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การวิจย
ั และ
พัฒนานวัตกรรม
฿

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การสร างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสั ง คม

การสร างความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุ ทธศาสตร ช าติ ด า น

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติดาน

...................

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การปรั บ สมดุลและ
พั ฒ นา
ระบบการบริ ห าร
จั ด การภาครั ฐ

“ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพั ฒนานวัตกรรม
สร้างองค์ความรู้เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิต
เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทัง้ เพิม่ มูลค่าการลงทุนวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพือ่ ให้การด�ำเนินการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปญั หา
ท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทัง้ สามารถรักษา
และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ความสามารถใน
การแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิม่ สูงขึน้
และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจยั และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ ขึน้
่ ง
การประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินการทีส
่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ก�ำหนดตัวชี้วัดจากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
มีเป้าหมายในการบรรลุทอี่ นั ดับ 1 ใน 30 ภายในปี 2565
โดยจากข้อมูลการจัดอันดับดังกล่าวประจ�ำปี 2562 พบว่า
อันดับโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง จากอันดับที่ 42 ในปี 2561 ขึน้ มาอยูท่ ี่
อันดับ 38 ในปี 2562 ซึง่ เป็นอันดับทีด่ ที สี่ ดุ ในรอบ 10 ปี
ในส่วนของอันดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ
ที่มา: อว.(ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ)
ประเทศไทย พบว่ามีการปรับลดลงสองอันดับ จากอันดับที่
36 ในปี 2561 ลดลงมาทีอ่ นั ดับ 38 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม แม้อนั ดับจะมีการปรับลดลง แต่ตวั เลขจากข้อมูลดิบ
ของแต่ละปัจจัยย่อยนัน้ มีการปรับตัวดีขนึ้ เกือบทุกตัวชีว้ ดั ซึง่ แสดงแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทย

230002

(2) มูลค่าการลงทุนวิจยั และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิม่ ขึน้ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั จากสัดส่วนมูลค่า
การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) โดยกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) พบว่า ในช่วงกว่า 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา (2543 - 2560) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจยั
และพัฒนาเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 20 ต่อปี จาก 12,406 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของ GDP ในปี 2543 เพิม่ ขึน้ เป็น
123,942 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของ GDP ในปี 2560
ที่มา: อว.(ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาจากสัดส่วนการลงทุน พบว่าการลงทุน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ)
จากภาคเอกชนมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในช่วงก่อนปี 2554 เป็นร้อยละ 80 ในปี 2560 ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบเคียงกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทีก่ ำ� หนดว่า
ประเทศไทยจะต้องมีมลู ค่าการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาทีร่ อ้ ยละ 1.5 ของ GDP ภายในปี 2565 นัน้ เมือ่ พิจารณาจาก
แนวโน้มในปัจจุบนั แล้ว คาดว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้
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อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สถานการณ์ในภาพรวมของการวิจยั และ
พัฒนาจะอยูใ่ นระดับทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั มีความท้าทายที่
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ (1) การก�ำหนด
ทิศทางการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทีม่ ง่ ุ เป้าแก้ปญั หาในประเด็น
ทีท่ า้ ทายและเร่งด่วนของประเทศ รวมทัง้ สอดรับกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ของประเทศ (New S-curve) (2) การยกระดับ
ขีดความสามารถของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเทคโนโลยีฐาน
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ นาโนเทคโนโลยี

426

และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทัดเทียมกับประเทศทีก่ า้ วหน้าในเอเชีย
(3) การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
เพือ่ รองรับการวิจยั และพัฒนา อาทิ การพัฒนามาตรการจูงใจ
ผูป้ ระกอบการ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและได้มาตรฐาน
และยกระดับไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ขนั้ สูง และ (4) การก�ำหนดมาตรการจูงใจให้ผพ้ ู ฒั นา
นวัตกรรมด�ำเนินการจดสิทธิบตั รในนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรม

23

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
(1) ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และก่อให้
เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเป้าหมาย ตลอดจนการเพิ่มจ�ำนวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม
ในกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย (2) ด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาส�ำคัญทางสังคมของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชน
ลดความเหลื่อมล�้ำในมิติต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของภาครัฐ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง
การพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และพลังงาน
หมุนเวียน (4) ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่เพื่อต่อยอด
ไปสู่งานวิจัยประยุกต์ รวมทั้งงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ และ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น บุคลากรด้านการวิจัย ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บ่มเพาะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภาคส่วนให้มีกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ วัดผล
ที่เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักในการลงทุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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แผนแม่บทย่อย การวิจย
ั และพั ฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
230101

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้าง
้ จากการวิจย
มูลค่าเพิ่ มสูงขึน
ั และนวัตกรรม
้ จากปัจจุบน
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่ มขึน
ั

มุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และก่ อ ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และบริ ก ารเป้ า หมาย
ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ แบ่ ง เป็ น
2 กลุ่ม รวม 10 ประเภท ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม
ที่ มี ศั ก ยภาพ ประกอบด้ ว ย ยานยนต์ ส มั ย ใหม่
อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละเชิงสุขภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ การแปรรูปอาหาร
(2) อุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย หุ่นยนต์
ที่มา: อว.(ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
เพื่ อ อุ ต สาหกรรม การแพทย์ ค รบวงจร การบิ น
และโลจิ ส ติ ก ส์ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ
และดิจิทัล โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดรับกับ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และการควบคุมต้นทุนและลดความเสีย่ งในการลงทุนท�ำวิจยั และนวัตกรรม
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิม่ สูงขึน้
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จากการวิจัย
และนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงได้จากข้อมูลผลการส�ำรวจ
การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน รอบปีสำ� รวจ
2561 โดยส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พบว่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนมีจำ� นวนรวมประมาณ 124,000
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีศักยภาพเดิม ได้แก่ ยานยนต์ ร้อยละ 15
อาหาร ร้อยละ 13 และปิโตรเลียม ร้อยละ 10 ทัง้ นี้ ยังไม่ปรากฏ
สัดส่วนอย่างมีนัยส�ำคัญของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตอืน่ ๆ อาทิ การแพทย์
ครบวงจร การบินและโลจิสติกส์ และดิจทิ ลั ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องขยายสัดส่วนการลงทุนวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายอืน่ ๆ ทีส่ อดรับ
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิม่ เติม
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ที่มา: อว.(ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ)

การด�ำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการเป้าหมาย โดยมีโครงการและมาตรการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมตลาดรองรับผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน เป็นต้น
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคต
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการด�ำเนินการ จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาวิจัยให้รอบด้าน และควรได้รับ
การสนั บ สนุ น การควบคุ ม ต้ น ทุ น และลดความเสี่ ย งในการด� ำ เนิ น การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ภ าคเอกชนเกิ ด การพั ฒ นา
และสะสมองค์ความรูข้ องประเทศในการต่อยอดอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพของไทย ทัง้ นี้ จากโครงการส�ำรวจความต้องการ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่าอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 ประเภท
ต้องการบุคลากรมากกว่า 110,000 คน จึงมีความท้าทายที่ส�ำคัญ ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการแห่งอนาคตดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน (รง.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงาน (พน.) ควรร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ด�ำเนินโครงการส�ำคัญ เช่น โครงการวิจยั แบบมุง่ เป้า ระหว่างสถาบันการศึกษากับผูป้ ระกอบการ
เอกชนในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการสนับสนุนการวิจยั เพือ่ พัฒนาธุรกิจในห่วงโซ่อปุ ทานรองรับการเปลีย่ นผ่าน
สู ่ อุ ต สาหกรรมอนาคต และโครงการพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรวิ จั ย เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
ของประเทศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมต่อไป
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แผนแม่บทย่อย การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
230102

วิสาหกิจในกลุม
่ เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
้
่ น
ทีม
ี วัตกรรมเพิ่ มขึน

มุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม จ� ำ นวนวิ ส าหกิ จ ที่ มี น วั ต กรรมในกลุ ่ ม กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ เป้ า หมาย ซึ่ ง วิ ส าหกิ จ ที่ มี น วั ต กรรม
หมายความรวมถึงวิสาหกิจที่มีการสร้างใหม่หรือปรับปรุงอย่างชัดเจนของผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) วิธีทาง
การตลาด กระบวนการด�ำเนินธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร โดยการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผูป้ ระกอบการ
และการส่งเสริมสินค้าและบริการจากการวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: อว.(ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ)
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
วิ ส าหกิ จ ในกลุ ่ ม เป้ า หมายด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มี น วั ต กรรม
สามารถเที ย บเคี ย งจากข้ อ มู ล ผลการส� ำ รวจการลงทุ น
ด้านการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน รอบปีสำ� รวจ 2561
โดยส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งได้ส�ำรวจบริษัทใน
ประเทศไทยที่มีการใช้นวัตกรรมในการด�ำเนินงาน พบว่า
สัดส่วนบริษทั ทีใ่ ช้นวัตกรรมปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด
จากในปี 2557 ทีร่ อ้ ยละ 50 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 78 ในปี 2559
และลดลงเล็กน้อยในปี 2560 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 76 ของจ�ำนวนรวม
บริษทั ในรอบการส�ำรวจ ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั ไทยได้ทำ�
นวัตกรรมในระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ระกอบการ
ในการใช้ นวั ต กรรมพั ฒ นาและต่ อ ยอดการด� ำ เนิ นธุ ร กิ จ
นอกจากนี้ จากรายงานผลการส�ำรวจการวิจัยและพัฒนา
และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ประจ�ำปี 2561 โดย สอวช. พบว่าผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้นวัตกรรม
รวม 53,365 กิจการ สามารถสร้างสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด
จ�ำนวน 428,340 รายการ บริการใหม่ จ�ำนวน 74,503 รายการ
และกระบวนการด�ำเนินธุรกิจใหม่ จ�ำนวน 44,745 รายการ

การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรม

23
230102

การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) และ
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ดำ� เนินงานเพือ่
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของบริษัทหรือ
วิสาหกิจทีใ่ ช้นวัตกรรม อาทิ โครงการศึกษา
ข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand
Driven) และพั ฒ นาต้ น แบบการค้ า
อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ บริ ก ารสมั ย ใหม่
โครงการวิจยั มุง่ เป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ โครงการวิจัยและ
ที่มา: อว.(ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
นวัตกรรมเพือ่ สร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ)
การส่งเสริมตลาดรองรับผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนากลุม่ อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม และโครงการต่อยอด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีตา่ งประเทศ เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นต้น
ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จ�ำนวนวิสาหกิจในกลุม่ เป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ นี วัตกรรมในภาพรวม
นัน้ แม้วา่ จะมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในระดับทีด่ ี แต่ยงั มีความท้าทายในการยกระดับไปสูผ่ ลลัพธ์ทดี่ ยี งิ่ ขึน้ อาทิ การพัฒนา
ทักษะความเป็นนวัตกรของผูป้ ระกอบการ การสร้างตลาดรองรับสินค้าและบริการทีใ่ ช้นวัตกรรม และการส�ำรวจข้อมูล
วิสาหกิจทีม่ กี ารใช้นวัตกรรมในกลุม่ กิจกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย เพือ่ ผลักดันผูป้ ระกอบการธุรกิจในกลุม่ กิจกรรมเศรษฐกิจ
เป้าหมายให้ปรับตัวใช้นวัตกรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ในด้านการผลิต การตลาด กระบวนการ และการปรับโครงสร้าง
องค์กรมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรส�ำรวจข้อมูลบริษัทหรือวิสาหกิจที่มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรม
เศรษฐกิจเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ด�ำเนินการยกระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรมในกลุ่มวิสาหกิจเดิมและวิสาหกิจใหม่ในกิจกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรม อาทิ การประกาศเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐควรสร้างตลาดนวัตกรรมรองรับ เพื่อสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการจากบริษัทหรือวิสาหกิจไทย
ทีม่ กี ารใช้นวัตกรรม เพือ่ ขยายตลาดและส่งเสริมให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของวิสาหกิจทีม่ กี ารใช้นวัตกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ในกลุม่ เป้าหมายด้านเศรษฐกิจต่อไป
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แผนแม่บทย่อย การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมด้านสังคม
เป้าหมาย
230201

คุณภาพชีวต
ิ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และความเสมอภาคทางสังคมได้รบ
ั การ
้ จากผลการวิจย
ยกระดับเพิ่ มขึน
ั และพั ฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม

มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาและแก้ปัญหาส�ำคัญทางสังคมของประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชน ลดความเหลื่อมล�้ำในมิติต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ
ภาครัฐ โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อน
ปัญหาทางสังคม และการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่นโยบายสาธารณะหรือโครงการที่เป็นรูปธรรม
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบันนวัตกรรมด้านสังคมได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น
โดยมีการผสานการด�ำเนินการด้านธุรกิจกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาสังคมเข้าด้วยกัน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนทุกกลุม่ ซึง่ การยกระดับเพิม่ ขึน้ ของคุณภาพชีวติ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม
จากผลการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม สามารถสะท้อนสถานการณ์ได้จากรายงานประจ�ำปีของส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.) ที่พบว่ามีผู้ยื่นขอและได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2560 ที่มีจ�ำนวน
6 โครงการ วงเงินสนับสนุน 7.574 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 22.800 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน 39 โครงการ
วงเงินสนับสนุน 73.571 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 514.875 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้ นี้ มีจำ� นวนโครงการ
นวัตกรรมเพือ่ สังคมมากทีส่ ดุ ในด้านเกษตรกรรมยัง่ ยืน ด้านการท่องเทีย่ วและวัฒนธรรม และด้านความเป็นเมือง ตามล�ำดับ

ที่มา: อว.(ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
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การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสถาบันการศึกษา
ได้มีการด�ำเนินนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาในประเด็นส�ำคัญทางสังคมของ
ประเทศ ผ่านการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ บูรณาการการลดความเหลือ่ มล�ำ้ และแก้ไข
ปัญหาความยากจนในระดับนโยบาย โดยการพัฒนาเครือ่ งมือวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตเิ พือ่ ประกอบการตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ในเชิงนโยบาย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้รูปแบบ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและเชิงนิเวศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานบนฐานดิจทิ ลั ชุมชน การพัฒนาพัฒนาแบตเตอรี่
เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องกรองน�้ำโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ส�ำหรับชุมชน เป็นต้น รวมทั้งโครงการถ่ายทอด
องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของผูส้ งู อายุ เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าว ตามแนวทางเกษตร 4.0
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้สนใจท�ำงานเพื่อสังคม
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ มีความท้าทายที่ส�ำคัญ คือ การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาทางสังคม อาทิ การมุ่งเป้าปัญหา
และความต้องการในระดับปัจเจกบุคคล และการสร้างความเสมอภาคในสังคม นอกจากนี้ การน�ำผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสังคมไปก�ำหนดเป็นนโยบาย มาตรการ หรือโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และลดความเหลื่อมล�้ำในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อน�ำผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม โดยเฉพาะการวิจัยแบบมุ่งเป้าในระดับพื้นที่และระดับ
ปัจเจกบุคคล เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นรูปธรรมและน�ำไปสู่การปฏิบัติ
จริง หรือมาตรการและโครงการทีต่ อบสนองต่อความต้องการในระดับพืน้ ทีแ่ ละประชาชน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนควรร่วมกันด�ำเนินโครงการ อาทิ การต่อยอดการวิจัยด้านสังคมเพื่อสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
หรือมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเสมอภาค
ทางสังคมจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ั และพั ฒนานวัตกรรมด้านสิง
่ แวดล้อม
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การประยุกต์ใช้ความรูเ้ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ่ มมูลค่า
้
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง
่ ยืนเพิ่ มขึน

มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นองค์ความรู้
ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดการ
กับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส�ำคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจสีเขียวในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
สถานการณ์ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย การเพิ่ ม ขึ้ น ของสั ด ส่ ว นสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด และการจัดท�ำข้อมูลฐานให้สมบูรณ์
ภายในปี 2565 นั้ น เมื่ อ เที ย บเคี ย งจากข้ อ มู ล ดั ช นี วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศไทย ปี 2562
โดยกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) พบว่ า จ� ำ นวนสิ ท ธิ บั ต รด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คือ Biotechnology ในช่วงปี 5 ปีล่าสุด (2557-2561) มีจ�ำนวนเพียง 1-2 สิทธิบัตรต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้ หากเทียบเคียง
จากการพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรม ในสาขาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
และสาขาเศรษฐกิ จ การผลิ ต และการหมุ น เวี ย น โดยส� ำ นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.) ในปี 2562 พบว่ า
มี ผู ้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นานวั ต กรรมในด้ า นดั ง กล่ า ว จ� ำ นวน 127 โครงการ หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 53
ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน
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การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสถาบันการศึกษา ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างนวัตกรรมควบคูก่ บั การพัฒนา
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) อาทิ การจัดการประกวดนวัตกรรม
สีเขียวเพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย การส่งเสริมงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อมในภาครัฐ
และสถาบันการศึกษา โครงการวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิน่
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการพัฒนาออกแบบโครงสร้างดินทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันน�ำ้ ทะเล
รุกล�ำ้ บริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเล และการด�ำเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศไทย เพือ่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green economy : BCG)
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่พบว่ามีสถิตกิ ารจดสิทธิบตั ร รวมทัง้ การขึน้ บัญชีนวัตกรรมไทยในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อมในจ�ำนวนทีน่ อ้ ยมาก แสดงให้เห็นถึงความท้าทายของไทยจากการมีจำ� นวนข้อมูลสิทธิบตั รในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างจ�ำกัด ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้ในการเพิม่ มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย อว. ควรด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
การจัดการมลพิษ และพลังงานหมุนเวียน และก�ำหนดมาตรการจูงใจให้ผพู้ ฒ
ั นานวัตกรรมด�ำเนินการจดสิทธิบตั ร รวมทัง้
ส่งเสริมหรือร่วมลงทุนระหว่างผูป้ ระกอบการกับเจ้าของสิทธิบตั ร ในการประยุกต์ใช้งานวิจยั และนวัตกรรมให้เกิดมูลค่า
ทางการตลาดและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อาทิ การวิจยั สมุนไพรพืน้ ถิน่ เพือ่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและความงาม
การน�ำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาสร้างมูลค่า เพือ่ น�ำองค์ความรูไ้ ปต่อยอดสูก่ ารประยุกต์ใช้ความรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิม่ มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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แผนแม่บทย่อย การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
เป้าหมาย

230401

ประเทศไทยมีขด
ี ความสามารถ
ของเทคโนโลยีฐานทัง
้ 4 ด้าน
่ า้ วหน้าในเอเชีย
ทัดเทียมประเทศทีก

มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่งานวิจัยประยุกต์ รวมทั้งงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้าง
องค์ความรูท้ เี่ ป็นเลิศ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมทางสังคม และนวัตกรรมทางสิง่ แวดล้อม
ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั โดยมีปจั จัยส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรูท้ างเทคโนโลยีฐานโดยภาครัฐ
และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรูผ้ า่ นการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากตัวชีว้ ดั ของแผนแม่บทย่อย ทีก่ ำ� หนดว่าประเทศไทยมีขดี ความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชียนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการประมวลสถานะความก้าวหน้า
ทางองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีฐานของประเทศเป็นการเฉพาะไว้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยี
ซึง่ สะท้อนสถานะของประเทศว่าเป็นผูร้ บั หรือผูถ้ า่ ยทอดเทคโนโลยี ตามรายงานดัชนีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ปี 2562 โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) แล้วพบว่า ประเทศไทยยังคงมีสถานะเป็นผูร้ บั ทาง
เทคโนโลยีและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 มีรายจ่ายทางเทคโนโลยีสงู ถึง 440,153 ล้านบาท ขณะทีม่ รี ายรับ
ทางเทคโนโลยี 182,603 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 2 เท่า แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องพึง่ พาองค์ความรูจ้ าก
ต่างประเทศเป็นหลัก และอาจสะท้อนการขาดการพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีของตนเอง และมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมาย
ในการมีขดี ความสามารถทางเทคโนโลยีฐานทีท่ ดั เทียมประเทศทีก่ า้ วหน้าในเอเชียได้
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การด� ำ เนิ น การที่ ผ ่ า นมา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ อว. กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีการด�ำเนินการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic research)
ที่จะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ น�ำไปสู่การต่อยอดให้เกิดงานวิจัยเชิงประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้น ผ่านโครงการต่าง ๆ
อาทิ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ เช่น การพัฒนาโฟมยางย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ การพัฒนาต้นแบบระบบการลดความร้อนรอบอาคารในเขตชุมชนเมือง เป็นต้น โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฐานที่ส�ำคัญ โดยมุ่งผลงานทางวิชาการทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านพืชและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ และโครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ต่อยอดไปสู่งานวิจัย
ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทาย
ของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขีดความ
สามารถของเทคโนโลยีฐานในเอเชีย คือ การสร้างองค์ความรู้
ทางเทคโนโลยีฐานภายในประเทศ และการดูดซับองค์ความรู้
จากประเทศทีข่ ายเทคโนโลยีให้กบั ไทย โดยต้องเร่งพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ หนุ น
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้เท่าทัน
กั บ ประเทศอื่ น ๆ ก่ อ นพั ฒ นาและต่ อ ยอดกั บ บริ บ ท
ของประเทศไทยในสาขาต่าง ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานและ
สถาบั น การศึ ก ษาภาครั ฐ ควรเป็ น หลั ก ของผู ้ พั ฒ นา
องค์ความรู้เทคโนโลยีฐานของประเทศ โดยด�ำเนินการ
อาทิ การก�ำหนดสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจยั ให้เป็น
หน่ ว ยวิ จั ย หลั ก เฉพาะทางในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
เทคโนโลยีฐาน การพัฒนาก�ำลังคนด้านการวิจยั เฉพาะทาง
ด้ า นเทคโนโลยี ฐ าน การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มและ
กฎระเบียบทีส่ นับสนุนการวิจยั นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้
ภาคเอกชนให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู ด ซั บ เทคโนโลยี
องค์ความรูจ้ ากประเทศ เพือ่ ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีในระยะ
ยาว และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมกับประเทศทีก่ า้ วหน้าในเอเชียต่อไป
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จ�ำนวนโครงสร้างพื้ นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทจ
ี่ ำ� เป็นต่อการ
้
พั ฒนาประเทศเพิ่ มขึน

มุง่ เป้าพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่ น บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ศูนย์บม่ เพาะ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น เพือ่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภาคส่วนให้มี
กระบวนการวิจยั วิเคราะห์ วัดผล ทีเ่ ป็นระบบและได้มาตรฐานสากล
โดยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ขนั้ สูง
และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา: อว.(ส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ�ำเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (อว.) โดยพบว่าประเทศไทยมีจ�ำนวนห้องปฏิบัติการ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจาก 8,580 แห่ง ในปี 2558 เป็น 8,798 แห่ง
ในปี 2562 หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 2.5 โดยอยูใ่ นหน่วยงานภาค
เอกชนเป็นหลัก จ�ำนวนรวม 3,124 แห่ง (ร้อยละ 35) นอกจากนี้
มีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาทีท่ ำ� งาน
วิจยั เต็มเวลา (Full-Time equivalence: FTE) จาก 1.38 คน ต่อประชากร
ที่มา: อว.(ส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ)
1,000 คน ในปี 2560 เป็น 1.70 คนต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2561
โดยบุคลากรดังกล่าวอยูใ่ นภาคเอกชน ร้อยละ 63 สถาบันการศึกษา ร้อยละ 23 และหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 12 ตามล�ำดับ
การด�ำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ อว. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันการศึกษา
ได้ด�ำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ ขึน้ อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านแสงซินโครตรอนขัน้ สูง โครงการพัฒนานาฬิกา
อะตอมเชิงแสง โครงการพัฒนาเครือ่ งเร่งอนุภาคเชิงเส้นส�ำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม โครงการศึกษาและพัฒนาวิธกี าร
สอบเทียบและนวัตกรรมการวัดด้านแสงและอุณหภูมิ เพือ่ สนับสนุนคลัสเตอร์เกษตรและอาหารแปรรูป โครงการจัดตัง้
ห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ โครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพือ่ การพัฒนา (THEOS-2) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร และระบบวิจยั และพัฒนานวัตกรรมของประเทศ โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
การวิจัยด้านการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารเทศ โครงการพัฒนาก�ำลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรม
เพือ่ เป็นการสร้างระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาทีส่ อดรับกับความต้องการของประเทศ
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้วา่ จ�ำนวน
ห้องปฏิบัติการจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อมูล
ของส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั กิ าร ของ อว. พบว่ามี
การรับรองตามระบบคุณภาพสากล เพียง 4,381 ห้องปฏิบตั ิ
การ (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบ
คุณภาพ) ดังนัน้ ความท้าทายส�ำคัญ คือ การเร่งพัฒนาระดับ
มาตรฐานของห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
และเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของผู ้ ใ ช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ผู ้ ป ระกอบการ นั ก ลงทุ น รวมไปถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู ้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ที่มา: อว.(ส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ)

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรร่วมกับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งส่งเสริมให้หอ้ งปฏิบตั กิ าร ศูนย์บม่ เพาะต่าง ๆ ทัง้ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตรวจสอบมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม เพือ่ ให้ได้รบั การรับรองตามระบบคุณภาพสากลต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ขนั้ สูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทจี่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาประเทศ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการวิจยั
และพัฒนา รวมทัง้ อว. ควรพัฒนาและประชาสัมพันธ์การใช้ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีท่ กุ ภาคส่วนสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ เพือ่ ให้สามารถน�ำโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และสร้างความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการสินค้าทีผ่ า่ นการวิจยั ต่าง ๆ ต่อไป
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การวิจัยและพั ฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพั ฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

230502

สัดส่วนการลงทุนวิจย
ั และพั ฒนา
้
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่ มขึน

มุ่งเป้าให้ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักในการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การก�ำหนดมาตรการจูงใจ
ในการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน และการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่เพียงพอ
สถานการณ์ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย การเพิ่ ม ขึ้ น ของสั ด ส่ ว นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาของภาคเอกชนต่ อ ภาครั ฐ
สามารถเทียบเคียงจากรายงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยพบว่าประเทศไทย
มีสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 70:30 ในปี 2558 เป็น 73:27 ในปี 2559 และ 80:20 ในปี 2560 ตามล�ำดับ
จึงได้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้แล้ว ในการนี้ ภาคเอกชนและภาครัฐควรรักษาระดับการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาไว้และมุ่งเป้าการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในระยะยาว ส�ำหรับสถานการณ์
มาตรการจูงใจจากภาครัฐ จากผลการส�ำรวจปี 2561 โดย อว. พบว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 54
ไม่ทราบมาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และประมาณร้อยละ 29 ทราบมาตรการแต่ไม่เข้าร่วมใช้ประโยชน์
ผลส�ำรวจดังกล่าวสะท้อนความท้าทายในการพัฒนามาตรการและกระบวนการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
ที่ตอบสนองเป้าหมายและความต้องการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
การด� ำ เนิ น การที่ ผ ่ า นมา หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กษ.) กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสถาบันการ
ศึ ก ษา ได้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมาย
เช่ น การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น มาตรการ
ลดหย่ อ นภาษี 200% การให้ สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ
หรือเงินให้เปล่าเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยี การท�ำบัญชี
สิง่ ประดิษฐ์ไทย การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ข ้ อ มู ล ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ต ่ อ ย อ ด
การใช้ประโยชน์ การพัฒนาก�ำลังคนและสถาบัน
ความรู ้ และการพั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังคงมีความท้าทายเพื่อบรรลุเป้าหมาย อาทิ การพัฒนามาตรการจูงใจที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต
ของประเทศและสามารถดึงดูดให้เอกชนเข้าร่วมใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ระยะเวลาและกระบวนการ
ขอรับการส่งเสริม การผลิตบุคลากรด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งการลงทุนการวิจัย
และพัฒนาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ตลอดจนการด�ำเนินงานอื่น ๆ ของภาครัฐในระยะยาว
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรร่ ว มกั บ ภาคเอกชนในการก� ำ หนดมาตรการจู ง ใจ
และการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่ตอบความต้องการของประเทศ โดยควรมีการด�ำเนินงาน เช่น การจับคู่สถาบัน
การศึกษากับผู้ประกอบการเอกชนเพื่อการวิจัยแบบมุ่งเป้า การก�ำหนดมาตรการจูงใจที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาด การลดระยะเวลาและขั้นตอนในการขอรับการส่งเสริม การมุ่งเป้าเรื่องที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศในระยะยาว และส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ รวมไปถึงการวิจัยขั้นแนวหน้าส�ำหรับ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรักษาเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
ในระยะยาวต่อไป
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