
         การวิจยัและ
  พัฒนานวตักรรม

ประเด็น 23แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
สร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (23) กำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรม มวีตัถปุระสงค์เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนทำงเทคโนโลยแีละด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร์ของประเทศ รวมท้ังเพ่ิมมลูค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวตักรรม
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรในกำรแก้ปัญหำ
ท้ำทำยเร่งด่วนของประเทศ ยกระดบัภำคกำรผลติและบรกิำร ตลอดจนประสิทธภิำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ รวมทัง้สำมำรถรกัษำ
และฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศได้อย่ำงยัง่ยนื โดยม ี2 เป้ำหมำยระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ความสามารถใน
การแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ีและด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของประเทศเพิม่สงูขึน้  
และ (2) มลูค่าการลงทุนวจิยัและพฒันานวตักรรมต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึน้ 

(2) มลูค่าการลงทนุวจิยัและพฒันานวตักรรมต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึน้ ก�ำหนดตวัช้ีวดัจำกสดัส่วนมลูค่ำ
กำรลงทนุด้ำนกำรวจิยัและพฒันำของประเทศต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GERD/GDP) โดยกระทรวงอุดมศกึษำ 
วทิยำศำสตร์ วิจยั และนวตักรรม (อว.) พบว่ำ ในช่วงกว่ำ 10 ปี 
ทีผ่่ำนมำ (2543 - 2560) ประเทศไทยมกีำรลงทนุด้ำนกำรวิจยั
และพฒันำเพิม่ข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 20 ต่อปี จำก 12,406 ล้ำนบำท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.25 ของ GDP ในปี 2543 เพิม่ขึน้เป็น 
123,942 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 1 ของ GDP ในปี 2560 
นอกจำกนี ้เมือ่พจิำรณำจำกสดัส่วนกำรลงทุน พบว่ำกำรลงทนุ
จำกภำคเอกชนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จำกน้อยกว่ำ 

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)

ร้อยละ 50 ในช่วงก่อนปี 2554 เป็นร้อยละ 80 ในปี 2560 ท้ังนี ้เมือ่เทียบเคยีงกบัเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ท่ีก�ำหนดว่ำ
ประเทศไทยจะต้องมมีลูค่ำกำรลงทุนด้ำนกำรวจิยัและพฒันำทีร้่อยละ 1.5 ของ GDP ภำยในปี 2565 นัน้ เมือ่พจิำรณำจำก 
แนวโน้มในปัจจบัุนแล้ว คำดว่ำจะสำมำรถบรรลตุำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ได้

230002

กำรประเมนิผลลพัธก์ำรด�ำเนินกำรทีส่่งผลตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำย

(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ก�ำหนดตัวชี้วัดจำกกำรจัดอันดับ 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยสถำบันกำรจดักำรนำนำชำติ  
มเีป้ำหมำยในกำรบรรลทุีอ่นัดบั 1 ใน 30 ภำยในปี 2565  
โดยจำกข้อมลูกำรจดัอนัดบัดงักล่ำวประจ�ำปี 2562 พบว่ำ  
อนัดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศไทย 
ปรบัตวัดขีึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จำกอนัดบัที ่42 ในปี 2561 ขึน้มำอยูท่ี่
อนัดับ 38 ในปี 2562 ซึง่เป็นอนัดบัท่ีดีทีส่ดุในรอบ 10 ปี  
ในส่วนของอันดับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย พบว่ำมกีำรปรบัลดลงสองอันดบั จำกอันดบัที ่

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)

36 ในปี 2561 ลดลงมำท่ีอนัดบั 38 ในปี 2562 อย่ำงไรกต็ำม แม้อนัดับจะมกีำรปรบัลดลง แต่ตัวเลขจำกข้อมลูดบิ 
ของแต่ละปัจจยัย่อยนัน้ มกีำรปรบัตวัดขีึน้เกอืบทุกตัวชีว้ดั ซ่ึงแสดงแนวโน้มท่ีดีข้ึนของกำรพัฒนำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
และนวตักรรมของประเทศไทย

230001
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อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำสถำนกำรณ์ในภำพรวมของกำรวจิยัและ
พฒันำจะอยูใ่นระดบัทีด่ข้ึีนอย่ำงต่อเน่ือง แต่ยงัมคีวำมท้ำทำยที่
ส�ำคัญในกำรขบัเคลือ่นเพือ่บรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ (1) กำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรวิจยัและพฒันำนวัตกรรมทีมุ่ง่เป้ำแก้ปัญหำในประเดน็
ท่ีท้ำทำยและเร่งด่วนของประเทศ รวมทัง้สอดรบักบัอตุสำหกรรม
เป้ำหมำยใหม่ของประเทศ (New S-curve) (2) กำรยกระดับ 
ขดีควำมสำมำรถของเทคโนโลยโีดยเฉพำะในเทคโนโลยฐีำน 
ทัง้ 4 ด้ำน ได้แก่ เทคโนโลยชีวีภำพ เทคโนโลยวีสัด ุนำโนเทคโนโลยี  

และเทคโนโลยดิีจทิลั ทัดเทยีมกบัประเทศทีก้่ำวหน้ำในเอเชยี  
(3) กำรสร้ำงระบบนเิวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem)  
เพือ่รองรบักำรวจัิยและพฒันำ อำท ิกำรพฒันำมำตรกำรจูงใจ 
ผูป้ระกอบกำร กำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและเอกชน 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เพียงพอและได้มำตรฐำน  
และยกระดับไปสู่โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีและ
วทิยำศำสตร์ขัน้สงู และ (4) กำรก�ำหนดมำตรกำรจงูใจให้ผูพ้ฒันำ
นวตักรรมด�ำเนนิกำรจดสิทธบิตัรในนวตักรรมทีพั่ฒนำขึน้  
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230301230101

230401 230501 230502

230201230102

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  
(1) ด้ำนเศรษฐกิจ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และก่อให้
เกิดกำรขยำยตัวในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย ตลอดจนกำรเพิ่มจ�ำนวนวิสำหกิจที่มีนวัตกรรม 
ในกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้ำหมำย (2) ด้ำนสังคม มีแนวทำงกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำส�ำคัญทำงสังคมของประเทศ ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมสำมำรถของประชำชน  
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ (3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม มีแนวทำง 
กำรพัฒนำที่มุ ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
เพื่อเป็นองค์ควำมรู้ในกำรต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ กำรจัดกำรมลพิษ และพลังงำน
หมุนเวียน (4) ด้ำนองค์ควำมรู้พื้นฐำน มีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนใหม่เพื่อต่อยอด 
ไปสู่งำนวิจัยประยุกต์ รวมทั้งงำนวิจัยขั้นแนวหน้ำที่สร้ำงองค์ควำมรู้ที่เป็นเลิศ และ (5) ด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรม มีแนวทำงกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เช่น บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย ห้องปฏิบัติกำร ศูนย์บ่มเพำะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภำคส่วนให้มีกระบวนกำรวิจัย วิเครำะห์ วัดผล  
ที่เป็นระบบและได้มำตรฐำนสำกล ตลอดจนส่งเสริมให้ภำคเอกชนเป็นภำคส่วนหลักในกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลติและบรกิารสรา้ง
มลูคา่เพ่ิมสงูขึน้จากการวจิยัและนวตักรรม 
สง่ผลใหเ้กดิการขยายตวัเพ่ิมขึน้จากปจัจุบนั

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวจิยัและพัฒนานวตักรรมดา้นเศรษฐกจิ 

มุ ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อ 
สร ้ำงมูลค ่ำเพิ่มและก ่อให ้ เกิดกำรขยำยตัวใน 
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย  
ซึ่งอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ แบ่งเป็น  
2 กลุ่ม รวม 10 ประเภท ได้แก่ (1) อุตสำหกรรม 
ท่ีมีศักยภำพ ประกอบด้วย ยำนยนต์สมัยใหม่ 
อเิล็กทรอนกิส์ ท่องเทีย่วกลุ่มรำยได้ดีและเชิงสุขภำพ 
กำรเกษตรและเทคโนโลยชีวีภำพ กำรแปรรูปอำหำร 
(2) อุตสำหกรรมอนำคต ประกอบด้วย หุ่นยนต์ 
เพื่ออุตสำหกรรม กำรแพทย์ครบวงจร กำรบิน 
และโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ  

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่สงูขึน้ 
ของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร จำกกำรวิจัย 
และนวตักรรม สำมำรถเทียบเคยีงได้จำกข้อมลูผลกำรส�ำรวจ
กำรลงทนุด้ำนกำรวจิยัและพัฒนำของภำคเอกชน รอบปีส�ำรวจ 
2561 โดยส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) พบว่ำกำรลงทุนวิจัย 
และพฒันำของภำคเอกชนมจี�ำนวนรวมประมำณ 124,000 
ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนวิจัยในอุตสำหกรรม 
เป้ำหมำยที่มีศักยภำพเดิม ได้แก่ ยำนยนต์ ร้อยละ 15  
อำหำร ร้อยละ 13 และปิโตรเลยีม ร้อยละ 10 ท้ังนี ้ยงัไม่ปรำกฏ
สัดส่วนอย่ำงมีนัยส�ำคัญของกำรลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 
ในอตุสำหกรรมเป้ำหมำยในอนำคตอืน่ ๆ อำท ิกำรแพทย์ 
ครบวงจร กำรบนิและโลจสิตกิส์ และดจิทิลั ข้อมลูดงักล่ำว
สะท้อนให้เหน็ว่ำประเทศไทยยงัต้องขยำยสดัส่วนกำรลงทนุวิจยั
และพฒันำนวตักรรมในอตุสำหกรรมเป้ำหมำยอืน่ ๆ ทีส่อดรบั
กบัอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศเพิม่เตมิ

และดิจิทัล โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยที่สอดรับกับ
อตุสำหกรรมและบรกิำรเป้ำหมำย และกำรควบคุมต้นทนุและลดควำมเสีย่งในกำรลงทนุท�ำวจิยัและนวตักรรม

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ)
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23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
และกระทรวงพำณิชย์ (พณ.) ได้ด�ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรม 
กำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย โดยมีโครงกำรและมำตรกำรที่ส�ำคัญ เช่น  โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำประเทศ โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมตลำดรองรับผลงำน
วิจัยและนวัตกรรมของภำคเอกชน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมอนำคต 
เป็นอุตสำหกรรมใหม่ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินกำร จึงจ�ำเป็นต้องศึกษำวิจัยให้รอบด้ำน และควรได้รับ 
กำรสนับสนุนกำรควบคุมต้นทุนและลดควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินกำรศึกษำ เพ่ือให้ภำคเอกชนเกิดกำรพัฒนำ 
และสะสมองค์ควำมรูข้องประเทศในกำรต่อยอดอุตสำหกรรมทีม่ศีกัยภำพของไทย ทัง้นี ้จำกโครงกำรส�ำรวจควำมต้องกำร
บุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมรำยอุตสำหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่ำอุตสำหกรรมอนำคตทั้ง 5 ประเภท  
ต้องกำรบุคลำกรมำกกว่ำ 110,000 คน จึงมีควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญ ในกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรวิจัยท่ีตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของภำคอตุสำหกรรมกำรผลติและบรกิำรแห่งอนำคตดังกล่ำว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ อำทิ กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงำน (รง.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ดศ.) กระทรวงคมนำคม (คค.) กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.)  
กระทรวงอุตสำหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงำน (พน.) ควรร่วมกับผู้ประกอบกำรเอกชนไทยในกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศ ด�ำเนินโครงกำรส�ำคญั เช่น โครงกำรวจิยัแบบมุง่เป้ำ ระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำกบัผูป้ระกอบกำร
เอกชนในกลุม่อุตสำหกรรมเป้ำหมำย โครงกำรสนบัสนนุกำรวจิยัเพือ่พฒันำธรุกจิในห่วงโซ่อปุทำนรองรบักำรเปลีย่นผ่ำน 
สู ่อุตสำหกรรมอนำคต และโครงกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรวิจัยเพื่อรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ของประเทศ เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนเป้ำหมำยภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงข้ึน
จำกกำรวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230102 วิสาหกจิในกลุม่เปา้หมายดา้นเศรษฐกจิ 
ทีมี่นวัตกรรมเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

มุ ่งเน้นกำรเพิ่มจ�ำนวนวิสำหกิจท่ีมีนวัตกรรมในกลุ ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้ำหมำย ซึ่งวิสำหกิจที่มีนวัตกรรม 
หมำยควำมรวมถึงวิสำหกิจที่มีกำรสร้ำงใหม่หรือปรับปรุงอย่ำงชัดเจนของผลิตภัณฑ์ (สินค้ำหรือบริกำร) วิธีทำง 
กำรตลำด กระบวนกำรด�ำเนนิธรุกจิ และโครงสร้ำงองค์กร โดยกำรพฒันำควำมสำมำรถทำงนวตักรรมของผูป้ระกอบกำร 
และกำรส่งเสริมสินค้ำและบริกำรจำกกำรวิสำหกิจท่ีใช้นวัตกรรม จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
วิสำหกิจในกลุ ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม 
สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูลผลกำรส�ำรวจกำรลงทุน 
ด้ำนกำรวจัิยและพัฒนำของภำคเอกชน รอบปีส�ำรวจ 2561 
โดยส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยั
และนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) ซ่ึงได้ส�ำรวจบริษัทใน
ประเทศไทยที่มีกำรใช้นวัตกรรมในกำรด�ำเนินงำน พบว่ำ
สดัส่วนบรษิทัทีใ่ช้นวตักรรมปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด
จำกในปี 2557 ทีร้่อยละ 50 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 78 ในปี 2559 
และลดลงเลก็น้อยในปี 2560 อยูท่ีร้่อยละ 76 ของจ�ำนวนรวม
บริษทัในรอบกำรส�ำรวจ ทัง้นี ้ ในปี 2560 บริษทัไทยได้ท�ำ
นวัตกรรมในระดับที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นกว่ำที่ผ่ำนมำ 
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนกำร 
แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบกำร
ในกำรใช้นวัตกรรมพัฒนำและต่อยอดกำรด�ำเนินธุรกิจ 
นอกจำกนี้ จำกรำยงำนผลกำรส�ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำ
และกจิกรรมนวตักรรมในภำคอตุสำหกรรมของประเทศไทย 
ประจ�ำปี 2561 โดย สอวช. พบว่ำผูป้ระกอบกำรทีใ่ช้นวตักรรม 
รวม 53,365 กิจกำร สำมำรถสร้ำงสินค้ำใหม่เข้ำสู่ตลำด 
จ�ำนวน 428,340 รำยกำร บรกิำรใหม่ จ�ำนวน 74,503 รำยกำร 
และกระบวนกำรด�ำเนนิธรุกจิใหม่ จ�ำนวน 44,745 รำยกำร

 

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230102

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงำนภำครฐัที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวัตกรรม (อว.) และ
กระทรวงพำณชิย์ (พณ.) ได้ด�ำเนนิงำนเพือ่
ส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยตัวของบริษัทหรือ
วสิำหกิจทีใ่ช้นวตักรรม อำท ิโครงกำรศกึษำ
ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand 
Dr iven) และพัฒนำต ้นแบบกำรค ้ำ
อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่ 
โครงกำรวจิยัมุง่เป้ำตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำประเทศ โครงกำรวิจัยและ
นวตักรรมเพือ่สร้ำงควำมมัง่คัง่ทำงเศรษฐกิจ 
กำรส่งเสริมตลำดรองรับผลงำนวิจัยและ 

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จ�ำนวนวสิำหกจิในกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกจิท่ีมนีวตักรรมในภำพรวม
นัน้ แม้ว่ำจะมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ในระดบัทีด่ ีแต่ยงัมคีวำมท้ำทำยในกำรยกระดับไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดียิง่ข้ึน อำทิ กำรพฒันำ
ทกัษะควำมเป็นนวตักรของผูป้ระกอบกำร กำรสร้ำงตลำดรองรบัสนิค้ำและบริกำรทีใ่ช้นวตักรรม และกำรส�ำรวจข้อมูล
วสิำหกจิทีม่กีำรใช้นวัตกรรมในกลุม่กจิกรรมเศรษฐกจิเป้ำหมำย เพือ่ผลกัดนัผูป้ระกอบกำรธรุกจิในกลุม่กิจกรรมเศรษฐกิจ
เป้ำหมำยให้ปรบัตวัใช้นวตักรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ท้ังในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กระบวนกำร และกำรปรับโครงสร้ำง
องค์กรมำกยิง่ขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรส�ำรวจข้อมูลบริษัทหรือวิสำหกิจที่มีกำรใช้นวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรม
เศรษฐกิจเป้ำหมำยของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีชัดเจน ด�ำเนินกำรยกระดับ 
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมในกลุ่มวิสำหกิจเดิมและวิสำหกิจใหม่ในกิจกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบกำรนวัตกรรม อำทิ กำรประกำศเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม 
ในพื้นที่ที่มีศักยภำพ โดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้ผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนภำครัฐควรสร้ำงตลำดนวัตกรรมรองรับ เพื่อสนับสนุนกำรใช้สินค้ำและบริกำรจำกบริษัทหรือวิสำหกิจไทย 
ทีมี่กำรใช้นวตักรรม เพือ่ขยำยตลำดและส่งเสรมิให้เกิดกำรเพิม่ขึน้ของวสิำหกิจทีม่กีำรใช้นวตักรรม โดยเฉพำะวสิำหกิจ 
ในกลุม่เป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกจิต่อไป

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)

นวัตกรรมของภำคเอกชน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพำะในกลุ่ม
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย เช่น โครงกำรวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันำกลุม่อตุสำหกรรมอวกำศและกำรบนิ โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มบ่มเพำะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อกำรต่อยอดสู่ภำคอุตสำหกรรม  และโครงกำรต่อยอด 
องค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยต่ีำงประเทศ เพือ่พัฒนำอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ เป็นต้น



432

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230201 คณุภาพชีวิต ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
และความเสมอภาคทางสงัคมไดร้บัการ 
ยกระดบัเพ่ิมขึน้ จากผลการวจิยัและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสงัคม

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 

มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำส�ำคัญทำงสังคมของประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตและควำมสำมำรถของประชำชน ลดควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ  และเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของ
ภำครัฐ โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อน
ปัญหำทำงสังคม และกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่นโยบำยสำธำรณะหรือโครงกำรที่เป็นรูปธรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบันนวัตกรรมด้ำนสังคมได้รับควำมสนใจจำกภำครัฐและภำคเอกชนมำกขึ้น  
โดยมกีำรผสำนกำรด�ำเนนิกำรด้ำนธรุกจิกบัควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำสงัคมเข้ำด้วยกนั เพือ่ยกระดับคณุภำพชวีติ 
ของประชำชนทกุกลุม่ ซึง่กำรยกระดบัเพิม่ขึน้ของคณุภำพชวีติ ศกัยภำพทรพัยำกรมนษุย์ และควำมเสมอภำคทำงสงัคม 
จำกผลกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม สำมำรถสะท้อนสถำนกำรณ์ได้จำกรำยงำนประจ�ำปีของส�ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ 
(สนช.) ที่พบว่ำมีผู้ยื่นขอและได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมำกขึ้น จำกในปี 2560 ที่มีจ�ำนวน  
6 โครงกำร วงเงนิสนบัสนนุ 7.574  ล้ำนบำท และก่อให้เกดิมลูค่ำกำรลงทนุ 22.800 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้เป็นจ�ำนวน 39 โครงกำร  
วงเงินสนบัสนนุ 73.571 ล้ำนบำท และก่อให้เกดิมูลค่ำกำรลงทุน 514.875 ล้ำนบำท ในปี 2561 ท้ังนี ้มจี�ำนวนโครงกำร
นวตักรรมเพือ่สงัคมมำกท่ีสดุในด้ำนเกษตรกรรมยัง่ยนื ด้ำนกำรท่องเทีย่วและวฒันธรรม และด้ำนควำมเป็นเมอืง ตำมล�ำดบั

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ)
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230201

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้อง อำท ิกระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจัิยและนวตักรรม 
(อว.) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงำน (รง.) กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ (สศช.) และสถำบนักำรศกึษำ 
ได้มีกำรด�ำเนินนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำในประเด็นส�ำคัญทำงสังคมของ
ประเทศ ผ่ำนกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรพฒันำนวตักรรมเพือ่บรูณำกำรกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้และแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนในระดบันโยบำย โดยกำรพฒันำเครือ่งมอืวเิครำะห์ข้อมลูเชงิสถติิเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจแก้ปัญหำ
ในเชิงนโยบำย โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้รูปแบบ 
กำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพและเชงินเิวศตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงบนฐำนบนฐำนดจิทิลัชุมชน กำรพฒันำพฒันำแบตเตอรี่
เพื่อใช้ในกำรผลิตเครื่องกรองน�้ำโดยอำศัยพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ส�ำหรับชุมชน เป็นต้น รวมทั้งโครงกำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรวจิยัและนวตักรรมเพือ่กำรพัฒนำชมุชน พฒันำศกัยภำพกำรประกอบอำชพีของผู้สงูอำยุ เกษตรกร
ผูป้ลกูข้ำว ตำมแนวทำงเกษตร 4.0

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสำหกิจเพื่อสังคมและผู้สนใจท�ำงำนเพื่อสังคม
เป็นจ�ำนวนมำก ทั้งนี้ มีควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหำทำงสังคม อำทิ กำรมุ่งเป้ำปัญหำ
และควำมต้องกำรในระดับปัจเจกบุคคล และกำรสร้ำงควำมเสมอภำคในสังคม นอกจำกนี้ กำรน�ำผลงำนวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคมไปก�ำหนดเป็นนโยบำย มำตรกำร หรือโครงกำรที่ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และลดควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ หรือวิสำหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อน�ำผลกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคม โดยเฉพำะกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำในระดับพื้นที่และระดับ
ปัจเจกบุคคล เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์เพื่อน�ำไปสู่กำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะที่เป็นรูปธรรมและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
จรงิ หรอืมำตรกำรและโครงกำรท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับพืน้ท่ีและประชำชน นอกจำกนี ้หน่วยงำนภำครฐั
และภำคเอกชนควรร่วมกันด�ำเนินโครงกำร อำทิ กำรต่อยอดกำรวิจัยด้ำนสังคมเพ่ือสำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
หรือมูลค่ำเชิงพำณิชย์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ลดควำมเหล่ือมล�้ำและสร้ำงควำมเสมอภำค
ทำงสังคมจำกกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
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230301 การประยกุตใ์ช้ความรูเ้ทคโนโลย ี
และนวัตกรรมในการเพ่ิมมลูคา่ 
ของเศรษฐกจิสเีขยีวอยา่งย่ังยนืเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การวจิยัและพัฒนานวตักรรมดา้นสิง่แวดล้อม

มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นองค์ควำมรู้
ในกำรต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ กำรจัดกำรมลพิษ และพลังงำนหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือจัดกำร 
กับปัญหำท้ำทำยเร่งด่วนส�ำคัญของประเทศในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรส่งเสริมให้เกิด 
ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจสีเขียวในภำคธุรกิจอุตสำหกรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มข้ึนของสัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และส่ิงบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร  ์
ด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ทั้งหมด และกำรจัดท�ำข้อมูลฐำนให้สมบูรณ์
ภำยในปี 2565 นั้น เมื่อเทียบเคียงจำกข้อมูลดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2562  
โดยกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พบว่ำ จ�ำนวนสิทธิบัตรด้ำนท่ีเกี่ยวข้อง  
คือ Biotechnology ในช่วงปี 5 ปีล่ำสุด (2557-2561) มีจ�ำนวนเพียง 1-2 สิทธิบัตรต่อปีเท่ำนั้น ทั้งนี้ หำกเทียบเคียง
จำกกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม จำกข้อมูลสถิติกำรพัฒนำนวัตกรรม ในสำขำเศรษฐกิจชีวภำพ  
และสำขำเศรษฐกิจกำรผลิตและกำรหมุนเวียน โดยส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.) ในปี 2562 พบว่ำ  
มีผู ้ขอรับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมในด้ำนดังกล่ำว จ�ำนวน 127 โครงกำร หรือประมำณร้อยละ 53  
ของโครงกำรทั้งหมด โดยเป็นโครงกำรที่มุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่ำอย่ำงยั่งยืน

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ)



435

23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230301

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วข้อง อำทิ กระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.)  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสถำบนักำรศกึษำ ได้ให้ควำมส�ำคญักับกำรสร้ำงนวตักรรมควบคูก่บักำรพฒันำ 
ตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) อำท ิกำรจดักำรประกวดนวตักรรม 
สเีขยีวเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัรูใ้ห้แก่ประชำชนทุกช่วงวยั กำรส่งเสรมิงำนวจิยัและพฒันำนวตักรรมด้ำนสิง่แวดล้อมในภำครฐั 
และสถำบนักำรศกึษำ โครงกำรวจิยัเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลิตพชืเศรษฐกิจและพชืท้องถิน่ 
โครงกำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอยในชมุชน โครงกำรพัฒนำออกแบบโครงสร้ำงดินท่ีมปีระสิทธภิำพในกำรป้องกนัน�ำ้ทะเล 
รกุล�ำ้บรเิวณพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเล และกำรด�ำเนนิงำนตำมกรอบนโยบำยกำรพัฒนำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ของประเทศไทย เพือ่เศรษฐกิจชวีภำพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (Bio - Circular - Green economy : BCG)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำประเทศไทยจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ด้ำนสิง่แวดล้อมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง แต่พบว่ำมสีถติิกำรจดสทิธบิตัร รวมทัง้กำรขึน้บญัชนีวตักรรมไทยในด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบั 
สิง่แวดล้อมในจ�ำนวนท่ีน้อยมำก แสดงให้เห็นถงึควำมท้ำทำยของไทยจำกกำรมจี�ำนวนข้อมลูสทิธบิตัรในด้ำนทีเ่กีย่วข้อง 
อย่ำงจ�ำกดั ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรประยกุต์ใช้ในกำรเพิม่มลูค่ำของเศรษฐกจิสเีขยีวอย่ำงยัง่ยนืต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรด�ำเนนิกำรรวบรวมข้อมลูเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นฐำนองค์ควำมรู้ในกำรต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ  
กำรจัดกำรมลพษิ และพลงังำนหมนุเวยีน และก�ำหนดมำตรกำรจงูใจให้ผูพ้ฒันำนวตักรรมด�ำเนนิกำรจดสทิธบิตัร รวมทัง้  
ส่งเสรมิหรอืร่วมลงทนุระหว่ำงผูป้ระกอบกำรกับเจ้ำของสทิธบิตัร ในกำรประยกุต์ใช้งำนวจิยัและนวตักรรมให้เกิดมูลค่ำ
ทำงกำรตลำดและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม อำท ิกำรวจิยัสมนุไพรพืน้ถิน่เพือ่ต่อยอดผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภำพและควำมงำม 
กำรน�ำวสัดเุหลอืใช้จำกกำรผลติมำสร้ำงมลูค่ำ เพ่ือน�ำองค์ควำมรู้ไปต่อยอดสู่กำรประยกุต์ใช้ควำมรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในกำรเพิม่มลูค่ำของเศรษฐกจิสเีขยีวอย่ำงยัง่ยนืต่อไป 
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230401 ประเทศไทยมีขดีความสามารถ 
ของเทคโนโลยฐีานท้ัง 4 ดา้น  
ทัดเทียมประเทศทีก่า้วหนา้ในเอเชยี

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน

มุ่งเน้นกำรวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่งำนวิจัยประยุกต์ รวมทั้งงำนวิจัยข้ันแนวหน้ำที่สร้ำง 
องค์ควำมรูท้ีเ่ป็นเลศิ เพือ่สนบัสนนุกำรพฒันำนวัตกรรมทำงเศรษฐกิจ นวตักรรมทำงสังคม และนวตักรรมทำงส่ิงแวดล้อม 
ผ่ำนกำรสร้ำงและพฒันำเทคโนโลยฐีำนท้ัง 4 ด้ำน ได้แก่ เทคโนโลยชีวีภำพ เทคโนโลยวีสัดุ นำโนเทคโนโลย ีและเทคโนโลยี
ดจิทิลั โดยมปัีจจยัส�ำคญัทีต้่องด�ำเนนิกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ กำรสร้ำงองค์ควำมรูท้ำงเทคโนโลยฐีำนโดยภำครฐั  
และกำรพฒันำต่อยอดองค์ควำมรูผ่้ำนกำรดูดซับเทคโนโลยจีำกต่ำงประเทศ

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย จำกตวัชีว้ดัของแผนแม่บทย่อย ท่ีก�ำหนดว่ำประเทศไทยมขีีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยฐีำน
ท้ัง 4 ด้ำน ทัดเทียมประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชียนั้น ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีกำรประมวลสถำนะควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงองค์ควำมรูเ้ทคโนโลยฐีำนของประเทศเป็นกำรเฉพำะไว้ อย่ำงไรกต็ำม หำกพจิำรณำจำกดลุกำรช�ำระเงนิทำงเทคโนโลยี 
ซึง่สะท้อนสถำนะของประเทศว่ำเป็นผูร้บัหรอืผูถ่้ำยทอดเทคโนโลย ีตำมรำยงำนดัชนวีทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
ปี 2562 โดยกระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) แล้วพบว่ำ ประเทศไทยยงัคงมสีถำนะเป็นผู้รับทำง
เทคโนโลยแีละมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 มรีำยจ่ำยทำงเทคโนโลยสูีงถงึ 440,153 ล้ำนบำท ขณะทีม่รีำยรบั
ทำงเทคโนโลย ี182,603 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนมำกถึง 2 เท่ำ แสดงให้เหน็ว่ำประเทศไทยต้องพึง่พำองค์ควำมรูจ้ำก 
ต่ำงประเทศเป็นหลกั และอำจสะท้อนกำรขำดกำรพฒันำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยขีองตนเอง และมโีอกำสไม่บรรลเุป้ำหมำย 
ในกำรมขีดีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยฐีำนท่ีทัดเทียมประเทศทีก้่ำวหน้ำในเอเชยีได้

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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230401

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ อว. กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยข้ันพ้ืนฐำน (Basic research)  
ที่จะสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ น�ำไปสู่กำรต่อยอดให้เกิดงำนวิจัยเชิงประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้น ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ 
อำทิ โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ เช่น กำรพัฒนำโฟมยำงย่อยสลำยได้ 
ทำงชีวภำพ กำรพัฒนำต้นแบบระบบกำรลดควำมร้อนรอบอำคำรในเขตชุมชนเมือง เป็นต้น โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีฐำนที่ส�ำคัญ โดยมุ่งผลงำนทำงวิชำกำรทำงพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ และนำโนเทคโนโลยี เพ่ือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ โครงกำรวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้
นวัตกรรมด้ำนพืชและสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลงำนวิจัย โครงกำรพัฒนำโจทย์วิจัยเชิงบูรณำกำร และโครงกำรวิจัยและ
พัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนใหม่ต่อยอดไปสู่งำนวิจัย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ควำมท้ำทำย
ของประเทศไทยในกำรก้ำวขึ้นเป็นประเทศที่มีขีดควำม
สำมำรถของเทคโนโลยฐีำนในเอเชยี คือ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ทำงเทคโนโลยีฐำนภำยในประเทศ และกำรดดูซับองค์ควำมรู้
จำกประเทศทีข่ำยเทคโนโลยใีห้กบัไทย โดยต้องเร่งพฒันำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อหนุน 
ต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีพื้นฐำน เพื่อให้มีควำมรู้เท่ำทัน 
กับประเทศอื่น ๆ ก่อนพัฒนำและต่อยอดกับบริบท 
ของประเทศไทยในสำขำต่ำง ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนและ
สถำบันกำรศึกษำภำครัฐควรเป็นหลักของผู ้พัฒนำ 
องค์ควำมรู้เทคโนโลยีฐำนของประเทศ โดยด�ำเนินกำร  
อำทิ กำรก�ำหนดสถำบนักำรศกึษำหรือหน่วยงำนวจัิยให้เป็น
หน่วยวิจัยหลักเฉพำะทำงในกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้
เทคโนโลยฐีำน กำรพัฒนำก�ำลงัคนด้ำนกำรวจิยัเฉพำะทำง
ด้ำนเทคโนโลยีฐำน กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและ 
กฎระเบยีบทีส่นบัสนนุกำรวจัิย นอกจำกนี ้ควรส่งเสรมิให้
ภำคเอกชนให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูดซับเทคโนโลยี 
องค์ควำมรูจ้ำกประเทศ เพือ่ลดกำรพึง่พำเทคโนโลยใีนระยะ
ยำว และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถ 
ของเทคโนโลยีโดยเฉพำะในเทคโนโลยีฐำนทั้ง 4 ด้ำน 
ทดัเทยีมกบัประเทศทีก้่ำวหน้ำในเอเชยีต่อไป
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230501 จ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่�าเปน็ตอ่การ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

มุง่เป้ำพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เช่น บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย ห้องปฏิบัติกำร  
ศนูย์บ่มเพำะ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุ 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภำคส่วนให้มี
กระบวนกำรวจิยั วเิครำะห์ วดัผล ทีเ่ป็นระบบและได้มำตรฐำนสำกล 
โดยกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยแีละวทิยำศำสตร์ข้ันสงู 
และกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได ้
อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย กำรเพิม่ขึน้ของจ�ำนวนโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ�ำเป็นต่อกำร 
พัฒนำประเทศ สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูลดัชนีวิทยำศำสตร์  
วจัิย และนวัตกรรม โดยกระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจัิยและ
นวัตกรรม (อว.) โดยพบว่ำประเทศไทยมีจ�ำนวนห้องปฏิบัติกำร 
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำก 8,580 แห่ง ในปี 2558 เป็น 8,798 แห่ง  
ในปี 2562 หรอืเพิม่ขึน้ประมำณ ร้อยละ 2.5 โดยอยูใ่นหน่วยงำนภำค
เอกชนเป็นหลัก จ�ำนวนรวม 3,124 แห่ง (ร้อยละ 35) นอกจำกนี้  
มกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่งของบุคลำกรด้ำนกำรวจิยัและพฒันำท่ีท�ำงำน
วจัิยเตม็เวลำ (Full-Time equivalence: FTE) จำก 1.38 คน ต่อประชำกร 
1,000 คน ในปี 2560 เป็น 1.70 คนต่อประชำกร 1,000 คน ในปี 2561  

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง อำทิ อว. กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) และสถำบันกำรศึกษำ  
ได้ด�ำเนินนโยบำยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ�ำเป็น 
ต่อกำรพฒันำประเทศเพิม่ขึน้ อำท ิโครงกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนแสงซินโครตรอนขัน้สูง โครงกำรพัฒนำนำฬิกำ
อะตอมเชงิแสง โครงกำรพัฒนำเคร่ืองเร่งอนภุำคเชงิเส้นส�ำหรบักำรเกษตรและอตุสำหกรรม โครงกำรศกึษำและพฒันำวธิกีำร
สอบเทยีบและนวตักรรมกำรวัดด้ำนแสงและอณุหภมู ิ เพ่ือสนบัสนนุคลสัเตอร์เกษตรและอำหำรแปรรปู โครงกำรจดัตัง้ 
ห้องปฏิบตักิำรวเิครำะห์และทดสอบผลติภณัฑ์ โครงกำรระบบดำวเทยีมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ (THEOS-2) โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน บคุลำกร และระบบวจิยัและพฒันำนวตักรรมของประเทศ โครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยและควำมร่วมมือ 
กำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรเทศ โครงกำรพัฒนำก�ำลังคนและสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์นวัตกรรม 
เพือ่เป็นกำรสร้ำงระบบนเิวศท่ีเอือ้ต่อกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม โดยเฉพำะในสำขำทีส่อดรบักบัควำมต้องกำรของประเทศ

โดยบคุลำกรดงักล่ำวอยูใ่นภำคเอกชน ร้อยละ 63 สถำบันกำรศกึษำ ร้อยละ 23 และหน่วยงำนภำครฐั ร้อยละ 12 ตำมล�ำดบั

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ)

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ)
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่ำจ�ำนวน 
ห้องปฏิบัติกำรจะมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่จำกข้อมูล
ของส�ำนกับรหิำรและรบัรองห้องปฏิบตักิำร ของ อว. พบว่ำมี
กำรรบัรองตำมระบบคณุภำพสำกล เพียง 4,381 ห้องปฏบิติั
กำร (หนึ่งแห่งสำมำรถได้รับกำรรับรองมำกกว่ำหนึ่งระบบ
คณุภำพ) ดงันัน้ ควำมท้ำทำยส�ำคญั คอื กำรเร่งพฒันำระดับ
มำตรฐำนของห้องปฏบิติักำร เพ่ือยกระดับคณุภำพ มำตรฐำน 
และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู ้ใช้งำนห้องปฏิบัติกำร  
ผู ้ประกอบกำร นักลงทุน รวมไปถึงผู ้บริโภคหรือผู ้ใช ้
ผลติภัณฑ์ทีผ่่ำนกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เร่งส่งเสรมิให้ห้องปฏบัิตกิำร ศนูย์บ่มเพำะต่ำง ๆ ทัง้ในหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนตรวจสอบมำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพ
กระบวนกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม เพือ่ให้ได้รบักำรรบัรองตำมระบบคณุภำพสำกลต่ำง ๆ ตลอดจนพฒันำและยกระดบั
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์ขัน้สงูและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ เพือ่ยกระดบัมำตรฐำนกำรวจัิย
และพฒันำ รวมท้ัง อว. ควรพฒันำและประชำสมัพนัธ์กำรใช้ระบบฐำนข้อมลูโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ทีท่กุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและสบืค้นข้อมูลได้ เพือ่ให้สำมำรถน�ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดังกล่ำวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
และสร้ำงควำมเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคหรอืผู้ใช้บรกิำรสนิค้ำทีผ่่ำนกำรวจิยัต่ำง ๆ ต่อไป

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ)
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230502 สดัสว่นการลงทนุวจิยัและพัฒนา 
ของภาคเอกชนตอ่ภาครฐัเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

มุ่งเป้ำให้ภำคเอกชนเป็นภำคส่วนหลักในกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจ
ในกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของภำคเอกชน และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยที่เพียงพอ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มข้ึนของสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ  
สำมำรถเทียบเคียงจำกรำยงำนของกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยพบว่ำประเทศไทย
มีสัดส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 70:30 ในปี 2558 เป็น 73:27 ในปี 2559 และ 80:20 ในปี 2560 ตำมล�ำดับ 
จึงได้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้แล้ว ในกำรนี้ ภำคเอกชนและภำครัฐควรรักษำระดับกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำไว้และมุ่งเป้ำกำรวิจัยและพัฒนำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศในระยะยำว ส�ำหรับสถำนกำรณ์
มำตรกำรจูงใจจำกภำครัฐ จำกผลกำรส�ำรวจปี 2561 โดย อว. พบว่ำภำคเอกชนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 54  
ไม่ทรำบมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำครัฐ และประมำณร้อยละ 29 ทรำบมำตรกำรแต่ไม่เข้ำร่วมใช้ประโยชน์  
ผลส�ำรวจดังกล่ำวสะท้อนควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำมำตรกำรและกระบวนกำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ที่ตอบสนองเป้ำหมำยและควำมต้องกำรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชน

การด�า เนินการ ท่ีผ ่ านมา  หน ่วยงำนภำครัฐ 
ที่เก่ียวข้อง อำทิ อว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) กระทรวงพำณิชย์ (พณ.) ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) และสถำบันกำร
ศึกษำ ได ้ด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป ้ำหมำย  
เช่น กำรให้สิทธิประโยชน์กำรลงทุน มำตรกำร 
ลดหย่อนภำษี 200% กำรให้สินเชื่อดอกเบ้ียต�่ำ 
หรอืเงนิให้เปล่ำเพือ่กำรพฒันำเทคโนโลย ีกำรท�ำบัญชี
สิง่ประดษิฐ์ไทย กำรพฒันำระบบข้อมลูสำรสนเทศกลำง
ข ้ อ มู ลก ำ ร วิ จั ย และนวั ต ก ร รมและต ่ อ ยอด 
กำรใช้ประโยชน์ กำรพัฒนำก�ำลังคนและสถำบัน 
ควำมรู ้ และกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจัย 
ด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร เป็นต้น

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำสัดส่วนกำรลงทุนของภำคเอกชนจะเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  
แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยเพื่อบรรลุเป้ำหมำย อำทิ กำรพัฒนำมำตรกำรจูงใจที่ตอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำในอนำคต 
ของประเทศและสำมำรถดึงดูดให้เอกชนเข้ำร่วมใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ระยะเวลำและกระบวนกำร 
ขอรับกำรส่งเสริม กำรผลิตบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ รวมทั้งกำรลงทุนกำรวิจัย
และพัฒนำขั้นพื้นฐำนเพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน  
ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ ของภำครัฐในระยะยำว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับภำคเอกชนในกำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจ  
และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่ตอบควำมต้องกำรของประเทศ โดยควรมีกำรด�ำเนินงำน เช่น กำรจับคู่สถำบัน
กำรศึกษำกับผู้ประกอบกำรเอกชนเพื่อกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ กำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงผลิตภัณฑ ์
ออกสู่ตลำด กำรลดระยะเวลำและข้ันตอนในกำรขอรับกำรส่งเสริม กำรมุ่งเป้ำเรื่องที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของประเทศในระยะยำว และส่งเสริมกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ รวมไปถึงกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำส�ำหรับ
กำรต่อยอดเชิงพำณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรักษำเป้ำหมำยสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ 
ในระยะยำวต่อไป


