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เครื่องจักรและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับทิศทางของแรงงานไทย

กันยายน 2562

ปัจจัยอะไรที่ผลักดันให้เครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นในประเทศ

การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ต้นทุนหุ่นยนต์
มีแนวโน้มปรับตัวลดลง

อัตราค่าแรงขั้นต่่า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

มาตรฐานความปลอดภัย
ของผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

ภาครัฐสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้ใช้หุ่นยนต์

สถานการณ์เครื่องจักรและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
สถานการณ์หุ่นยนต์ทั่วโลก
ยอดจ่าหน่ายหุ่นยนต์ทั่วโลกเติบโตต่อเนื่อง

ยอดจ่าหน่ายหุ่นยนต์ทั่วโลกปี 2560

(พันยูนิต)
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เติบโต 30% จากปี 2559

“อุตสาหกรรมยานยนต์”

ยานยนต์
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เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ท่าให้การใช้
หุ่นยนต์มีการเติบโตมากที่สุด

หมายเหตุ : f คือ ปีคาดการณ์

เป็นอันดับที่

หน่วย : พันยูนิต
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เหล็ก
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อาหารและเครื่องดื่ม

ยางและพลาสติก

ประเทศไทยใช้หุ่นยนต์

ประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์สูงที่สุด 5 อันดับแรก
45.6

หน่วย : พันยูนิต
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ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้หุ่นยนต์มากที่สุด

ต้นทุนของหุ่นยนต์ปรับลดลงอย่างมาก

15 ของโลก

หน่วย : เหรียญสหรัฐ

131,433

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ต้นทุน

31,312

หุ่นยนต์ปรับลดลงกว่า 91.78%
เมื่อเทียบกับปี 2538

ปี 2538

ที่มา : International Federation of Robotics 2018 และ ARK Investment Management LLC I ark-invest.com

ปี 2557

- 91.78%
10,800
ปี 2568f

สถานการณ์เครื่องจักรและหุ่นยนต์ในประเทศไทย
เริ่มมีการวางระบบใช้หุ่นยนต์สูงขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้่าท่วมใหญ่ในพื้นที่
ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส่าคัญของประเทศในปี 2554 ทั้งนิคมอุตสาหกรรม
รวม 7 แห่งในจังหวัดอยุธยา และปทุมธานี

ตลาดหุ่นยนต์ของไทย
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
กว่า 30.77% ในปี 2561

มูลค่าการน่าเข้าเครื่องจักรและหุ่นยนต์ของประเทศไทย

ปริมาณการน่าเข้าหุ่นยนต์ของไทย
+30.77%
3,400 ยูนิต

+9.68%

2,600 ยูนิต
3,078,765 ลบ.
ปี 2560

ปี 2561

แม้ว่าจ่านวนของหุ่นยนต์จะขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนมากยังกระจุกตัว
อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ปี 2552-2556

มูลค่าการน่าเข้าหุ่นยนต์และเครื่องจักร
ปี 2561 มีจ่านวน 671,551 ลบ.

3,376,701 ลบ.

ปี 2557-2561

ภาคอุตสาหกรรม
582,389 ลบ.

ภาคการเกษตร
20,138 ลบ.

ที่มา : International Federation of Robotics 2017-2018 และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
ค่านวณโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
Download full text : www.gsbresearch.or.th

ภาคอื่นๆ
69,024 ลบ.
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สถานการณ์แรงงานของไทย

จ่านวนก่าลังแรงงานของไทย
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Case Study: China

สถิติการน่าเข้าเครื่องจักรและหุ่นยนต์
เปรียบเทียบกับการจ้างงานของไทย
(ล้านบาท)
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แรงงานที่มีการศึกษาต่่ามีแนวโน้มที่จะประสบกับความต้องการแรงงาน
ที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาต่่ากว่า
ระดับประถมศึกษา จะหดตัวลงในระดับสูงถึง -8.65% ในปี 2564
ที่มา : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, ค่านวณโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : f คือ ปีคาดการณ์, ที่มา : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ
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ความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานไทย ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2557-2560 เป็นผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท่าให้มีการน่าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทดแทนแรงงานคนเพิ่มขึ้น

คาดการณ์การเติบโตของความต้องการแรงงาน แยกตามระดับการศึกษา
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ที่มา : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ

ป.ตรี

37.95

37

ก่าลังแรงงานของไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ท่าให้แรงงานมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่นอกก่าลังแรงงานมากขึ้น
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คาดการณ์ความต้องการแรงงานของไทย
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มูลค่าการน่าเข้าเครื่องจักรและหุน่ ยนต์ (ล้านบาท)
สัดส่วนของผู้มีงานท่าต่อก่าลังแรงงานรวม (ร้อยละ)

ไทยมีการน่าเข้าเครื่องจักรและหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วน
ของผู้มีงานท่าต่อก่าลังแรงงานของไทยมีแนวโน้มลดลง
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส่านักงานสถิติ, ค่านวณโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

มุมมองของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

• หากรวมผลกระทบจาก Software อัตโนมัติ เช่น RPA: Robotic Process Automation
“จีนเร่งพัฒนาก่าลังแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ชว่ ยให้ธุรกิจสามารถสร้างหุ่นยนต์ หรือ Bot ขึ้นมาทางานในหน้าที่ที่มี
ผ่านการปฏิรูประบบการศึกษา โดยเน้นการศึกษาในระดับอาชีวะ เนื่องจากเป็นฐาน
รูปแบบการทางานซ้าๆ ร่วมกับการใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักร (Hardware) จะท่าให้การ
แรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ”
ท่างานแบบ Automation เกิดการขยายตัวและส่งผลกระทบต่อแรงงานมากขึ้น
• วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนครูอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์การทางานในภาคธุรกิจ โดยต้องมี
ประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้ องอย่ างน้ อย 3 ปี และต้องมี ใบประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพหลักสูตร • ภาครัฐและเอกชนควรวางแนวทางรับมื อผลกระทบที่ จ ะเกิดขึ้ นกั บแรงงาน เช่ น
3 ปี เป็ นอย่ างต่ า ซึ่ งในปี 2020 เป็ นต้ นไป ต าแหน่ งครู ผู้ สอนในหลั กสู ตรส าคั ญของ
แรงงานในปัจจุบันควรนามาพัฒนาเพิ่มทักษะ (Upskill) และพัฒนาแรงงานในอนาคต
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย จะไม่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่อีกต่อไป แต่จะต้องเป็นบุคลากร
โดยภาคธุรกิจและภาคการศึกษาต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์
ที่มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจ (Work based education)
• ภายในปี 2022 จีนวางเป้าหมายที่จะ transform มหาวิทยาลัยที่ถูกคัดเลือก ให้กลายเป็น
สถาบันแห่งการปฏิบัติและนาไปใช้ได้จริง (Practical Institutions) เพื่อผลักดันให้กลายเป็น
มหาวิทยาลั ยแห่งวิ ทยาศาสตร์ประยุ กต์ (Universities of Applied Sciences) โดยนั กเรียน
นักศึกษาสามารถได้รับปริญญาตรีพร้อมใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งกลไกดังกล่าวเป็นที่
รู้จักในนาม “1+X model” โดย ซึ่ง Model นี้ ได้เริ่มทดลองในเดือน มีนาคม 2562
Download full text : www.gsbresearch.or.th

