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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เห็นชอบให้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
เพ่ือใช้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน  
ตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงผ่ำนกลไกประชำรัฐ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สร้ำงกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนเพ่ือให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้สูง  ประชำชนอยู่ดีมี
สุข ได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม ลดควำมเหลื่อมล  ำของกำรพัฒนำ  
 กำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทยเริ่มตั งแต่ยุคอุตสำหกรรม 1.0 ที่เน้นภำคเกษตร ยุคอุตสำหกรรม 2.0  
ที่เน้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเบำและปัจจุบันคือ ยุคอุตสำหกรรม 3.0 ที่เน้นอุตสำหกรรมหนัก อย่ำงไรก็ดี 
ประเทศยังติดกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงและควำมเหลื่อมล  ำ ไม่สำมำรถก้ำวไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงก้ำว
กระโดดได้ รัฐบำลจึงมีนโยบำยปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 หรือยุคที่
เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงน้อย 3 มิติ ที่
ส ำคัญ คือ (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (3) เน้นภำคกำร
ผลิตภำคบริกำรมำกขึ น  อุตสำหกรรม 4.0 จึงเป็นกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมที่มีผลกระทบหลำยประกำร รวมถึง
แรงงำนที่จะต้องเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งแรงงำนต้องเตรียม
ควำมพร้อมให้มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะฝีมือตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และมี
องค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือรองรับกำรผลิตรูปแบบใหม่ ๆ ที่เน้นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่
มำกกว่ำกำรผลิตโดยใช้แรงงำนคน  
 กำรศึกษำนี มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ คือ 1) เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ ระบบอุตสำหกรรมและกำรจ้ำงงำน  
ของประเทศไทย ตั งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 11 2) เพ่ือศึกษำ 
วิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 
- 2579) 3) เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ทิศทำงและแนวโน้มกำรจ้ำงงำน ควำมต้องกำรแรงงำน และแนวทำงกำร
พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ในยุคอุตสำหกรรม 4.0 และ 4) 
จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังแรงงำน ให้สอดคล้องกับทิศทำง 
แนวโน้มกำรจ้ำงงำน และควำมต้องกำรของประเทศไทยในยุคอุตสำหกรรม 4.0  

 กำรศึกษำเป็นวิธีผสมผสำน โดยศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับระบบอุตสำหกรรมและกำรจ้ำงงำนของ
ประเทศไทย ตั งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 12 ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและแนวทำงกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในยุคอุตสำหกรรม 4.0 ของต่ำงประเทศ 5 ประเทศ  
มีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรประชุมระดมสมองกับองค์กรภำครัฐ นักวิชำกำร ผู้ประกอบกำรของสถำน
ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรม เพ่ือให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ



อุตสำหกรรม ทิศทำงและแนวโน้มกำรจ้ำงงำน ควำมต้องกำรแรงงำน และแนวทำงกำรพัฒนำทักษะฝีมือ
แรงงำน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ในยุคอุตสำหกรรม 4.0  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี 

อุตสำหกรรมไทย 4.0 แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
First S - Cure คือ กำรต่อยอด 5 อุตสำหกรรมที่มีอยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่

สูงขึ น ได้แก่ ยำนยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อำหำรแปรรูป กำรท่องเที่ยวที่มีเป้ำหมำยเฉพำะกลุ่ม
รำยได้ดี กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ  

New S - Curve คือ กำรเพ่ิม 5 อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในอนำคต ได้แก่ หุ่นยนต์ กำรบิน 
กำรแพทย์ครบวงจร ดิจิทัล เชื อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ โดยกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และต้องมีกำรพัฒนำทักษะของทรัพยำกรมนุษย์ใน
อุตสำหกรรมนี ให้มีทักษะชั นสูง 

Second Wave S - Curve คือ กลุ่มอุตสำหกรรมที่ต้องมีกำรปฏิรูปใหม่เพ่ือให้สำมำรถเติบโตและอยู่
รอดในยุคของเทคโนโลยีในอนำคต ได้แก่ เครื่องหนัง ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมีและพลำสติก สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ แก้วและกระจก โลหะ เซรำมิก เป็นต้น 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 จ ำเป็นต้องเตรียมแรงงำนให้มีควำมสำมำรถและทักษะที่สูงขึ นร่วมไปด้วย  
โดยต้องบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำเพ่ือผลิตแรงงำนใหม่ให้ตรงกับควำมต้องกำร 
ของตลำดแรงงำนในอนำคต ต้องมีกำรปรับตัวในเชิ งโครงสร้ำงและนโยบำยภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
จำกผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศและกระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรจัดกำร 
องค์ควำมรู้ โดยภำครัฐต้องท ำหน้ำที่สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดกำรเข้ำสู่กำรเป็นอุตสำหกรรม 4.0 อย่ำงเป็น
ระบบ 

 
การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 579) 

 
 

ที่มำ: ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 
 



การศึกษาจากต่างประเทศ 

อุตสำหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Platform) มีกำรกล่ำวถึงโดยประเทศเยอรมนี เป็นประเทศแรก 
ในปี พ.ศ.2553 เป็นแนวคิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมโดยใช้นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี 3 ประเภท ได้แก่ ระบบ
อัตโนมัติ (Automation) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ ง ( internet of things) และ ปัญญำประดิษฐ์  (Artificial 
intelligence) โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำมีรูปแบบของ
กำรผลิตขั นสูง มุ่งหมำยที่จะเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ในขณะที่ประเทศสหรำชอำณำจักร 
มีรูปแบบของกำรเป็นกลไกดีดตัว (Catapult centers) โดยเพิ่มสัดส่วนของภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมใน GDP 
เป็นสองเท่ำ ส ำหรับประเทศจีนมีกำรด ำเนินนโยบำย Made in China 2025 เพ่ือพลิกประเทศให้เป็นประเทศ
ที่มีควำมเข้มแข็งในกำรผลิต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสำหกรรมสมัยใหม่ 10 อุตสำหกรรม ประเทศญี่ปุ่น
มีรูปแบบของกำรเพ่ิมผลิตภำพของอุตสำหกรรมบริกำร และกำรใช้หุ่นยนต์อย่ำงมีนัยส ำคัญในปี ค.ศ.2020 
ในขณะที่ประเทศเกำหลีใต้มีกำรผลิตด้วยนวัตกรรม 3.0 (Manufacturing Innovation 3.0) มีกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรผลิตที่มีฐำนของเทคโนโลยีใหม่ และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำโรงงำนอัจฉริยะ ส ำหรับ
ประเทศฝรั่งเศสมีนโยบำยอุตสำหกรรมแห่งอนำคต ( Industry of the future) โดยเป็นกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำผลผลิตที่มีควำมเฉพำะเจำะจง เช่น รถยนต์ที่มีประสิทธิภำพ อำกำศยำนไฟฟ้ำ เป็นต้น  

 
แนวคิดของการเกิดอุตสาหกรรม 4.0 ของแต่ละประเทศ 

 

 
 

ส ำหรับประเทศไทย หำกประเมินจำกวัตถุประสงค์ของกำรเกิดอุตสำหกรรม 4.0 ทั ง 7 ข้อจะพบว่ำ
กำรเกิดอุตสำหกรรม 4.0 ของประเทศไทยน่ำจะมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ คือ กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ดังนั นรูปแบบของกำรพัฒนำควรใช้รูปแบบของประเทศเยอรมนี 



ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ และจีน มำเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำ ในขณะที่วัตถุประสงค์รอง  ได้แก่ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 4.0 เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำร
บริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยมีตัวอย่ำงจำกประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และจีน เป็นต้นแบบ อย่ำงไร
ก็ตำม ประเทศไทยยังส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเป็นธุรกิจ Start-Ups และสร้ำงสภำพแวดล้อมให้
เกิดนวัตกรรม รวมทั งกำรต่อยอดอุตสำหกรรมเดิมและกำรเตรียมกำรเพ่ือสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ ๆ 
ผลการศึกษาแนวโน้มการจ้างงาน 

 จำกกำรประมวลข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของประชำกรไทย (Labor Force Survey)  
ไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2555 – 2560  โดยจ ำแนกกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมจำกรหัสมำตรฐำน
อุตสำหกรรม (Thailand Standard Industrial Classification; TSIC) ในปัจจุบัน (ในอนำคตอำจมีกำร
จ ำแนกรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับอุตสำหกรรมที่จะเกิดใหม่ที่มีควำมเฉพำะเจำะจงมำกขึ น)  
พบว่ำ ณ ไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีผู้มีงำนท ำประมำณ 39,578,344 คน โดยอยู่ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
จ ำนวน 20,525,160 คน คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของจ ำนวนผู้มีงำนท ำ เมื่อพิจำรณำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
พบว่ำ อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เชื อเพลิง ชีวภำพ เป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรเพิ่มขึ นของกำรจ้ำงงำน
มำกที่สุด คือ โดยเฉลี่ยประมำณร้อยละ 25 ต่อปี รองลงมำ คือ อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร โดยเฉลี่ยร้อยละ 
5.71 ต่อปี และ อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ โดยเฉลี่ยประมำณร้อยละ 4.28 ต่อปี ส ำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยที่มีอัตรำกำรลดลงของผู้ท ำงำนมำกที่สุดสำมล ำดับแรก คือ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ ลดลงโดย
เฉลี่ยร้อยละ 4.86 ต่อปี รองลงมำคือ อุตสำหกรรมดิจิทัล ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.53 ต่อปี และ อุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.78 ต่อปี ตำมล ำดับ จำกข้อมูลบ่งชี ว่ำ เงินเดือนเฉลี่ยของ 
ผู้มีงำนท ำโดยรวมอยู่ที่ประมำณ 13,878 บำทต่อเดือน อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดสำม
ล ำดับแรกประกอบด้วย อุตสำหกรรมดิจิทัล (เฉลี่ย 29,224 บำทต่อเดือน) รองลงมำคือ อุตสำหกรรมเชื อเพลิง
ชีวภำพและเคมีชีวภำพ (เฉลี่ย 25,393 บำทต่อเดือน) และอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (เฉลี่ย 19,014 
บำทต่อเดือน) ตำมล ำดับ อุตสำหกรรมที่มีค่ำเฉลี่ยของเงินเดือนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ คือ อุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ  (เฉลี่ย 11,570 บำทต่อเดือน) อุตสำหกรรมกำรแปร
รูปอำหำร (เฉลี่ย 10,581 บำทต่อเดือน) และ อุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (เฉลี่ย 6,186 
บำทต่อเดือน) อุตสำหกรรมทั ง 3 กลุ่มนี เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนเดิมของกำรผลิตของประเทศที ่
พ่ึงทรัพยำกรทำงธรรมชำติและกำรเกษตรของประเทศ และยังเป็นอุตสำหกรรมที่มีสัดส่วนจ ำนวนผู้มีงำนท ำที่
สูงเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ  
สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 555,528 
คน กระจำยตัวตำมช่วงอำยุในกลุ่มอำยุ 25 – 40 ปี และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 14,788 บำทต่อเดือนขึ น
ไป โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 12,000 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบของลูกจ้ำง
เอกชน และมีอำชีพผู้ปฏิบัติกำรเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร รองลงมำเป็นกลุ่มช่ำงฝีมือและเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ อนุปริญญำ (สำยอำชีวศึกษำ)  
กำรจ้ำงงำนกระจุกตัวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภำคตะวันออก โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำร
จ้ำงงำนในระบบมำกกว่ำนอกระบบ 
สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 
401,477 คน กระจำยตัวตำมช่วงอำยุในกลุ่มอำยุ 23 – 35 ปี และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 14,408 บำท
ต่อเดือนขึ นไป โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 12,000 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
ของลูกจ้ำงเอกชน และมีอำชีพผู้ปฏิบัติกำรเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร รองลงมำเป็นกลุ่มเจ้ำหน้ำที่
เทคนิค ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ ปริญญำตรี (สำยวิชำกำร) อนุปริญญำ (สำย



อำชีวศึกษำ) กำรจ้ำงงำนกระจุกตัวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จังหวัดนครรำชสีมำ และจังหวัดที่มีนิคม
อุตสำหกรรม เช่น ล ำพูน ปรำจีนบุรี โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำรจ้ำงงำนในระบบมำกกว่ำนอกระบบ 
สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในไตรมำส 3 ป ี
พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 3,253,426 คน กระจำยตัวตลอดทุกช่วงอำยุ และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 
11,570 บำทต่อเดือนขึ นไป โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 9,100 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่
เป็นรูปแบบของธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้ำง) รองลงมำคือ ลูกจ้ำงเอกชน และมีอำชีพหลัก คือ พนักงำนบริกำร 
รองลงมำเป็นผู้ประกอบอำชีพงำนพื นฐำน ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำลงมำ กำรจ้ำง
งำนกระจำยตัวทั่วทั งประเทศโดยเฉพำะในจังหวัดใหญ่ โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำรจ้ำงงำนนอกระบบ
มำกกว่ำในระบบ โดยช่วงอำยุ 15 – 25 ปี มีจ ำนวนผู้มีงำนท ำในระบบมำกกว่ำนอกระบบ และเมื่ออำยุหลัง 
25 มีจ ำนวนผู้มีงำนท ำนอกระบบมำกกว่ำในระบบ 
สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำน
ทั งสิ น 12,673,907 คน กระจำยตัวส่วนใหญ่อำยุมำกกว่ำ 40 ขั นไป และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 6 ,186 
บำทต่อเดือน โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 5,500 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของ
ธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้ำง) รองลงมำคือ ธุรกิจครัวเรือน (โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง) และมีอำชีพหลัก คือ ผู้ปฏิบัติงำน
ที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง รองลงมำเป็นผู้ประกอบอำชีพงำนพื นฐำน ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ กำรจ้ำงงำนกระจำยตัวทั่วทั งประเทศ โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำรจ้ำง
งำนนอกระบบ 
สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 
1,509,545 คน กระจำยตัวส่วนใหญ่อยู่ช่วงอำยุมำกกว่ำ 23 – 40 ปี และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 10,581 
บำทต่อเดือน โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 8,370 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของ
ลูกจ้ำงเอกชน รองลงมำคือธุรกิจครัวเรือน (โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง) และมีอำชีพหลัก คือ ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำน
ที่เก่ียวข้อง รองลงมำเป็นผู้ปฏิบัติกำรเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำ กำรจ้ำงงำนกระจำยทั่วทั งประเทศ โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำรจ้ำงงำนในระบบมำกกว่ำ
นอกระบบ และเริ่มเป็นนอกระบบมำกกว่ำในช่วงอำยุที่มำกกขึ นใกล้กับช่วงกำรเป็นผู้สูงอำยุ 
สรุปการจ้างงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 5,199 คน กำรกระจำย
ของข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรค ำนวณ 
สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 
1,168,319 คน กระจำยตัวตลอดทุกช่วงอำยุ และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 17,274 บำทต่อเดือนขึ นไป 
โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 13,000 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของลูกจ้ำง
เอกชน รองลงมำ คือ ธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้ำง) และมีอำชีพหลัก คือ ผู้ปฏิบัติกำรเครื่องจักรโรงงำนและ
เครื่องจักร รองลงมำเป็นเสมียน (งำนเอกสำร) ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำลงมำ กำร
จ้ำงงำนกระจำยตัวทั่วทั งประเทศ โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำรจ้ำงงำนในระบบมำกกว่ำในระบบ และ
หลังจำกอำยุ 55 ปี มีจ ำนวนผู้มีงำนท ำนอกระบบมำกกว่ำในระบบ 
สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มีในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำน
ทั งสิ น 55,140 คน กระจำยตัวตำมช่วงอำยุ 25 – 40 ปี และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 25,393 บำทต่อ
เดือนขึ นไป โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 18,000 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของ
ลูกจ้ำงเอกชน และมีอำชีพผู้ประกอบอำชีพวิชำชีพ รองลงมำเป็นผู้ปฏิบัติกำรเครื่องจักรโรงงงำนและ
เครื่องจักร ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ ปริญญำตรี (สำยวิชำกำร) กำรจ้ำงงำนกระจุก
ตัวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภำคตะวันออก โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำรจ้ำงงำนในระบบเกือบ
ทั งหมด 



 

สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 180,283 คน กระจำย
ตัวตำมช่วงอำยุ 25 – 35 ปี มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 29,224 บำทต่อเดือนขึ นไป โดยมีค่ำมัธยฐำนของ
รำยได้ประมำณ 23,000 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของลูกจ้ำงเอกชน และมีอำชีพ 
ผู้ประกอบอำชีพวิชำชีพต่ำง ๆ รองลงมำเป็นจ้ำหน้ำที่เทคนิค ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำ ปริญญำตรี (สำยวิชำกำร) และปริญญำโท กำรจ้ำงงำนกระจุกตัวในเขตกรุงเทพ และส่วนใหญ่ 
เป็นกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของกำรจ้ำงงำนในระบบ 

สรุปการจ้างงานในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  ในไตรมำส 3 ปี พ.ศ.2560 มีกำรจ้ำงงำนทั งสิ น 
722,336 คน กระจำยตัวตำมกลุ่มอำยุ 25 – 40 ปี และมีค่ำตอบแทนเฉลี่ยประมำณ 19,014 บำทต่อเดือนขึ น
ไป โดยมีค่ำมัธยฐำนของรำยได้ประมำณ 10,000 บำทต่อเดือน กำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของลูกจ้ำง
รัฐบำล รองลงมำเป็นลูกจ้ำงเอกชน และมีอำชีพผู้ประกอบอำชีพวิชำชีพต่ำง ๆ รองลงมำเป็นจ้ำหน้ำที่เทคนิค 
ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ ปริญญำตรีขึ นไป กำรจ้ำงงำนกระจำยตัวทั่วประเทศ แต่มี
จ ำนวนมำกในพื นที่จังหวัดใหญ่ ๆ ที่เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภูมิภำค โดยกำรจ้ำงงำนเป็นรูปแบบของ
กำรจ้ำงงำนในระบบเกือบทั งหมด 
 คณะผู้วิจัยได้ประเมินกำรจ้ำงงำนโดยใช้ข้อมูลผู้มีงำนท ำรำยจังหวัดแบบ Panel เพ่ือสร้ำงตัวแบบ
เศรษฐมิติเพ่ือหำปัจจัยก ำหนดจ ำนวนผู้มีงำนท ำในแต่ละอุตสำหกรรม และมีกำรประเมินไปข้ำงหน้ำด้วยกำร
ตั งสมมติฐำน รูปแบบ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product; GPP) เพ่ิมขึ นร้อยละ 5  
จะส่งผลอย่ำงไรต่อจ ำนวนผู้มีงำนท ำ และหำกมีกำรเพ่ิมขึ นปีละร้อยละ 5 เป็นเวลำ 5 ปี จะส่งผลกระทบต่อ 
ผู้มีงำนท ำอย่ำงไร แนวโน้มของกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ประเมินได้อำจมีข้อจ ำกัดบำงประกำร
โดยขึ นกับข้อมูลเริ่มต้นซึ่งคือกำรจ ำแนกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ยังคงมีกำรรวมอุตสำหกรรมดั งเดิมไว้อยู่ด้วย 
จำกกำรประเมินโดยใช้ฐำนกำรประมำณจำกกำรส ำรวจ LFS ผลเป็นตำมตำรำง ในสดมภ์ที่ 2 ซึ่งจะสอดคล้อง
กับกำรประมำณผู้มีงำนท ำในแต่ละอุตสำหกรรมในบทที่ 4 และกำรประมำณด้วยตัวแบบเชิงพื นที่จะแสดงใน
สดมภ์ที่ 3 กรณีของกำรเติมโตของ GPP ร้อยละ 5 แสดงในสดมภ์ที่ 4 กรณีของกำรเติมโตของ GPP ร้อยละ 5 
ต่อเนื่องเป็นเวลำ 5 ปี แสดงในสดมภ์ที่ 5 และสดมภ์ที่ 6 และ 7 เป็นจ ำนวนผู้มีงำนท ำที่ต้องเพ่ิมขึ น (หรือ 
ลดลง) จำกกรณีที่เพ่ิมร้อยละ 5 และร้อยละ 5 เป็นเวลำ 5 ปี โดยผลกำรประมำณนี ยังคงมีข้อจ ำกัดและอำจ 
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภำพในด้ำนกำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมแบบก้ำวกระโดด เพรำะจ ำนวนกำร
จ้ำงงำนที่ค ำนวณได้จะขึ นกับตัวแปรต้นที่ก ำหนดไว้ในตัวแบบ และจ ำนวนผู้มีงำนท ำที่เป็นฐำนเริ่มต้น และ 
GPP ของแต่ละจังหวัด  
 จำกผลกำรประมำณกำร พบว่ำ กำรเพิ่มขึ นของ GPP จะส่งผลกระทบในระดับสูงต่ออุตสำหกรรมยำน
ยนต์สมัยใหม่ อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ มำกที่สุดเป็น 3 ล ำดับแรก ส ำหรับอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนี  
คือ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (เปลี่ยนในทิศทำงที่จ ำนวนผู้มีงำนท ำลดลง) อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ และ
อุตสำหกรรมเชื อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติเมื่อมีอุตสำหกรรมใหม่เกิดขึ นจะมีผู้มี
งำนท ำจำกอุตสำหกรรมเดิมที่ถูกทดแทนโดยอุตสำหกรรมใหม่ ส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนทำงตรง ซึ่งจะมีกำร
เคลื่อนย้ำยระหว่ำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรย้ำยภำยในห่ว งโซ่กำรผลิต หรือมีกำรย้ำยออกจำก
อุตสำหกรรมไปสู่อุตสำหกรรมใหม่ หรือมีกำรออกจำกกำรจ้ำงงำนโดยนำยจ้ำงไปสู่งำนอิสระ ในขณะที่แรงงำน
ที่สำมำรถพัฒนำทักษะควำมสำมำรถก็อำจจะอยู่ในอุตสำหกรรมเดิม และมีกำรต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมใหม่ได้ 
ทั งนี กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจะยังมีภำพไม่ปรำกฎชัดจำกกำรมีนโยบำยประเทศไทย 4.0 แต่สถำนกำรณ์กำร
ทดแทนแรงงำนด้วยหุ่นยนต์ และเครื่องจักรอัตโนมัติเป็นสถำนกำรณ์ที่เกิดจำกกระบวนกำรพัฒนำเทคโนโลยี



ซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอกที่เป็นกระแสของโลก และมีกำรน ำระบบปัญญำประดิษฐ์เข้ำมำท ำงำนวิเครำะห์ทดแทน
คน ซึ่งท ำให้รูปแบบของอำชีพมีกำรเปลี่ยนแปลงไป  

การประมาณความต้องการแรงงานจากตัวแบบเชิงพ้ืนที่ 

อุตสาหกรรม 
ประมาณ 
จาก LFS 

ตัวแบบเชิง 
พ้ืนที่ 

GPP 
เติบโต 5% 

GPP  
เติบโต 5% 
ระยะ 5 ปี 

ต้องการ
แรงงานเพ่ิม 
(กรณี 5%) 

ต้องการ 
แรงงานเพ่ิม 

(กรณี 5% 5 ปี) 

อุตสำหกรรมยำนยนตส์มัยใหม ่ 555,528 573,658 583,398 709,526 
27,870 
(5.02) 

153,998 
(5.54) 

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ 401,477 410,291 411,070 454,487 
9,593 
(2.39) 

53,010 
(2.64) 

อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวกลุม่รายได้ดี
และการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ 3,253,426 3,322,803 3,381,686 3,962,140 

128,260 
(3.94) 

708,714 
(4.36) 

อุตสำหกรรมกำรเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภำพ 12,673,907 12,934,776 12,936,100 14,122,709 

262,193 
(2.07) 

1,448,802 
(2.29) 

อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 1,509,545 1,583,012 1,553,172 1,750,617 
43,627 
(2.89) 

241,072 
(3.19) 

อุตสำหกรรมหุ่นยนต ์ 5,199 5,550 5,146 4,908 
- 53 

(-1.02) 
- 291 
(-1.12) 

อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส ์ 1,168,319 1,204,029 1,168,544 1,169,562 
225 

(0.02) 
1,243 
(0.02) 

อุตสำหกรรมเชื อเพลิงชีวภำพและเคมี
ชีวภำพ 55,140 53,067 55,365 56,383 

225 
(0.41) 

1,243 
(0.45) 

อุตสำหกรรมดิจิทัล 180,283 168,227 180,912 183,760 
629 

(0.35) 
3,477 
(0.39) 

อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 722,336 747,806 757,182 914,883 
34,846 
(4.82) 

192,547 
(5.33) 

รวม 10 อุตสำหกรรม 20,525,160 21,003,219 21,032,575 23,328,975 
507,415 
(2.47) 

2,803,815 
(2.73) 

 
ที่มำ ประมำณโดยคณะผู้วิจัย  
หมำยเหตุ ตัวเลขในวงเล็บบรรทัดที่สองในสองสดมภ์สุดท้ำย เป็นอัตรำกำรเพ่ิมขึ น (หรือลดลง กรณีติดลบ) 
ของจ ำนวนผู้มีงำนท ำ (ต่อปี) 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ก. การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานยุค 4.0 
 กำรปรับตัวแรงงำนเข้ำสู่ยุคกำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่ำ “แรงงำน 

ยุค 4.0” มีรำกฐำนที่ส ำคัญ คือ กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ (Education system) ที่สำมำรถตอบสนอง
ตลำดแรงงำนที่เน้นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงแรงงำนมนุษย์กับเทคโนโลยี โดยกำรเรียนกำรสอนตั งแต่ระดับ
สำมัญศึกษำ อำชีวศึกษำ จนถึงระดับอุดมศึกษำนั น ควรพัฒนำจำกกำรเรียนกำรสอนที่ในอดีตเน้นกำรศึกษำ
เฉพำะด้ำนใดด้ำนหนึ่ง สู่กำรเรียนรู้ในลักษณะของทักษะที่หลำกหลำย อำทิ ทักษะในเรื่องของภำษำ กำร
บริหำรจัดกำรท ำงำนร่วมกับเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดควำมพร้อมจำกกำรท ำงำนในลักษณะของควำมช ำนำญที่



เป็นรูปแบบกำรท ำงำนซ  ำเดิมเพียงอย่ำงเดียว สู่กำรหมุนเวียนหน้ำที่กำรท ำงำน (From Routine to 
Rotation Model) ที่ต้องกำรควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ น (Multi-Tasking) หรือกำร
ปรับเปลี่ยนจำกผู้ปฏิบัติกำร (Operator) ในสำยกำรผลิตหนึ่ง สู่กำรเป็นผู้ควบคุม (Controller) กำรเดิน
เครื่องจักรแบบอัตโนมัติได้ครั งละหลำยสำยกำรผลิต หรือเครื่องจักรแบบ PLC (Programmable Logic 
Controller) ที่ใช้กำรควบคุมผ่ำนระบบ RFID (Radio frequency identification) หรือ IOT (Internet of 
Thing) ก็ตำม  

แนวทำงที่ส ำคัญ คือ กำรเน้นกำรเรียนกำรสอนที่ปรับจำกในอดีตที่เน้นภำคทฤษฎีเป็นหลักสู่ลักษณะ
ภำคปฏิบัติกำรท ำงำนร่วมกับสมองกล (AI) และเครื่องจักรที่ทันสมัยมำกขึ น หรือที่ เรียกว่ำ “Hybrid 
Working” โดยกำรเพ่ิมควำมส ำคัญของหลักสูตรสหกิจศึกษำยังสถำนประกอบกำรของผู้ประกอบกำรเอกชน 
และหน่วยงำนต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ นกว่ำในอดีต เพื่อให้เป็นแรงงำนที่ผู้ประกอบกำรพึงประสงค์ พร้อมที่จะท ำงำน
ร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอลได้ทันที โดยหลักสูตรและกำรฝึกงำนเป็นกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและภำคเอกชนเพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของภำคธุรกิจได้อย่ำงแท้จริง  

ตัวอย่ำงชัดเจน ได้แก่ กำรท ำงำนของพนักงำนประจ ำร้ำนค้ำสะดวกซื อสมัยใหม่ ซึ่งในอดีต พนักงำน
หนึ่งคนจะเน้นกำรท ำงำนเฉพำะด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เช่น พนักงำนแคชเชียร์ที่สำมำรถท ำได้เฉพำะงำนด้ำนกำรเงิน
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั น แต่ในปัจจุบัน พนักงำนประจ ำร้ำนค้ำสะดวกซื อต้องสำมำรถท ำได้ทั งงำนแคชเชียร์ กำร
นับสต็อก กำรจัดเรียงสินค้ำ กำรจัดเตรียมเครื่องดื่มและอำหำรร่วมกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
แม้แตก่ำรสนทนำกับลูกค้ำต่ำงประเทศด้วยภำษำจีนและภำษำอังกฤษเป็นพื นฐำน  

 โครงสร้ำงในภำพด้ำนล่ำงเป็นรูปแบบของกำรพัฒนำฝีมือของแรงงำนในอนำคตโดยมีรำกฐำน 
มำจำกสถำนศึกษำที่ต้องเน้นสหกิจศึกษำและกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเชิงทฤษฎีสู่  Hybrid 
Working ตำมท่ีเสนอมำก่อนหน้ำ และกำรพัฒนำทักษะแรงงำนที่มีกำรจ ำแนกตำมประเภทกำรท ำงำน ดังนี  

 แรงงำนในระดับปฏิบัติกำรเป็นแรงงำนที่อยู่ในสำยงำนกำรปฏิบัติกำรโดยตรงหรือกลุ่ม “Blue 
Collar” ซึ่งนอกเหนือจำกควำมสำมำรถท่ีต้องท ำงำนได้หลำยหน้ำที่ ในแต่ละหน้ำที่ยังต้องมีควำมรู้เชิงลึกท่ีจะ
ปฏิบัติงำนร่วมกับเครื่องจักรผ่ำนระบบควบคุมอัตโนมัติ และทักษะที่ส ำคัญต่อกำรท ำงำน คือ ทักษะในกำร
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ นหน้ำงำน หรือทักษะกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ในขณะที่แรงงำนในสำยบริหำรจัดกำร 
หรือ “White Collar” จ ำเป็นต้องมีทักษะของกำรมีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด (Cognitive flexibility) 
มีควำมรอบรู้ในหลำกหลำยด้ำนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และวำงแผนต่ำง ๆ ที่เฉียบคม 
สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์และสั่งกำรร่วมกับสมองกล (AI) พัฒนำทักษะสู่กำรบริหำรเชิงวิจัยและพัฒนำมำกขึ น 
และมีทักษะที่ส ำคัญ คือ ทักษะด้ำนภำษำมำกกว่ำสองภำษำขึ นไป เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถกำรสื่อสำรทั งกับ
บุคคลและอุปกรณ์เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลไร้พรมแดนมำกขึ น 

 
 
 
 
 



แนวคิดของการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรเป็นอีกหนึ่งต ำแหน่งที่มีโอกำสถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยที่หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรยังคงมีควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือให้
ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถผ่ำนกำรรับรองขั นต่ ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซึ่งขึ นกับประเภทของควำมจ ำเป็นในแต่
ละธุรกิจและสำขำอุตสำหกรรม ตัวอย่ำงเช่น ผู้จัดกำรสนำมบินแต่ละแห่งจะต้องผ่ำนกำรทดสอบใบรับรองกำร
เป็นผู้จัดกำรสนำมบินสำธำรณะ เป็นต้น และผู้บริหำรระดับสูงจ ำเป็นต้องมีทักษะและประสบกำรณ์ซึ่งสมอง
กล (AI) ไม่สำมำรถทดแทนได้ อำทิ ทักษะด้ำนภำวะผู้น ำ และกำรตัดสินใจในภำวะวิกฤติ  

ทั งนี  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมองกล (AI) ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือใช้ทดแทนในงำนที่ท ำในลักษณะซ  ำ 
ๆ แบบเดิม หรือที่เรียกว่ำ “Pattern” เป็นหลัก ซึ่งสมองกลจะจดจ ำและจ ำแนกออกเป็นหลำยรูปแบบได้ 
(Machine Learning: ML) ดังนั น แรงงำนที่อยู่ในต ำแหน่งหรือมีบทบำทในกำรท ำงำนในลักษณะเดิม อำทิ 
พนักงำนบัญชี พนักงำนคอลเซ็นเตอร์ พนักงำนคลังสินค้ำ หรือ อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำในลักษณะเดิม จะเป็น
กลุ่มท่ีมีโอกำสที่จะถูกทดแทนได้โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมองกล (AI) ได้ในระยะสั น  

ส ำหรับแรงงำนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน 10 กลุ่มอุตสำหกรรม S-Curve ยังคงมีโอกำสที่ที่จะถูกทดแทน 
โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมองกล (AI) โดยขึ นกับต้นทุนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีและประสิทธิภำพ 
เชิงเปรียบเทียบกับแรงงำน และข้อจ ำกัดหรือข้อกฎหมำยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อำทิ  ในอุตสำหกรรมกำรแพทย์ 
ที่มีข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยที่ยังไม่อนุญำตให้แพทย์ท ำกำรรักษำคนไข้เต็มรูปแบบผ่ำนช่องทำงออนไลน์ จะท ำได้
เพียงกำรวินิจฉัยเบื องต้นร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมองกล (AI) ที่วิเครำะห์จำกประวัติกำรรักษำเดิม
เท่ำนั น ท ำให้แรงงำนกลุ่มดังกล่ำวยังไม่น่ำจะถูกทดแทนในระยะสั น เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม ช่วงเวลำที่แรงงำนกลุ่มดังกล่ำวยังไม่ถูกทดแทนโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมองกล 
(AI) มีแนวโน้มจะสั นลงกว่ำที่เคยคำดหมำย เนื่องมำจำกแรงกดดันจำกสภำวะแวดล้อมภำยนอก จำกสภำวะ
อำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Climate change) อันส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงอยู่ของมนุษย์รวดเร็ว
กว่ำที่คำดกำรณ์ รวมถึงรูปแบบอุตสำหกรรมดั งเดิมที่ซึ่งถูกเร่งให้เกิดกำรทดแทนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่โดยสิ นเชิง (Disruptive) โดยมีต้นทุนในกำรผลิตเทคโนโลยีที่ลดลงอย่ำงรวดเร็ว เช่น อุตสำหกรรมกำร
ผลิตรถยนต์ที่ใช้น  ำมันเป็นเชื อเพลิงก ำลังจะได้รับกำรทดแทนด้วยรถยนต์ไฟฟ้ำหรือ EV หรือแม้กระทั่งใน

เน้นสหกิจศึกษามากขึ้น : จาก
ต าราในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ท างาน
จริงในสถานประกอบการ

Education System

Executive Development

Blue CollarWhite Collar

การปรับตัวแรงงานเข้าสู่ยุค Labour 4.0

ปรับหลักสูตรการศึกษา : 

 จากภาคท ษ ี สู่ทักษะการท างาน
แบบ Hybrid Workers ท างาน
ร่วมกับหุ่นยนต์และสมองกลมากขึ้น

 กา ร เ รี ย น รู้ ใ น ลั กษณ ะ  Multi-Skill 
เพ่ือให้สามารถท างานในลักษณะ Multi 
Tasking

พัฒนาทักษะเชิงลึกมากขึ้น :

 มีความรู้ในเชิงลึก สามารถแก้ไขป  หาหน้างานได้ดีขึ้น
 จากพนักงานป ิบัติ สู่พนักงานควบคุม ท างานร่วมกับ 

Robot และระบบ Automation

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารยังมีความจ าเป น
 ทักษะเฉพาะทาง ขั้นต่ าตามก หมายก าหนด
 เสริมสร้างความเป น Leadership และ Decision Making 

 ่ึง AI ไม่สามารถท าได้ในป จจุบัน
พัฒนาทักษะให้มีความหลากหลายมากขึ้น :

 cognitive flexibility มีความรู้ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์หลายด้าน

 Multi-Language Analytic Skill 
 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ ท างานร่วมกับ 

AI ได้ดี
 ปรับตัวสู่การเป น R&D 

ปริ  าจะไม่เป นตัวก าหนดอีกต่อไป     ประสบการณ์และ
ความสามารถจะก าหนดผลตอบแทนมากขึ้น

ระบบการศึกษาท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ต้องการผู้บริหารท่ี AI ไม่สามารถทดแทนได้

“ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะมีผลเข้ามาทดแทนต่อแรงงาน
    ในอุตสาหกรรมใดเร็วช้าแค่ไหน 

     ขึ้นกับต้นทุนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีน้ันเป นส าคั ”



อุตสำหกรรมเชื อเพลิง อย่ำงโรงไฟฟ้ำในปัจจุบันที่ใช้กำรผลิตจำกเชื อเพลิงถ่ำนหินเป็นหลักที่ก ำลังถูกทดแทน
กำรผลิตด้วยพลังงำนจำกธรรมชำติต่ำง ๆ เช่น จำกชีวมวล แสงอำทิตย์ และพลัง งำนลม โดยอุตสำหกรรม
รูปแบบใหม่ดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้โดยใช้แรงงำนน้อยมำก มีต้นทุนด้ำนเทคโนโลยีและกำร
ประกอบกำรที่ถูกลงมำก และประสิทธิภำพที่ดีขึ น เทคโนโลยีก็จะถูกน ำมำใช้เพ่ิมมำกขึ นและทดแทนแรงงำน
ในอนำคต 

ข. ระบบสนับสนุนและสภาพแวดล้อม  
 กำรพัฒนำแรงงำนในให้มีองค์ควำมรู้และมีทักษะตำมที่สถำนประกอบกำรต้องกำรต้องมีระบบ 
กำรสนับสนุนที่ชัดเจนมีสภำพแวดล้อมที่เอื ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและแรงงำน ซึ่งประกอบด้วย 
ฐำนข้อมูล กำรมีระบบเงินที่เอื ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำทักษะแรงงำน และกระบวนกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
ร่วมกัน 
 - กำรมีฐำนข้อมูลที่สำมำรถระบุควำมต้องกำรแรงงำนในแต่ละอุตสำหกรรม โดยเป็นฐำนข้อมูล  
ที่มีควำมทันสมัย มีควำมเชื่อมโยงในหลำยๆหน่วยงำนเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำน
แรงงำน เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเป็นระบบ ทั งนี ข้อมูลควรมีลักษณะของกำรกระจำย
ตัวตำมอุตสำหกรรม พื นที่ กำรศึกษำ และลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีควำมส ำคัญต่อมำตรกำรหรือนโยบำยเพ่ือกำร
พัฒนำแรงงำนในอนำคต ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ข้อมูลจำกกำรศึกษำเพ่ือระบุถึงอำยุและประเภทแรงงำน (ในหรือ
นอกระบบ) ในรำยอุตสำหกรรมเพ่ือใช้ระบุแนวทำงกำรพัฒนำทักษะ รูปแบบที่ใช้ เพ่ือกำรพัฒนำทักษะที่
แตกต่ำงกันระหว่ำงแรงงำนในระบบกำรจ้ำงงำนที่มีนำยจ้ำง และนอกระบบกำรจ้ำงงำนที่มีนำยจ้ำง รวมถึงกำร
ประเมินตำมช่วงอำยุเพื่อให้เห็นสภำพของกำรทดแทนแรงงำนที่จะเกิดขึ นในอนำคต  
 - กำรมีระบบกำรเงินที่เอื ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำทักษะแรงงำน ซึ่งโดยปกติแรงงำนในกลุ่มที่มี
นำยจ้ำงจะได้รับกำรพัฒนำทักษะแรงงำนผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรมขององค์กร ในขณะที่กำรเพ่ิมทักษะ
แรงงำนกลุ่มที่ไม่มีนำยจ้ำงต้องมีกำรท ำด้วยตนเอง ส่งผลให้พัฒนำทักษะของกลุ่มแรงงำนนอกระบบมีควำมไม่
ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ ดังนั น กำรที่ภำครัฐเข้ำมำออกแบบกลไกในกำรพัฒนำทักษะแรงงำนเพ่ือให้ต่อยอด
ไปยังอุตสำหกรรม 4.0 ในบำงสำขำอุตสำหกรรม จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกลไกทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพ่ือให้
เกิดสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำทักษะ เช่น กำรจัดตั งกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำทักษะแรงงำนที่เป็นงำนนอก
ระบบ (ไม่มีนำยจ้ำง) และเป็นกำรร่วมจัดท ำกองทุนที่มีกำรสร้ำงสูตรกำรจ่ำยสมทบระหว่ำงนำยจ้ำง ลูกจ้ำง 
ภำครัฐ ในกำรพัฒนำทักษะของแรงงำนเพ่ืออุตสำหกรรม 4.0 เป็นต้น  
 - ภำครัฐต้องมีมำตรกำรสนับสนุนให้สถำบันกำรเงินให้ปล่อยเงินกู้แก่สถำนประกอบกำรและ
แรงงำนที่ต้องกำรน ำไปใช้เพ่ือกำรปรับปรุงกำรผลิตให้รองรับกับอุตสำหกรรม 4.0 และกำรพัฒนำทักษะให้
สอดคล้องกับอุตสำหกรรม 4.0 โดยอำจเป็นเงินกู้ดอกเบี ยต่ ำ และมีกำรประเมินติดตำมผล  
 - ภำครัฐต้องส่งเสริมให้มีระบบโครงสร้ำงกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงนำยจ้ำง ลูกจ้ำงในกำร
ร่วมกันพัฒนำทักษะแรงงำน โดยผ่ำนระบบแรงงำนสัมพันธ์ โดยต้องเป็นกระบวนกำรเพ่ือให้นำยจ้ำงและ
ลูกจ้ำงมีกระบวนกำรออกแบบรูปแบบของกำรพัฒนำทักษะที่สอดคล้องกับกระบวนกำรผลิตของสถำน
ประกอบกำร ภำยใต้ควำมสำมำรถทำงกำรเงินของสถำนประกอบกำร  
 ค. บทบาทของกระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงแรงงำนเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องทั งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรพัฒนำทักษะของ
แรงงำนเพื่อรองรับกับกำรพัฒนำตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0 โดยกระทรวงแรงงำนมีบทบำทในกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรและแรงงำนในกำรยกระดับควำมสำมำรถของตนเอง ดังนั นตำมภำรกิจของหน่วยงำน
อำจมีกำรด ำเนินกำรตำมนี  



 - กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนต้องมีกำรปรับหลักสูตร  
กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคเอกชน (รวมถึงสมำคมวิชำชีพต่ำง ๆ) และภำคแรงงำน  
 - รูปแบบของกำรสนับสนุนภำคเอกชนที่เหมำะสม เช่น อำจใช้ระบบร่วมลงทุนกับภำคเอกชน  
ในกำรออกแบบกำรพัฒนำทักษะแรงงำน รูปแบบของกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในอนำคตต้องมีลักษณะเป็น  
Demand driven โดยให้เอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนให้มำกที่สุด  
 - กรมกำรจัดหำงำน ควรพัฒนำระบบกำรจัดหำงำนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม 4.0 ทั งในด้ำนอำชีพ 
ประเภทงำน รูปแบบงำนใหม่ ๆ และกำรให้ควำมรู้แก่ครูแนะแนว เด็ก เยำวชนที่เกี่ยวข้องกับประเภทงำนใหม่ 
ๆ ภำยใต้อุตสำหกรรม 4.0   
 - กำรพัฒนำระบบกำรประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำนในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงมิติ
ของอุตสำหกรรม อำชีพ ประเภทงำน พื นที่ และกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว เพ่ือให้เป็นข้อมูลพื นฐำนในกำร
วิเครำะห์ วำงแผน ติดตำมประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรม 4.0 และเตรียมแผนควำม
พร้อมเพ่ือกำรรองรับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ นในอนำคต    
 - กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ควรประเมินถึงแนวทำงในกำรด ำเนินกำรด้ำนแรงงำนสัมพันธ์
รูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ นในด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงอันเป็นผลที่จะเกิดกำรปรับเปลี่ยนสู่ อุตสำหกรรม 4.0 เช่น กรณีของกำรเกิดข้อ
พิพำทด้ำนแรงงำน ปัญหำด้ำนแรงงำน กำรเลิกจ้ำง เป็นต้น รวมถึงประเมินและจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่
จะเกิดขึ น 
 - ส ำนักงำนประกันสังคม ต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรประกันสังคมเพ่ือรองรับกำรจ้ำงงำนภำยใต้
เงื่อนไขของอุตสำหกรรม 4.0 รวมถึงกำรออกแบบสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกำรจ้ำงงำนสมัยใหม่ 
 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เป็นหน่วยงำนที่ประสำนและด ำเนินกำรด้ำนนโยบำย รวมถึง
กำรศึกษำข้อมูลทิศทำงของกำรจ้ำงงำนในภำพรวม กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำนโดยเฉพำะใน
อุตสำหกรรม 4.0 แบบครบวงจรและเป็นกำรวิเครำะห์จำกฐำนข้อมูลใหญ่ (Big Data) และบูรณำกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลภำยในกระทรวงและภำยนอกกระทรวง รวมถึงกำรเป็นหน่วยงำนส ำคัญในกำรวำงแผน
ก ำลังคนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงอุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำรของภำครัฐและเอกชน   
 ง. บทบาทของภาครัฐ 
 - ภำครัฐต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยของอุตสำหกรรม 4.0 โดยเฉพำะแนวทำงในกำร
เปลี่ยนแปลงประเทศ (Transformation) สู่อุตสำหกรรม 4.0 อย่ำงชัดเจน รวมถึงแนวทำงของกำรให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรในกำรปรับเปลี่ยนสู่อุตสำหกรรม 4.0 เพ่ือเป็นทิศทำงส ำคัญและสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับภำคเอกชนในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ ซึ่งจะมีผลต่อแนวทำงกำรจ้ำงงำนและคุณลักษณะแรงงำนที่ต้องกำร
ของภำคเอกชน 
 - ภำครัฐต้องประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรม 4.0 ในมิติต่ำง ๆ 
รวมถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ นในระบบกำรจ้ำงงำนของประเทศ เพ่ือเตรียมกำรและหำมำตรกำรบริหำรควำม
เสี่ยงที่จะเกิดขึ น และพิจำรณำถึงกลุ่มแรงงำนที่ไม่สำมำรถพัฒนำทักษะและควำมรู้ สู่ อุตสำหกรรม 4.0 ได้  
ว่ำจะมีวิธีกำรรองรับอย่ำงไร รวมถึงกำรที่ภำครัฐต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้องต่อกำร
ปรับเปลี่ยนประเทศสู่อุตสำหกรรม 4.0 ให้กับทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
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The Cabinet's resolution on the 30th June 2015 approved the formulation of a  
20- yearational strategy to drive Thailand’ s development toward stability, prosperity, and 
sustainability by cultivating inner strength. Following the philosophy of Sufficiency Economy 
through civil state mechanism, the goals are to increase competitiveness, to create 
sustainable economic growth which will enable Thailand to become a high-income country, 
and to reduce income inequality and improve the standard of living 

Thailand’s economic development started with “Industry 1.0” focusing mainly on 
the agricultural sector, which was then followed by the development of light industries, or 
“Industry 2.0”. Currently, Thailand is in the state of “Industry 3.0”, which is characterized by 
the growth of heavy industries, however, Thailand now struggles with being trapped as a 
middle-income country and faces income inequality, which prevents accelerated economic 
development. The government is, therefore, implementing “Thailand 4.0” or the “Industry 
4.0” revolution policy to reform the country's economic structure by focusing on three 
changes which are; (1) shifting from commodity products to innovative products, (2) moving 
from an industrial-driven economy towards an economy driven by technology, creativity and 
innovation, (3) focusing more on high value-added sectors, such as the service sector rather 
than the manufacturing sector. The “Thailand 4.0” revolution will have a vast impact in 
many spheres as it aims to indirectly force low-skilled workers to acquire skill sets to 
become high-skilled workers, as they need to be prepared to utilize modern technology and 
satisfy the increasing demand for high-skilled workers. This will prepare the industry to 
support a new form of production that emphasizes the application of modern technology 
and machinery. 

The main objectives of this study are; (1) to study and analyze Thailand's industrial 
and employment structure from the 1st to the 11 National Economic and Social 
Development Plan, (2) to study and analyze the development of Industry 4.0 in Thailand 
together with the 20-year national strategic framework (B.E. 2560 - 2579), (3) to study and 
analyze the employment trends, labour demand and to develop guidelines for skilled-
labour development to correspond with the labour emand of the “Industry 4.0” era, and (4) 
to give policy recommendations on the production and labour development plans in 
accordance with the needs of the future labour market under the “Industry 4.0”. 

The method of this study is an integrated approach including literature reviews of 
related documents, such as Thailand’s National Economic and Social Development plans 



industrial development policies and labour skill development under “Industry 4.0” in 5 
selected countries. In addition, in-depth interviews and brainstorming sessions with 
government organizations, academia, and entrepreneurs from the 10 targeted industries 
have also been conducted. An econometric model is used to estimate the employment 
trend. 

The 20-years Thailand 4.0 Industrial Development Strategy   
Thailand’s Industry 4.0 can be divided into 3 groups as follows: 
The first S - curve is an upgrading of 5 existing industries with higher technology and 

innovation, which are including next-generation cars, smart electronics, food processing, 
high-income group tourism, as well as agriculture and biotechnology.  

The new S - curve includes 5 potential industries of the future, including robotics, 
aviation, medical hub, digital, biofuel and biochemistry.   

  The second wave S - curve is a group of industries that requires new reform in order 
to grow and survive the threat of disruptive technology. These sectors include leather 
products, lumber, cement, petrochemicals and plastics, textiles and garments, gems and 
jewelry, glass, metal, ceramics, etc. 

 The development of “Industry 4.0” requires high-skilled workers who can work under 
the new form of technological intensive production. Industries and educational institutions 
must cooperate to prepare workers to meet the needs of the future labour market.  
In addition, there must be a structural adjustment and government policies in place to 
promote investment from foreign entrepreneurs and to create an incentive for knowledge 
and technology transfer. The government must systematically build an eco-system that 
supports the transition into “Industry 4.0”. 

Industrial groups according to Thailand 4.0 Development Strategy (B.E. 2560 - 2579) 

 
Source: Thailand’s Industry 4.0 Development Strategy (B.E. 2560 - 2579) 

 
 



Industry 4.0 in other countries.  
  Automobile Intelligent Electronic Ag & Bio-tech Tourism Processed foods Upgrading 5 
existing industries by investing in high potential industries to increase input efficiency.  
5 future industries. Changing product designs and technologies to drive economy Industries 
where revolution is needed in order to generate growth under future technologies.   
The “Industry 4.0” platform was first conceptualized in Germany in 2010. It is the concept of 
the industrial revolution by using 3 technological innovations: automation, internet of things, 
and artificial intelligence. Different countries have implemented this concept in various ways 
to achieve the country’s objectives. While the United States use advanced production 
technology to increase the competitiveness of the country, the United Kingdom aims to 
double the proportion of industrial production in GDP by establishing Catapult centers, 
which are organizations to promote research and development through business-led 
collaboration between scientists and engineers to exploit market opportunities. China has 
implemented the Made in China 2025 policy in order to strengthen the country’s production 
by using digital technology and to promote 10 new modern industries. Japan aims to 
significantly increase the use of robots and the productivity in service industries by 2020. 
  South Korea has a Manufacturing Innovation 3.0 policy that aims to create new 
technology production environment and encourages the development of smart factories. 
For France, there is an Industry of the Future policy which supports the development of 
specific products such as efficient cars, electric aircraft, etc. 

Concept of Industry 4.0 in various countries 

 
 



For Thailand, the main objectives are to create additional value and to build the 
country's competitiveness. Therefore, Thailand should adopt the development model of 
Germany, Japan, USA, and China. The secondary objective is for internal and risk 
management which is similar to Germany, Japan, South Korea, and China. However, Thailand 
also aims to create an environment for innovation by encouraging the development of 
innovation through Start-Up businesses. 
Employment Trends  

Based on the third quarter Labour Force Survey from 2012-2017, employment data is 
classified into 10 targeted industries using current Thailand Standard Industrial Classification 
(TSIC) industry code (please note that classification of industry standard codes may change 
in the future to be more suitable for new targeted industries). We found that as of the third 
quarter of 2017, approximately 39,578,344 people are employed and 20,525,160 people or 
51.86 percent are in the 10 targeted industries. Considering the 10 targeted industries, the 
petrochemical and chemical industry has the largest increase in employment (an average of 
25 percent per year), followed by the food processing industry (an average of 5.71 percent 
per year) and the aviation and logistics industry (an average of 4.28 percent per year). The 
top three industries with the highest declining employment rate are agriculture and 
biotechnology (decreased on average by 4.86 percent per year), followed by the digital 
industry (decreased by 1.53 percent per year and the intelligent electronics industry 
(decreased by 0.78 percent per year). The average salary is approximately 13,878 baht per 
month. The industry with the highest average salary is the digital industry (average of 29,224 
baht per month), followed by the biofuel and bio-chemical industry (average of 25,393 baht 
per month), and the medical hub industry (average of 19,014 baht per month). Industries 
with average salaries lower than the national average are: high-income tourism and health 
tourism (average of 11,570 baht per month), the food processing industry (average of 10,581 
baht per month), and the agriculture and biotechnology industry (average of 6,186 baht per 
month). 

Employment in the next-generation automotive industry: in the third quarter of 
2017, the total employment figure is 555,528 people with age concentrated within the range 
of 25 to 40 years. Average compensation is approximately 14,788 baht per month while the 
median income is approximately 12,000 baht per month. Private employees with careers in 
operating factory machinery make up most of the employment, followed by a group of 
skilled craftsmen. Most workers hold a high school diploma or a vocational degree. 
Employment in this industry is concentrated in the Bangkok metropolitan region and in 
eastern Thailand. A higher proportion of workers are employed in the formal sector. 

Employment in the smart electronics industry:  in the third quarter of 2017, the 
total employment figure is 401,477 people with age concentrated within the range of 23 to 
35 years. Average compensation is approximately 14,408 baht per month while the median 
income is approximately 12,000 baht per month. Private employees with careers in 
operating factory machinery make up most of the employment, followed by technician. 



Most workers hold a high school diploma, a vocational degree or a bachelor’s degree.  
Employment in this industry is concentrated in the Bangkok metropolitan region, Nakhon 
Ratcha srima, and industrial estates located in Lumphum and Prachinburi. A higher 
proportion of workers are employed in the formal sector.  

Employment in high-income group tourism and medical tourism:  in the third 
quarter of 2017, the total employment is 3,253,426 people. Average compensation is 
approximately 11,570 baht per month while the median income is approximately 9,100 baht 
per month. Business owners (without employees) make up most of the employment, 
followed by private employees with careers as service workers. Most workers hold a high 
school diploma or less. Employment in this industry is concentrated in provinces with tourist 
destinations. A higher proportion of workers are employed in the formal sector especially 
those with an age ranging from 15 – 25 years. However, those with age above 25 are largely 
employed in the informal sector.   

Employment in the agricultural and bio-technology industry:  in the third quarter 
of 2017, the total employment figure is 12,673,907 people with age concentrated above 40 
years. Average compensation is approximately 6,186 baht per month while the median 
income is approximately 5,500 baht per month. Business owners (without employees) make 
up most of the employment, followed by self-employed workers (without pay) in agriculture 
and fishery. Most workers hold a high school diploma or less. Employment in this industry 
concentrates in the provinces with tourist destinations. A higher proportion of workers are 
employed in the formal sector especially those with an age ranging from 15 – 25 years. 
However, those with age above 25 are largely employed in the informal sector. 

Employment in the food processing industry: in the third quarter of 2017, the 
total employment figure is 1,509,545 people with age concentrated around 23 - 40 years. 
Average compensation is about 10,581 baht per month while the median income is 
approximately 8,370 baht per month. Most employment occurs in the private sector by 
private employees followed by selfemployed workers (without pay). Employment in this 
industry scatters across the country. Most workers hold primary school diploma. A higher 
proportion of workers are employed in the formal sector. However, these are employed in 
the informal sector. 

Employment in the robotic industry: in the third quarter of 2017, the total 
employment is 5,199 people. (Due to data limitations, no further analysis can be done) 

Employment in the aviation and logistic industry: in the third quarter of 2017, the 
total employment figure is 1,168,319 people across all age ranges. The average 
compensation is about 17,274 baht per month while the median income is approximately 
13,000 baht per month. Private employees make up most of the employment, followed by 
self-employed workers. Most workers hold a high school diploma. Employment in this 
industry scatters across the country. A higher proportion of workers are employed in the 
formal sector. However, those with age above 55 are largely employed in the informal 
sector.   



Employment in the biofuel and biotechnology industry: in the third quarter of 
2017, the total employment figure is 55,140 people with age concentrated around 25 - 40 
years. Average compensation is about 25,393 baht per month while the median income is 
approximately 18,000 baht per month. Private employees make up most of the 
employment, followed by self-employed workers with a career in factory operation or 
technician. Most workers hold a high school diploma and a bachelor’s degree. A higher 
proportion of workers are employed in the formal sector. Employment in this industry 
concentrates in Bangkok metropolitan region and eastern Thailand. Almost all workers are 
employed in the formal sector. 

Employment in the digital industry: in the third quarter of 2017, the total 
employment figure is 180,283 people with age concentrated around 25 – 35 years. Average 
compensation is about 29,224 baht per month while the median income is approximately 
23,000 baht per month. Private employees make up most of the employment, followed by 
technician. Most workers hold a high school diploma, bachelor’s degree and master’s 
degree. A higher proportion of workers are employed in the formal sector. Employment in 
this industry concentrates in Bangkok. 

Employment in the medical hub industry:  in the third quarter of 2017, the total 
employment figure is 722,336 people with age concentrated around 25 – 40 years. Average 
compensation is about 19,014 baht per month while the median income is approximately 
10,000 baht per month. Most of the employment are government officers, followed by 
private employees. Most workers hold high school diploma or above. Employment in this 
industry concentrates in big cities. Most of the workers are employed in the formal sector. 

We predict employment trends in each targeted industry using an econometrics 
model estimated from panel data. Please note that the model is estimated based on the 
current industry’s structure which may not reflect the true structure of future industries. Two 
scenarios of employment trend are simulated (1) GPP increases by 5% for one year to 
capture a short-term trend and (2) GPP increases at 5% annually for five consecutive years 
to capture a medium-term trend. The predicted employment results are shown in the table 
below. The first column represents estimated current employment based on Labour Force 
Survey (LFS) while the second column represents current employment predicted from 
regression model. The third and the forth column show the predicted future employment 
under the two scenarios mentioned above. The last two columns show the employment 
trends. 

The top three industries with the highest increase in employment are modern 
automobile, medical hub, and high-income group and wellness tourism respectively. On the 
other hand, robotics, aviation and logistics, and biofuel and bio-chemical industries have the 
lowest increase in employment. 

However, when a new industry arises, changes in the production chain cause labour 
migration between the old and new industries. If workers are unable to develop new skills, 
they might be nemployed. it is necessary to leave employment to work independently. 



However, when new industries arise, changes in the production chain will cause labour 
migration between industries or out of the industries if workers are unable to develop new 
skills. Although the labour migration between industries is still unpredictable due to the lack 
of data and clear Industry 4.0 policy, it is certain that more labour will be replaced by 
cheaper innovation and technology. 

 
Source: Estimated by researchers 
Note: numbers in parenthesis are the annual growth rates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Conclusions and policy recommendations 
 A. Education and labour 4.0 skill development   
 An improvement in the education system is essential in preparing labour for the 
future economy driven by innovation and technology. Education from vocational level to 
higher education level must be changed from developing specialization in a specific field to 
building up a variety of skills such as languages, and the use of technology in operations and 
management. Workers must be able to multitask to support the “from routine to rotation” 
model. In addition, workers must have an ability to work with artificial intelligence, to 
control modern technology and the internet of things.  These “hybrid working” skills can be 
developed through practical courses and internships collaborated by educational institutions 
and private firms in order to fit the industry’s needs. For example, a wellknown modern 
convenience store has its own teaching institute to produce workers capable of multitasking. 
Each worker can work on various jobs such as cashiering, counting stock, shelfing products, 
and preparing drinks and foods. In addition, they can communicate with foreign customers in 
Chinese and English. 
 The diagram below shows the future of labour skill development that should 
prepare labour for hybrid working. Educational institutions should be focusing more on 
practical courses and internships. Skill development can be classified by type of work as 
follows: 
  "Blue collar" or workers at the operational level must have in-depth knowledge to 
work with machines through automatic control systems and should be able to solve 
unexpected problems at the job site.   
 “White collar” or workers at the management level must be cognitively flexible 
and wellrounded in order to analyze problems and plan solutions. They should have an 
ability to work with artificial intelligence. 

Labour 4.0 development concept 

 
 
 



 High-level executives of an organization are at risk of being replaced by technology 
and innovation. Therefore, executive development courses are necessary, especially the 
development of knowledge that is required by law in order to get a certification for 
operation. For example, an airport manager must obtain a certificate of public airport 
management. Leadership and crisis management skills are also essential. 
 Innovation and artificial intelligence (AI) has been developed to replace repetitive 
work that machines can do by recognizing and making decisions (Machine Learning: ML). 
Therefore, repetitive workers, such as accountants, call center workers, warehouse staff are 
very likely to be replaced by machine within the near future. 
 The risk that workers in the S-Curve industry will be substituted by technology will 
depend on the cost of technology, worker productivity, and the industry’s regulations. For 
example, the law does not allow doctors to perform long-distance robotic surgery on 
patients. Such groups of workers are not likely to be replaced in the near future. 
 However, labour-replacement by technology has been accelerated by disruptive 
technology due to a fast reduction of technology cost. For example, the rapid growth of the 
electrical vehicle industry is the result of cheaper batteries. Coal-fired power plants have 
been replaced with renewable energy sources such as solar and wind. These new industries 
tend to be less labour-intensive due to lower technology costs and the better production of 
technology. 
B. Supporting Ecosystem  
  Effective labour skill development requires a clear supporting ecosystem including 
a labour database, financial support, and collaborative actions. The labour database should 
enable policy makers to identify the demand for labour in each industry. To effectively plan 
and manage manpower systematically, related agencies should prepare to integrate 
necessary data in various dimensions to capture the heterogeneity of industry, occupation, 
region, worker type, and age. This will enable policy makers to identify not only the total 
demand for labour in each industry but also the characteristics of labour such as 
occupation, type of work, and required skills. The future labour market structure can be 
predicted based on the database and long-term manpower management plans can be 
effectively designed accordingly. 
 Skill development is essential for upgrading workers for Industry 4.0. Therefore, it is 
necessary to have a financial mechanism to support skill development training. There 
should be an establishment of a labour skill development fund that should be contributed 
to by employers, employees and the government. This fund can be used to support training 
for both informal and formal employment. 
 The government must encourage financial institutions to provide soft loans with 
which enterprises can invest in projects or labour skill development that supports the 
expansion of Industry 4.0. 
 The government should promote a joint operation structure between employers 
and employees to jointly develop labour skills through the labour relations system. This will 



allow employers and employees to customize skills development that are in line with the 
firm's production process and financial ability. 
C. Role of Ministry of Labour 
  The Ministry of Labour relates directly and indirectly to the development of 
labour skills to support Industry 4.0. The Ministry must play an important role to link 
entrepreneurs and workers, to upgrade their abilities. The missions of various agencies are as 
follows:  
 The Department of Skill Development should support and facilitate skill 
development training. New training courses should be designed by the collaboration of 
private sectors including various professional associations to ensure the effectiveness of 
labour skill development that best fits the needs of future labour market. 
   The Department of Employment should improve the job recruitment system and 
database to support new jobs and occupations under Industry 4.0. Guidance teachers and 
young children should be informed about the careers in those industries. To provide 
information for planning, monitoring, and evaluation, labour demand estimation system 
should be developed in various dimensions to capture the heterogeneity of industry, 
occupation, region, worker type, etc.  
  The Social Security Office must develop a social security system to support 
employment under Industry 4. 0, including the design of a benefits package that is in line 
with new forms of employment.   
 The Office of the Permanent Secretary is a unit that coordinates and implements 
labour related policies and is also involved in studying the overall direction of employment. 
An Integrated labour database for Industry 4.0 must be established and exchanged among 
related agencies. Based on these data, relevant agencies such as the Ministry of Education, 
the Ministry of Industry, The Federation of Thai Industries, etc. can collaboratively work on a 
skill development program and manpower plan for Industry 4.0.  
D. The role of the government 
  To transform Thailand into “Industry 4.0”, the Thai government must have clear 
directions and policies including a supportive environment in which to create confidence for 
the private sector to make business decisions in that will affect the employment trend and 
the labour characteristics required by the private sectors. 
  In addition, the government sector must assess the risks and impacts of industry 
4.0 that will arise in the labour market and prepare the risk management measures.  
Furthermore, measures for workers who are unable to develop new knowledge and the 
required skills must be prepared.  
 The government sector should create understanding and a positive attitude 
towards changing the country to Industry 4.0 for all target groups. 


