 4 คือ ประเทศไทย ซึ่งมีครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 26.9  

หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศในกลุม่อาเซยีนบวก 6 ประเทศไทยจะอยูใ่นอนัดบัที ่9 โดยมสีดัสว่นครวัเรอืน 
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียของประเทศกำาลังพัฒนา (ร้อยละ 27.6) แต่ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของโลก  
(ร้อยละ 40.7)
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จำ นวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทยและอาเซียนบวก 6

ร้อยละ 
(%)

ที่มา : 1. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 2. สำานักงานสถิติแห่งชาติ (สำาหรับข้อมูลประเทศไทย)

การเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็
ผลการสำารวจในปี 2555 พบว่า  

จำานวนครัวเรือนท่ัวประเทศ 20 ล้านครัวเรือน  
มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพียง 3.7 ล้าน
ครวัเรอืน (รอ้ยละ 18.4) ส่วนผลการสำารวจ
สถานประกอบการ มีการใช้อินเทอร์เน็ต
เพียง 433,314 แห่ง จากทั้งหมด 2.3  
ล้านแห่ง (ร้อยละ 19.2) อย่างไรก็ตาม 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในภาพรวมถือว่า
มจีำานวนการเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็เพิม่มากขึน้ 

จำานวนครัวเรือนทั่วประเทศ 20 ล้านครัวเรือน 
มีการใช้อินเทอร์เน็ต 3.7 ล้านครัวเรือน  

คิดเป็น

18.4%
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รกัจาณาอชารว่ัท รคนาหมพทเงุรก ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภ

เมื่อพิจารณาประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละภูมิภาค ปี 2555 
กรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ ร้อยละ 
44.4 (2.8 ล้านคน) รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 27.5 (4.1 ล้านคน) ภาคใต้ ร้อยละ  
25.5 (2.2 ลา้นคน) ภาคเหนอื รอ้ยละ 25.0 (2.9 ลา้นคน) และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ต่ำาที่สุด ร้อยละ 21.5 (4.6 ล้านคน) 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ

ที่มา : สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละภูมิภาคร้อยละ (%)
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(%)

ที่มา : 1. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 2. สำานักงานสถิติแห่งชาติ (สำาหรับข้อมูลประเทศไทย)

จำ นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยกับอาเซียน
หากเปรียบเทียบจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยกับอาเซียน ปี 2555 

ประเทศสิงคโปร์มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อจำานวนประชากรสูงที่สุด (ร้อยละ 74.2) ตามมาด้วย
มาเลเซีย (ร้อยละ 65.8) บรูไน (ร้อยละ 60.3) เวียดนาม (ร้อยละ 39.5) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ  
36.2) และอันดับที่ 6 คือประเทศไทย (ร้อยละ 26.5) 

หากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 11 
หรอืเกอืบรัง้ทา้ย โดยมสีดัสว่นของประชากรทีใ่ชอ้นิเทอรเ์นต็ต่ำากวา่คา่เฉลีย่ของประเทศกำาลงั
พัฒนา (ร้อยละ 27.5) และยังต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของโลก (ร้อยละ 35.7) อีกด้วย
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แมใ้นภาพรวม การพฒันาทีร่วดเรว็ของของเทคโนโลยโีทรศพัทเ์คลือ่นที่
จะมสีว่นชว่ยใหป้ญัหาความเหลือ่มล้ำาทางดจิทิลั (Digital Divide) ลดลง แต่
คนไทยก็ยังประสบปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เห็นได้จากความแตกต่างของจำานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ระหวา่ง กรงุเทพฯ และภมูภิาค และระหวา่งเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำาคัญ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจึงจำาเป็นต้องมีการลงทุนในด้านนี้อย่างเพียงพอและทันท่วงที

สรุป
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