
ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 23

23 การวจิยั
และพัฒนานวตักรรม
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน

230001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค ์
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมท้ังเพิ่มมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ เพื่อให้การด�าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหา 
ท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ รวมทั้ง สามารถรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมี 
2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรรล ุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 
 

 การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขัน
ด ้ า น โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ้ื น ฐ า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี  
และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น ได้ก�าหนดค่าเป้าหมายการจัด
อันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการ
นานาชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ซ่ึงสามารถประเมิน 
ได ้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) โดยการ 
จัดอันดับในปี 2564 ความสามารถในการแข่งขันด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู ่ในอันดับที่ 37  
ลดลงจากอันดับท่ี 34 ในปีก ่อนหน้านี้  ในขณะที่ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับ 1 ใน 30

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1
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ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ที่มา: สถาบันการจัดการนานาชาติ
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ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู ่ในอันดับ 
ท่ี 38 เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 39 ของปีก่อน โดยการจัด
อันดับในทั้ง 2 ด้าน หากพิจารณาแนวโน้มในช่วง 5 ปี 
ท่ีผ ่านมาจะพบว่า ยังคงเป ็นแนวโน ้มที่มี ทิศทาง 
ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากผลการจัดอันดับ 
ดังกล่าวพบว่า แม้คะแนนและอันดับในปัจจัยย่อย 
จะดี ขึ้ น แต ่ โ ค ร งสร ้ า ง พ้ื น ฐ านทา ง เทค โน โลยี 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะก่อให้เกิดการขยายผลควบคู่ 
ไปกับโครงสร ้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์ลดลง 
เล็กน้อย ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงจ�าเป็นต้องร่วมกัน
ก�าหนดทิศทางการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทุกมิติ  
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ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ที่มา: สถาบันการจัดการนานาชาติ

เ พ่ือให ้บรรลุเป ้าหมายที่ตั้ งไว ้ได ้ในปี 2565 ขณะเดียวกันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้ อ โควิด -19 ท� า ให ้การ จัดสรรงบประมาณจ� า เป ็นต ้องมุ ่ ง เน ้นไปที่ การฟ ื ้ น ตัวของเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมเป ็นส�าคัญ ส ่งผลให ้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้องชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

230002 จ.2

 
  

 การประเมินผลลัพธ ์การด� า เนินการที่ ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้ าหมาย มูลค ่ าการลงทุนวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยได้ก�าหนดค่าเป้าหมายสัดส่วนมูลค่า 
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) ที่ร้อยละ 1.5  
ภายในปี 2565 ซ่ึงในปี 2562 ประเทศไทยมีสัดส่วน GERD/GDP อยู ่ที่ร ้อยละ 1.14 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ซ่ึงมีสัดส่วนอยู ่ที่ร ้อยละ 1.11 โดยมีมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น  
193,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.87 ซ่ึงเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นน้อยลงเมื่อเทียบกับอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมาร้อยละ 17.54 เนื่องจากสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงปลาย 
ป ี  2562 ส ่งผลให ้การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง มีผลให ้สัดส ่วนการลงทุนด ้านวิจัยและพัฒนา 
ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ในส่วนของสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 70:30 แต่ทั้งนี้ในปี 2562 มีสัดส่วนเท่ากับ  
77:23 ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีสัดส ่วนอยู ่ ท่ี 78:22 เล็กน้อย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GERD/GDP) ท่ีร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม23
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ของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม  
ภาครัฐยังคงต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับทิศทาง ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2566 - 2570 จึงท�าให้มีแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ตามกรอบเวลาดังกล่าวข้างต้น

การลงทุนด้านวิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น (1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น มีประเด็นท้าทาย 
ที่ต ้องเร ่งพัฒนา อาทิ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อรองรับ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพัฒนางาน
วิจัยและสร้างนวัตกรรมชั้นแนวหน้า และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให้ภาคเอกชนลงทุนท�าการวิจัย 
และนวัตกรรม และการสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและต่อยอด
วิสาหกิจส่งออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง การสนับสนุนการท�าวิจัยทางสังคมและการน�างาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการประยุกต์ใช ้ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว ส�าหรับเป้าหมายระดับประเด็น (2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน แม้ว่าสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนจะเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ืองแต่ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งพัฒนา อาทิ การพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการวิจัย 
ที่ เป ็นมืออาชีพท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มจ�านวนห ้องปฏิบั ติการของภาครัฐที่มีการรับรอง 
ตามระบบคุณภาพสากล และการพัฒนาฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีของประเทศ ซ่ึงจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่อไป

23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ประกอบด้วย 7 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

230001

230101 230102 220201

230002

230301

230401 230501 220502

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

 ซึ่ ง เทียบเคียงจากข ้อมูลการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนโดยในป ี  2562 การลงทุนมีมูลค ่ารวม  
149,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีการลงทุนจ�านวน 123,942 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 โดยส่วนใหญ่
ยังเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยไม่ได้เป็นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต อาทิ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล ข ้อมูล ป ัญญาประดิษฐ ์ อีกท้ังในภาพรวมค่าใช ้จ ่ายด ้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 
ของประเทศที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอื่นๆ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์
จากการกลั่นป ิ โตรเลียม บริการการเงินและประกันภัย และยานยนต ์  ท� า ให ้ยั งคงมีสถานะการบรรลุ เป ้าหมาย  
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายในระดับเสี่ยง

230101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 วิสาหกิจในกลุ ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่ มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ค ่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  
จ�านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่าจากปีฐาน 
 
 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนผู ้ประกอบการที่มีการด�าเนินกิจกรรมนวัตกรรม ซึ่งในปี 2560 มีจ�านวนเพ่ิมขึ้น 
เป็น 113,020 กิจการ จากจ�านวน 53,365 กิจการในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ประกอบกับประเทศไทยมีอันดับ 
ความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก (Global Innovation Index: GII) เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 43 ของโลก ในปี 2564  
ซึ่งปรับขึ้นมาจากอันดับท่ี 44 ในปี 2563 อีกท้ังปัจจัยด้านศักยภาพด้านผลผลิตจากการพัฒนาความรู ้และเทคโนโลยี  
มีอันดับที่ดีขึ้น จากอันดับท่ี 44 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 40 ในปี 2564 จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ  
บรรลุค่าเป้าหมาย

230102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 คุณภาพชีวิ ต  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  และความเสมอภาคทางสั งคมได ้ รับการยกระดับ เพิ่ มขึ้ น  
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ 

 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขอรับสนับสนุนเงินทุนและการก่อให้เกิดมูลค่า 
การลงทุนของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พบว่า ในปี 2563 มีจ�านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขอรับสนับสนุน 
เงินทุน จ�านวน 97 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ�านวน 25 โครงการ ถึง 4 เท่า ถึงแม้เมื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุน 
จะลดลงจาก 4.52 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ ในปี 2562 เป็น 1.64 ล้านบาท ในปี 2563 แต่ทั้งน้ีจากจ�านวนโครงการ 
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงคาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากการกระจายการลงทุนไปยังนวัตกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

230201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การประยุกต์ใช้ความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จัดท�าฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 ซึ่ งพิจารณาได ้จากข ้อมูลท่ีประเทศไทยได ้รับสิทธิ บัตรในหมวดของ (1) Agriculture, Food Chemistry  
(2) Agriculture & Food Processing Machinery (3) Organic Fine Chemistry (4) Biotechnology และ  
(5) Environmental Technology ซ่ึงในช่วงปี 2558 - 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 3 สิทธิบัตร เป็น 33 สิทธิบัตร  
โดยพบว่า มีจ�านวนสิทธิบัตรด้าน Biotechnology สูงสุดจ�านวน 23 สิทธิบัตร และในปี 2563 มีสินค้า GI ขึ้นทะเบียน 
รวม 145 รายการ กระจายอยู ่ทั่วประเทศ จึงมีสถานการณ์บรรลุเป ้าหมายอยู ่ในระดับ บรรลุค ่าเป ้าหมายพิจารณา 
ได ้จากข้อมูลท่ีประเทศไทยได ้รับสิทธิบัตรในหมวดของ (1) Agriculture, Food Chemistry (2) Agriculture &  
Food Processing Machinery (3) Organic Fine Chemistry (4) Biotechnology และ (5) Environmental  
Technology ซ่ึงในช่วงปี 2558 - 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 3 สิทธิบัตร เป็น 33 สิทธิบัตร โดยพบว่า มีจ�านวน 
สิทธิบัตรด้าน Biotechnology สูงสุดจ�านวน 23 สิทธิบัตร และในปี 2563 มีสินค้า GI ขึ้นทะเบียนรวม 145 รายการ  
กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงมีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

230301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย  ค่าเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ดิจิทัล อยู่ในอันดับท่ี 1 ใน 20 ของประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

 ซึ่งเทียบเคียงได้จากดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบมูลค่าการช�าระเงินทางเทคโนโลยีระหว่างไทย
กับประเทศในเอเชีย ที่สะท้อนสถานะของประเทศในการเป็นผู้รับหรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในปี 2563 ประเทศไทย 
ขาดดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยี 240,561 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19,586 ล้านบาท แต่เป็นปีแรกที่มีแนวโน้ม 
การขาดดุลการช�าระเงินลดลง และเมื่อพิจารณาการขาดดุลการช�าระเงินกับจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพบว่าขาดดุลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ และยังคงมี
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

230401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 จ�านวนโครงสร ้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่ที่จ�าเป ็นต ่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราจ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ�าเป็น 
ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนห้องปฏิบัติการลดลง 
จากในปี 2558 ไทยมีห้องปฏิบัติการทั่วประเทศรวมทั้งหมด 8,580 แห่ง ลดลงเหลือ 8,154 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 5 แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีท�างานวิจัยเต็มเวลา พบว่า 
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 24 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2561 เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2562  
อีกทั้ง สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ 38 ในปี 2564 ดีขึ้นจากอันดับที่ 39 ในปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเม่ือเทียบกับบริบทสากล แต่ท้ังน้ีแม้คนไทยมีการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ จึงแสดง
ให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

230501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นที่ระดับ 70:30  

 ซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูล สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐในช่วงปี 2558 – 2562  
โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ปี 2558 และมีสัดส่วน 
เป็น 77:23 ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 59,442 ล้านบาท  
ในปี 2558 เป็น 149,224 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ  
บรรลุค่าเป้าหมาย

230502 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า 
เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
จะช่วยเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย น�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
การส่งเสริมการน�านวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงยังไม่มีการถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อให้บุคลากรภายในประเทศสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้เอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

จ.3

230101

23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่า 
ที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
จากการวิจัยและนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงได้จาก
รายงานค่าใช ้จ ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาค
เอกชน จ�าแนกตามรายอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 
149,244 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 123,942 ล้านบาท  
ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ 20.4 (ข้อมูลการ
ส� า รวจจากส� านั ก ง านการวิ จั ยแห ่ งชาติ  ( วช . )  
แ ล ะ ส� า นั ก ง า น ส ภ า น โ ย บ า ย ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)) 
โดยส ่วนใหญ ่ ยั ง เป ็นการลงทุนในอุตสาหกรรม 
อ า ห า ร  โ ด ย ไ ม ่ ไ ด ้ เ ป ็ น ก า ร ล ง ทุ น วิ จั ย แ ล ะ 
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต อาทิ  
อุ ตส าหกรรมดิ จิ ทั ล  ข ้ อมู ล  ป ัญญาประดิ ษฐ ์  
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมค่าใช ้จ ่ายด้านการวิจัย 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
อ่ืน ๆ ของประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดย เฉพาะอุ ตสาหกรรมอาหารและ เครื่ อ ง ด่ื ม  
รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม 
บริ ก า รการ เ งิ นและประกั นภั ย  และยานยนต ์  
ตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการของภาคเอกชน

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนา 
และใช ้ประโยชน ์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข ่งขัน  
โดยมีโครงการส�าคัญ อาทิ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโซเดียมต�่าจากเห็ดโคนน้อย โครงการพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการใช้ต�ารับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา (ท�าลายพระสุเมรุ) ในการรักษาผู ้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และโครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่ 
บนฐานการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ซ่ึงการด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัย 
ความส�าเร็จโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ตามความต้องการอุตสาหกรรม 
เป ้าหมาย คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยได ้ รับการยอมรับ และการต่อยอดธุรกิจท่ีเกิดจากงานวิจัย/ 
เทคโนโลยีเชิงลึก

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ อว. (2564)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
แยกรายอุตสาหกรรม ปี 2558 - 2562

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ อว. (2564)

       ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

       และนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2564)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน  
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะช่วยเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การบริการวิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อให้บุคลากร
ภายในประเทศสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการจากการวิจัยและนวัตกรรม 
สามารถเทียบเคียงได้จากรายงานค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน จ าแนกตามรายอุตสาหกรรม โดยในปี 2562  
การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 149,244 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 123,942 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20.4 (ข้อมูลการส ารวจจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)) โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยไม่ได้เป็นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต อาท ิอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอื่น ๆ ของประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม บริการการเงินและประกันภัย และยานยนต์ ตามล าดับ  
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ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและการบริการของภาคเอกชน  
                                    ปี 2558-2562                       หน่วย: ล้านบาท 

ที่มา : ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, อว. (2564) 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2564) 

               
จ.3         

 
 
 
 
การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
โซเดียมต่ าจากเห็ดโคนน้อย โครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา (ท าลายพระสุเมรุ) ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และโครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยได้รับการยอมรับ และการต่อยอดธุรกิจที่
เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก 
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากรายงานสมรรถนะบุคลากรในอนาคตส าหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(พ.ศ. 2563 – 2567) โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีความ
ต้องการบุคลากร จ านวน 30,742 คน ซึ่งถือเป็นจ านวนที่สูงมาก ท าให้กลายเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อจ ากัดทางโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยียังส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมช้ันแนวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  รวมทั้งยังขาด
สิ่งจูงใจทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษีที่เพียงพอต่อการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนในการท าการวิจัยและนวัตกรรมมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ให้มากข้ึน โดยภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม  รวมถึงบูรณาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะก าลังคนและผู้ประกอบการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตที่จะ
ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการขยายตัวอย่างเนื่อง และจัดท าข้อมูลมูลค่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทีเ่ป็นผลจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
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ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน แยกรายอุตสาสหกรรม ปี 2558-2562 
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 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2564) 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากรายงานสมรรถนะบุคลากรในอนาคตส�าหรับ 12 กลุ ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567) โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีความต้องการบุคลากร จ�านวน 30,742 คน ซึ่งถือเป็นจ�านวน 
ที่สูงมาก ส ่งผลให้กลายเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว อีกท้ังยังมีข้อจ�ากัดทางโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีที่ส ่งผลให้ไม่สามารถพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมชั้นแนวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
รวมทั้งยังขาดการจูงใจ ท้ังทางภาษีและไม่ใช่ภาษีที่เพียงพอ ในการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนในการท�าการวิจัย 
และนวัตกรรมมากข้ึน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศให้มากขึ้น โดยภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุนวิจัย 
และนวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะก�าลังคน 
และผู ้ประกอบการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตท่ีจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตและบริการขยายตัวอย่างเนื่อง และจัดท�าข้อมูลมูลค่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ที่เป็นผลจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 1 เท่าจากปีฐาน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การส ่งเสริมการใช ้นวัตกรรมในวิสาหกิจจะเป ็นการพัฒนาศักยภาพและสร ้างความเข ้มแข็ง 
ให้กับวิสาหกิจอันน�ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยการด�าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ ความสามารถทางนวัตกรรมของผู ้ประกอบการวิสาหกิจ การเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สามารถน�าไปพัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจได้ องค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี  
โดยจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้ กฎหมาย นิเวศนวัตกรรม 
และสภาพแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มข้ึนจนน�าไปสู่การบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย การขับเคลื่อน
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นสามารถพิจารณาจากตัวชี้วัดจ�านวนผู้ประกอบ
การที่ มีการด�าเนินกิจกรรมนวัตกรรม ซึ่ งพบว ่า  
ในป ี  2562  ประ เทศไทย มีผู ้ ป ระกอบการที่ ม ี
การด�าเนินกิจกรรมนวัตกรรม 113,020 กิจการ  
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 53,365 กิจการในปี 2560 หรือ 
เพิ่ มขึ้ น เท ่ าตั ว  ตลอดจนเมื่ อพิจารณาจากดัชนี
นวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII)  
ในปี 2564 พบว่า อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม
ของประเทศไทย อยู ่ ในอันดับ ท่ี  9 ของภูมิภาค 
เอเซีย และอันดับที่  43 ของโลก ซึ่ งปรับขึ้นมา 
จากอันดับที่ 44 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยด้านศักยภาพ
ทางการตลาด (Market Sophistication) อันดับ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทย (GII)

ที่มา: WIPO (2564)

230102

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม23

634



ลดลงจากอันดับท่ี 22 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 27  
ในป ี 2564 ส ่วนศักยภาพทางธุรกิจ (Business  
Sophistication) ยังคงอันดับเดิมท่ี 36 ในปี 2564 
เนื่ อ งจากสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของเชื้ อ 
โควิด-19 จึงเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ทางการตลาดและการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ 
ที่พัฒนานวัตกรรมการออกมาในช ่ วงที่ ผ ่ านมา  
อย ่างไรก็ตาม ป ัจจัยด ้านศักยภาพด ้านผลผลิต 
จากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge 
and Technology Outputs )  มีอันดับที่ ดีขึ้ น  
จากอันดับ ท่ี  44 ในป ี  2563 เป ็นอันดับ ท่ี  40  
ในปี 2564 สอดคล้องกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GII)

ที่มา: WIPO (2564)

(Infrastructure) ที่มีอันดับดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการท่ีภาครัฐพยายามสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนวิสาหกิจ 
ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมผ่านการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้ เงินทุนให้แก่วิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีกระจายอยู ่ในทุกภาค โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ซ่ึงท�าหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะ 
วิสาหกิจที่สนใจสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลประกอบการ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในปี 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
มีการด�าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจและผู ้ประกอบการ 
เข้าถึงได้มากข้ึนกว่าในปี 2563 อาทิ โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู ้และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพื่อต่อยอด 
เชิ งพาณิชย ์  เพื่อ เป ็นการใช ้ประโยชน ์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย ์  โครงการการถ ่ายทอดเทคโนโลย ี
แก่ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ และโครงการ 
นวัตกรรมส�าหรับเมืองและชุมชน เพื่อใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนสังคมในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยว
ชุมชนและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย การด�าเนินการขับเคลื่อนวิสาหกิจในกลุ ่มเป ้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ยังมีประเด็นข้อจ�ากัดด้านการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การสร้างความร่วมมือในพื้นที่ 
และการเข้าถึงความช่วยเหลือที่จ�าเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู ้ประกอบการ การเข้าถึงเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อให้สามารถพัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจ และการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจที่มีนวัตกรรม 
สามารถออกสู ่ตลาดหรือเชิ งพาณิชย ์ ได ้ทั้ ง ในและต ่างประเทศได ้อย ่างเข ้มแข็ง  รวมถึงผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ท�าให้การเติบโตของวิสาหกิจชะลอตัว และเป็นข้อจ�ากัด 
ในการลงทุนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการยกระดับไปสู่วิสาหกิจนวัตกรรม 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรผลักดันให้มีงานวิจัยในประเด็นนวัตกรรมให้มากขึ้น  
โดยเฉพาะในด้านระบบนิเวศนวัตกรรม ท้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน พื้นที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือในพื้นท่ี ตลอดจน 
การเช่ือมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศกับต่างประเทศ ซ่ึงต้องอาศัยการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ 
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข ้อง การพัฒนาฐานข้อมูลนวัตกรรมกลางให้มีความทันสมัย 
และครอบคลุม ตลอดจนการพัฒนาตลาดให ้รองรับสินค ้านวัตกรรมที่ มีแนวโน ้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  
ซ่ึงอาจสนับสนุนการลงทุนการวิจัยในนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี
ให้กับผู ้ประกอบการ รวมทั้งการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกในวิสาหกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรม 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจอย่างก้าวกระโดด
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาประเทศมี เป ้าหมายส�าคัญในการสร ้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล 
ครอบคลุม และยั่งยืน โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับ 
คุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพคน และสร้างความเสมอภาคทางสังคมได้ โดยมีประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ 
ตามห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสังคม การพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม เพ่ือประชากร 
ทุกช่วงวัยอยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การพัฒนา
นวัตกรรมสามารถตอบโจทย์และน�าไปใช้ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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สัดส่วนการลงทุนต่อโครงการ

ที่มา: ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สัดส่วนการลงทุนต่อโครงการ

ที่มา: ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงานภาครัฐได ้ให ้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาส�าคัญทางสังคมของประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน 
โดยสร้างองค์ความรู ้เชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  
เพ่ือสามารถตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา จากรายงาน
ประจ�าป ีของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ประเทศไทยมีโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
ที่ขอรับสนับสนุนเงินทุนเพิ่มข้ึนจาก 25 โครงการในปี 2562 เป็น 97 โครงการ ในปี 2563 หรือคิดเป็น 4 เท่า 
ของการเพิ่มขึ้นของจ�านวนโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนต่อโครงการมีแนวโน้มลดลง  
โดยในปี 2563 สัดส่วนการลงทุนต่อ 1 โครงการมีมูลค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.64 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562  
ที่มีมูลค ่าการลงทุนต่อ 1 โครงการอยู ่ที่  4.52 ล ้านบาท ซึ่งเป ็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
ตลอดช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากจ�านวนโครงการที่เพ่ิมมากขึ้น คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากการกระจาย 
การลงทุนไปยังนวัตกรรมท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนด้วยเช่นกัน

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการ 
ที่มุ ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ ภายใต้การด�าเนินการ 
ของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขัง 
สูงอายุในประเทศไทย เ พ่ือแสวงหาแนวทางในการคุ ้มครองและส ่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู ้ต ้องขัง 
สูงอายุในประเทศไทยที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  
ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการส่งเสริมการท�าวิจัยเชิงพื้นที่ 
เพื่อการจัดท�านโยบายการจัดการเรียนรู ้วิถีใหม่ เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการที่มุ่งเน้นการ28 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลด29 
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 30 
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย เพื่อแสวงหาแนวทางใน31 
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทยที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและ32 
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการส่งเสริม33 
การท าวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 34 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 
เป็นต้น 36 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แมว้่าประเทศไทยจะมีแนวโน้มของโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นไปใน37 
ทิศทางที่ดีขึ้น พิจารณาจากจ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2563) ที่มีอัตราการเติบโต38 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องส่งเสริมตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงสร้างสรรค์บนความ39 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง40 
สังคม บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถ41 
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 42 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม และ43 
องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ในการส ารวจ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมในทุกระดับ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ  44 
การจัดท าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติ45 
ใช้ได้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเสมอภาคทางสังคม 46 
ตลอดจนควรให้ความส าคัญกับการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการสร้าง47 
นวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างตรงจุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา48 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  รองรับการขยายตัวตาม49 
แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป 50 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการที่มุ่งเน้นการ28 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลด29 
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 30 
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย เพื่อแสวงหาแนวทางใน31 
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทยที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและ32 
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการส่งเสริม33 
การท าวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 34 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 
เป็นต้น 36 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แมว้่าประเทศไทยจะมีแนวโน้มของโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นไปใน37 
ทิศทางที่ดีขึ้น พิจารณาจากจ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2563) ที่มีอัตราการเติบโต38 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องส่งเสริมตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงสร้างสรรค์บนความ39 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง40 
สังคม บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถ41 
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 42 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม และ43 
องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ในการส ารวจ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมในทุกระดับ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ  44 
การจัดท าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติ45 
ใช้ได้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเสมอภาคทางสังคม 46 
ตลอดจนควรให้ความส าคัญกับการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการสร้าง47 
นวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างตรงจุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา48 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  รองรับการขยายตัวตาม49 
แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป 50 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่าประเทศไทยจะมีแนวโน้มของโครงการนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พิจารณาจากจ�านวนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมในช่วง 4 ปีที่ผ ่านมา  
(ปี 2560-2563) ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องส่งเสริม 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงสร้างสรรค์บนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ 
จากนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถน�าไปสู ่การยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม และองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ในการส�ารวจ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมในทุกระดับ  
โดยตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการจัดท�าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดนโยบายเพื่อสังคม 
ที่เป ็นรูปธรรม และสามารถน�าไปปฏิบัติใช ้ได ้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเสมอภาคทางสังคม ตลอดจนควรให้ความส�าคัญกับการท�างานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างตรงจุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รองรับการขยายตัวตามแนวโน้มการพัฒนา 
ของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จัดท�าฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการสร้างองค์ความรู ้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ  
และพลังงานหมุนเวียน โดยมีประเด็นท่ีควรให้ความส�าคัญตามห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว มาตรการส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจสีเขียว และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการต่อยอดสู่รูปแบบธุรกิจสีเขียว การพัฒนา
มาตรการการใช ้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่อย ่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการขับเคลื่อนห่วงโซ ่คุณค่า 
ภายใต้ประเด็นเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวของธุรกิจและผู้ประกอบการ
สู่เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพาณิชย์ 
โดยกรมทรัพย ์ สิ นทางป ัญญา  เป ็ นผู ้ ร วบรวม 
และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิ
บัตรของประเทศ โดยสามารถสืบค ้นระบบฐาน 
ข้อมูลได้จาก www.ipthailand.go.th ซ่ึงเป็นข้อมูล 
ที่ ส า ม า ร ถ น� า ม า วิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
เพื่อการน�าไปใช้ในการติดตามการด�าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล เช่น จ�านวนการยื่นขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จ�านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิ
บัตรรายปี แยกตามประเภทสิทธิบัตร ประกอบด้วย 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์
  

การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ�าแนกตามสาขาเทคโนโลยี
ปี 2558-2563

ที่มา: กรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 31 
 32 
  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 

 42 
 43 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  44 

ภาครัฐได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 45 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย46 
ของชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ47 
สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 48 
ให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพ่ือการเกษตรและพลังงานชุมชน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล49 
และการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ 50 
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

 31 
 32 
  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 

 42 
 43 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  44 

ภาครัฐได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 45 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย46 
ของชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ47 
สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 48 
ให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพ่ือการเกษตรและพลังงานชุมชน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล49 
และการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ 50 
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
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อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวอยู ่ระหว่าง 
พัฒนารูปแบบการน�าเสนอข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ซึ่งจ�าเป็นจะต้องบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้อง อาทิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 
เป็นต้น เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความครอบคลุม สามารถ
เข ้าถึงการใช ้งานได ้โดยง ่าย และสามารถบรรลุ 
เป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ในแผนแม่บทย่อยการวิ จัย 
และพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส�าหรับประเด็น
ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ความรู ้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืน สามารถพิจารณาข้อมูลที่ประเทศไทยได้
รับสิทธิบัตรในหมวดของ (1) Agriculture, Food 
Chemistry (2) Agriculture & Food Processing 
mach inery  and apparatus  (3 )  Organ ic  
Fine Chemist ry (4 )  B iotechnology และ  
(5) Environmental Technology ซ่ึงในช ่วง 
ปี 2558 - 2563 มีจ�านวนเพิ่มข้ึนจาก 3 สิทธิบัตร 
เป ็น  33  สิท ธิ บัตร  (ข ้ อมู ลจากกรมทรัพย ์ สิน 
ทางป ัญญา) โดยพบว ่า มีจ� านวนสิทธิบัตรด ้าน  
Biotechnology สูงสุดจ�านวน 23 สิทธิบัตร ขณะที่
ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้มีการน�าเสนอในรูป 
ของแหล ่ งก� า เนิดสินค ้ าแยกเป ็น  4 ภาค และ 
ในรูปแบบประเภทสินค้า เช่น พันธุ ์ข้าว ผัก/ผลไม้ 
อาหาร  เป ็นต ้น  โดยในป ี  2563 มี สิ นค ้ า  G I  
ขึ้นทะเบียนรวม 145 รายการ อาทิ สินค ้าข ้าว  
18 รายการ ผัก/ผลไม้ 65 รายการ อาหาร 28 รายการ 
เป ็นต ้น กระจายอยู ่ทั่ วประเทศ โดยภาคเหนือ 
มีสินค้า GI สูงสุด จ�านวน 38 รายการ  

 31 
 32 
  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 

 42 
 43 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  44 

ภาครัฐได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 45 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย46 
ของชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ47 
สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 48 
ให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพ่ือการเกษตรและพลังงานชุมชน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล49 
และการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ 50 
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

 31 
 32 
  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 

 42 
 43 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  44 

ภาครัฐได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 45 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย46 
ของชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ47 
สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 48 
ให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพ่ือการเกษตรและพลังงานชุมชน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล49 
และการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ 50 
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ที่มา: กรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู ้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
ภายใต ้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส ่งเสริมการประยุกต ์ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริม
การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล�าไยให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพื่อการเกษตรและพลังงานชุมชน 
และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช ้ทางการเกษตร  
ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
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และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรทางบก ทางน�้า ทางทะเล  
ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ นอกจากนั้นภาครัฐยังได้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว 
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การผลิตและการบริโภคแบบคาร์บอนต�่าและลดการเกิดของเสีย  
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว  
ด้วยการสร้างฐานข้อมูลวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม สร้างและพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการผลิตที่เหมาะสมกับการพัฒนาและสร้างมูลค่า
เพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ยังมีข้อจ�ากัดหลายด้าน อาทิ การขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว การปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการผลิต 
และบริโภคแบบคาร์บอนต�่า ยังขาดแรงจูงใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบ
การผลิตและบริโภคของสังคม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการต่อยอดเพื่อการน�าไปใช้
ประโยชน์ได ้จริง ในขณะเดียวกันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการจดสิทธิบัตร 
ยังคงมีต้นทุนที่สูง กระบวนการของภาครัฐยังมีความล่าช้าและส่วนใหญ่ประเทศไทยยังคงอาศัยเทคโนโลย ี
จากต่างประเทศ รวมถึงยังคงขาดการมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ส่งผล 
ให้มีต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น น�าไปสู่ประเด็นท้าทายในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยี 
เพื่อให้สามารถจดสิทธิบัตรได้เพิ่มข้ึนในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดท�าฐานข้อมูลและข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
สิ่ งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ด ้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพเป ็นระบบและสามารถติดตามแนวโน ้มการพัฒนา 
และการลงทุนด้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างครอบคลุม ควรเร่ง
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างช่องทางการสืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซ่ึงยังอยู  ่
ระหว่างปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งควรผลักดัน 
และส่งเสริมการน�างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ 
และพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง สามารถขับเคลื่อน 
ไปสู ่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสีเขียวได ้อย ่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ 
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมมากข้ึน รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า 
ของเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของเอเชีย จ�าเป็นต้อง 
มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู ้พื้นฐาน เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู ่องค์ความรู ้ 
ที่เป็นเลิศและนวัตกรรมระดับสูง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลย ี
ดิจิทัล ซึ่งมีปัจจัยความส�าเร็จท่ีส�าคัญ คือ การส่งเสริมการท�าวิจัยพื้นฐานและขั้นแนวหน้า การผลิตและพัฒนา 
นักวิจัยอาชีพ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งอนาคต และการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย โดยที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐานมีประเด็นท้าทาย
ที่ส�าคัญ คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการวิจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
ในด้านดังกล่าว  

จ.3

สถานการณ ์การบรร ลุ เป ้ าหมาย  ในป ั จจุบัน 
ยั ง ไ ม ่ มี ก า ร จั ด ท� า อั น ดั บ ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ท า ง 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลย ี 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการเฉพาะ จึงไม่สามารถ 
วัดการบรรลุ เป ้ าหมายได ้ โดยตรง ซึ่ งสามารถ 
พิจารณาเทียบเคียงความก ้าวหน ้าของขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้านของประเทศไทย
ไ ด ้ โ ด ยก า ร เ ป รี ย บ เ ที ยบมู ล ค ่ า ก า ร ช� า ร ะ เ งิ น 
ทางเทคโนโลยีระหว ่างไทยกับประเทศในเอเชีย  
โดยในป ี  2563 ประเทศไทยขาดดุลการช� าระ 
เงินทางเทคโนโลยี  240,561 ล ้ านบาท ลดลง 

ดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
ปี 2559-2563

ที่มา: อว. (2564)
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จากปีก ่อน 19,586 ล ้านบาท แม้ว ่าการขาดดุล 
ก า ร ช� า ร ะ เ งิ น จ ะ ส ะ ท ้ อ น ภ า พ ส ถ า น ก า ร ณ  ์
ที่ประเทศไทยเป็นผู ้ รับเทคโนโลยี โดยเฉพาะกับ 
ญี่ปุ ่น สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อย ่างไรก็ ดี  
ป ี  2563 เป ็นป ีแรกที่ แนวโน ้มการขาดดุลการ 
ช� าระ เ งิ นลดลง  โดย เฉพาะกับญี่ ปุ ่ น  สิ งค โปร ์  
และมาเลเซีย ในขณะที่มีการขาดดุลการช�าระเงิน 
กับจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพิ่ ม ข้ึน เพียง เล็กน ้อย อีก ท้ั ง เมื่ อ 
พิจารณามูลค ่าการช�าระเ งินในเรื่องดังกล ่าวกับ
ประเทศเ พ่ือนบ ้าน อาทิ  เวียดนาม สปป.ลาว  
และอินโดนีเซีย ประเทศไทยยังคงได้ดุลการช�าระเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง สะท้อนสถานะของประเทศไทย 
ท่ีเริ่มมีการปรับสถานะเป็นผู ้รับเทคโนโลยีน้อยลง 
และเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมากข้ึน

ดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
กับประเทศในเอเชีย ปี 2563

ที่มา: อว. (2564)

การด�าเนินการท่ีผ่านมา อว. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักผ่านหน่วยงานใต้สังกัด และเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้และขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Citation Index มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากการต่อยอด 
จากเทคโนโลยีฐานเพิ่มขึ้น และมีต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดขีดความสามารถและน�าไปพัฒนา 
เป็นแนวทางแก้ปัญหาให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนส�าคัญ ได้แก่ (1) ด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยการพัฒนาความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ  
(Integrated Omics) สร้างองค์ความรู้ปฏิสัมพันธ์ของชีววิทยาระบบ (Systems Biology) (2) ด้านเทคโนโลยี
วัสดุ โดยการพัฒนากระบวนออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุที่มีสมบัติเฉพาะ และการพัฒนากระบวนการแปรรูป
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า (3) ด้านนาโนเทคโนโลยี โดยการพัฒนาการกักเก็บสารส�าคัญ
ระดับนาโนและระบบน�าส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน�าส่งสารส�าคัญ (4) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาการค�านวณและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และการพัฒนาเทคโนโลยีด ้านระบบอัจฉริยะและเครือข่าย (Intelligent  
Systems and Networks) เพื่อช่วยประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการ และการเกษตรแม่นย�า  
และ (5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานวิจัยต่างประเทศในระดับ
นานาชาติและการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และต่างประเทศ 
โดยการด�าเนินงานของภาครัฐที่ผ ่านมาสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จในการขับเคลื่อนขีดความสามารถ 
ของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้าน ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ลดการน�าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างชาติ และส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเอเชีย
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน 
ทั้ง 4 ด้านทัดเทียมกับประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชียนั้น ไทยยังมีข้อจ�ากัดในด้านองค์ความรู้และสภาพแวดล้อม 
ที่จ�าเป็นต่อการท�าวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า (Basic and Frontier Research) รวมถึง 
ด้านบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให ้ไทยสามารถ 
พัฒนาเทคโนโลยีฐานส�าคัญที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รองรับและต่อยอดการผลักดันให้ประเทศไทย 
เป็นผู ้น�าเทคโนโลยี ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มีการจัดอันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีฐานอย่างเป็นทางการ  
จึงท�าให ้ยังไม ่มีฐานข ้อมูลส�าหรับเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศได ้โดยละเอียด เพื่อเป ็นแนวทาง 
ในการยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาควรเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานท้ัง 4 ด้านและการวิจัยข้ันแนวหน้าร่วมกัน ผ่านการพัฒนา 
ระบบ กลไก ฐานข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ สร้างสรรค์เทคโนโลยีงานวิจัยค้นพบใหม่และนวัตกรรมต้นแบบ 
และได้มาตรฐานงานวิจัยระดับสากล รวมท้ังการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพครอบคลุมบุคลากรด้านการวิจัย 
ขั้นพื้นฐานและขั้นแนวหน้าให้เพียงพอ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา และเป็นช่องทางในการศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
ในเอเชีย เพื่อน�ามาพัฒนาแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้อยู ่ในระดับแนวหน้า 
ของเอเชียต่อไปในอนาคต
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ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราจ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ�าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี เป็นต้น โดยปัจจัย 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้ท�างาน 
เป็นระบบเดียวกันและมีความเป็นสากล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เท่าเทียมระดับโลก เป็นต้น 

230501

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สามารถเทียบเคียงจากจ�านวนห้องปฏิบัติการ โดยในปี 2558 ไทยมีห้องปฏิบัติ
การทั่วประเทศรวมท้ังหมด 8,580 แห่ง ลดลงเหลือ 8,154 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลงประมาณร้อยละ 5  
โดยส่วนใหญ่เป็นห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 4,218 แห่ง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7 
อย่างไรก็ตาม มีจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท�างานวิจัยเต็มเวลา (Full-Time equivalence: FTE) 
เพิ่มขึ้นจาก 24 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2561 เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2562  
ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในการยกระดับจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ แม้ว่าโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนของห้องปฏิบัติการจะลดลงก็ตาม
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ทั้งน้ี ในปี 2564 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: 
IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของไทย 
ให้อยู่ในอันดับท่ี 38 ดีข้ึนจากอันดับท่ี 39 ในปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเมื่อเทียบกับบริบทสากล นอกจากนี้ ภาพรวมการเข้าถึงและใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัว
อยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีความแตกต่างระหว่างกรุงเทพมหานคร 
กับภูมิภาคอื่น ค่อนข้างมาก อาทิ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 43.0  
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป ็นร ้อยละ 20.1 และการใช ้งานอินเทอร ์ เน็ตในป ี เดียวกัน  
ในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 85.3 และ 56.8 ตามล�าดับ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ จ�าแนกตามภูมิภาค

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ จ�าแนกตามภูมิภาค

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนิน
การโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องดังกล่าว อาทิ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด�าเนินการ
โครงการรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ยาง ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดสอบน�าร่องระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูล ด ้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน รวมท้ังเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สะท้อนขีดความสามารถด้าน อววน. ต่อสาธารณชน 
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ด�าเนินการโครงการ
ระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อพัฒนาระบบสถานีภาครับสัญญาณและสถานี 
ควบคุมดาวเทียมแบบหลายดวง แอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะน�าไปสู ่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจอวกาศ เป็นต้น โดยจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องดังกล่าวของภาครัฐ ยังส่งผลให้ 
ในปี 2562 มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น 77:23 จากเดิม 
ในปี 2561 เท่ากับ 78:22 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผดิชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการโครงการ29 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเร่ืองดังกล่าว อาทิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการโครงการรับรองผลิตภัณฑ์30 
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์31 
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง  ส านักงานสภานโยบายการ32 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา 33 
ออกแบบ พัฒนา และทดสอบน าร่องระบบเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 34 
ของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สะท้อนขีดความสามารถด้าน อว35 
วน. ต่อสาธารณชน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ด าเนินการ36 
โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อพัฒนาระบบสถานีภาครับสัญญาณและสถานีควบคุม37 
ดาวเทียมแบบหลายดวง แอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและพัฒนาศักยภาพของ38 
บุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่39 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ  เป็นต้น โดยจาก40 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเร่ืองดังกล่าวของภาครัฐ ยังส่งผลให้ในปี 2562 มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาใน41 
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึนเป็น 77:23 จากเดิมในปี 2561 เท่ากับ 78:22  42 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐรวมถึงการพัฒนาบุคลากร43 
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท างานวิจัยเต็มเวลามีจ านวนเพิ่มข้ึน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส44 
โคโรนา 2019 การด าเนินงานจึงต้องมีการระงับหรือชะลอการด าเนินงาน อาทิ การลงพื้นที่เพื่อติดต่อส่ือสาร การเก็บ45 
ข้อมูล การด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงจ านวนห้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีการรับรองตาม46 
ระบบคุณภาพสากล (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) มีจ านวนที่ลดลงจาก 4,381 แห่ง  47 
ในปี 2563 เหลือ 4,218 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 3.74 48 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผดิชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการโครงการ29 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเร่ืองดังกล่าว อาทิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการโครงการรับรองผลิตภัณฑ์30 
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์31 
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง  ส านักงานสภานโยบายการ32 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา 33 
ออกแบบ พัฒนา และทดสอบน าร่องระบบเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 34 
ของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สะท้อนขีดความสามารถด้าน อว35 
วน. ต่อสาธารณชน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ด าเนินการ36 
โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อพัฒนาระบบสถานีภาครับสัญญาณและสถานีควบคุม37 
ดาวเทียมแบบหลายดวง แอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและพัฒนาศักยภาพของ38 
บุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่39 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ  เป็นต้น โดยจาก40 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเร่ืองดังกล่าวของภาครัฐ ยังส่งผลให้ในปี 2562 มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาใน41 
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึนเป็น 77:23 จากเดิมในปี 2561 เท่ากับ 78:22  42 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐรวมถึงการพัฒนาบุคลากร43 
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท างานวิจัยเต็มเวลามีจ านวนเพิ่มข้ึน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส44 
โคโรนา 2019 การด าเนินงานจึงต้องมีการระงับหรือชะลอการด าเนินงาน อาทิ การลงพื้นท่ีเพื่อติดต่อส่ือสาร การเก็บ45 
ข้อมูล การด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงจ านวนห้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีการรับรองตาม46 
ระบบคุณภาพสากล (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) มีจ านวนที่ลดลงจาก 4,381 แห่ง  47 
ในปี 2563 เหลือ 4,218 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 3.74 48 
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ประเด็นท้าทายท่ีส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐรวมถึง 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท�างานวิจัยเต็มเวลามีจ�านวนเพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การด�าเนินงานจึงต้องมีการระงับหรือชะลอการด�าเนินงาน อาทิ การลง 
พื้นที่ เพื่อติดต่อสื่อสาร การเก็บข้อมูล การด�าเนินงานกับเจ ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู ่ต ่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง 
จ�านวนห ้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีการรับรองตามระบบคุณภาพสากล (หนึ่ งแห ่งสามารถได ้รับ 
การรับรองมากกว่าหน่ึงระบบคุณภาพ) มีจ�านวนที่ลดลงจาก 4,381 แห่ง ในปี 2563 เหลือ 4,218 แห่ง  
ในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 3.74

ดังนั้น กระบวนการรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการก�ากับและตรวจสอบมาตรฐานห้องปฏิบัติ
การยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของการบรรลุเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องบุคลากรวิจัย 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ความต้องการของท้ังภาคผลิตและบริการ 
ในเชิงสังคมและพื้นท่ี เพ่ือยกระดับคุณภาพและความเช่ือมั่นของผู ้ใช้งานห้องปฏิบัติการ ผู ้ประกอบการ  
นักลงทุน รวมไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและน�าข้อมูลไปให้ประโยชน์ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาควิชาการทั้งใน 
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม ่
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นสากล ขณะเดียวกันจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น  
รวมถึงเพิ่มจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท�างานวิจัยเต็มเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนภาครัฐ
และเอกชนท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศสู่การเติบโตบนฐานนวัตกรรม
อย่างม่ันคงและยังยืนต่อไป

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ดังนั้น กระบวนการรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการก ากับและตรวจสอบมาตรฐานห้องปฏิบัติการยังคงเป็น50 
ความท้าทายที่ส าคัญของการบรรลุเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากรวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 51 
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคผลิตและบริการในเชิงสังคมและพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ52 
และความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัย53 
และพัฒนานวัตกรรม  54 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความส าคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลไปให้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 56 
รวมถึงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาควิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและ57 
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ให้เป็นสากล 58 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรอง59 
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น รวมถึงเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท างานวิจัยเต็มเวลา 60 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่61 

 การเติบโตบนฐานนวัตกรรมอย่างมั่นคงและยังยืนต่อไป62 

 63 

 64 
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ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นที่ระดับ 70:30

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ ท�าให้เกิดนวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง น�าไปสู่การผลักดันให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยเติบโตและหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ที่จะช่วยให้บรรลุเป ้าหมายตามห่วงโซ ่คุณค่าของประเทศไทย ได ้แก ่ การพัฒนาธุรกิจโดยการอ�านวย 
ความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ บ่มเพาะผู้ประกอบการและส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยง
ธุรกิจผู ้ประกอบการกับนักลงทุน การสร้างแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์งานวิจัย มาตรการทางการเงิน 
และการคลังเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง รวมทั้งมีกลไกการใช้ประโยชน ์
ผลงานวิจัย โดยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างกลไกการท�างาน
วิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน และการบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายปี 2564 คือ การเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคบริการและภาคค้าปลีก/ค้าส่ง เนื่องจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาราย
อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขณะที่นวัตกรรมด้านการค้าปลีก/ค้าส่ง  
มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะนวัตกรรมจากต่างประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2558-2562 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มข้ึนจาก 84,671 
ล ้านบาท เป ็น 193,072 ล ้านบาท ในปี 2562  
หรือเพิ่มขึ้น 2.2 เท ่า โดยสัดส ่วนการลงทุนวิจัย 
และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐบรรลุเป้าหมาย
ที่ระดับ 70:30 ตั้ งแต ่ป ี  2558 โดยในป ี  2562  
มีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
ต่อภาครัฐ เท่ากับ 77:23 โดยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
และพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง 
จาก 59,442 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 149,224  
ล ้ านบาท ในป ี  2562  หรื อ เพิ่ ม ข้ึน  2 .5  เท ่ า  
แสด ง ให ้ เ ห็ น ว ่ า ก า รล ง ทุน วิ จั ย และพัฒนา ใน 
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่องในช่วงที่ผ ่านมา   
เ ม่ือพิจารณาสัดส ่วนการลงทุนด ้านการวิจัยและ 
พัฒนาเปรียบเทียบกับ GDP ของไทยในปี 2562  
พบว ่ า  อยู ่ ที่ ระ ดับร ้อยละ 1 .14 ซ่ึ ง ยั งมี ระ ดับ 
ท่ีต�่ ากว ่าหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจในภูมิภาค  
เช่น เกาหลีใต้ (ร้อยละ 4.53) ไต้หวัน (ร้อยละ 3.36) 
จีน (ร้อยละ 2.14) และมาเลเซีย (ร้อยละ 1.84) 
(สอวช., 2564) ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุน 
การลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนาทั้งของภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนไทย 
สู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของเอกชนต่อภาครัฐ

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
       ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
       และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วย : ล้านบาท

 31 

 32 

ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  33 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 34 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 35 

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 36 

โดยได้จัดฝึกอบรมสร้างความรู้และให้ทุนเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาทักษะนักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็น37 

มืออาชีพ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ38 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ39 

นวัตกรรม การพัฒนาระบบส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งปลดล็อคข้อจ ากัด40 

ในเรื่องกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยและมีมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการเงินและ 41 

การคลัง ผ่านการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564  42 
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ภาคเอกชน ภาครัฐ 
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ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน  
หน่วย : ล้านบาท 

ภาคเอกชน ภาครัฐ 

84,671 
113,527 

155,143 
182,357 193,072 
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ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  33 
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ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน  
หน่วย : ล้านบาท 

ภาคเอกชน ภาครัฐ 

84,671 
113,527 

155,143 
182,357 193,072 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา การพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความส�าคัญ 
และด�าเนินการมาอย ่างต ่อเนื่อง โดยได ้จัดฝ ึกอบรมสร ้างความรู ้และให ้ทุนเพ่ือสร ้างนักวิ จัยรุ ่นใหม ่  
พัฒนาทักษะนักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารระบบ 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาระบบส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังปลดล็อคข้อจ�ากัดในเรื่องกฎหมายที่ เอื้อประโยชน์ต ่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
และมีมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการเงินและการคลัง ผ่านการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

84,641
113,527

155,143
182,357 193,072
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142,971
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149,244

43,828
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย 
มีสัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นอย่างมั่นคงนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคง 
มีความท้าทายในการขับเคลื่อนโครงการท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณภาครัฐ ตลอดจนสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนไม่เอื้อให้มีการลงทุน 
ในการน�าผลงานวิจัยไปใช ้ประโยชน ์ เชิงพาณิชย ์มากนัก ขณะที่การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร ์  วิจัย 
และนวัตกรรม (ววน.) และระบบบริหารจัดการงานวิ จัยและนวัตกรรมยังคงขาดแหล่งข ้อมูลปฐมภูมิ  
(Primary Source) ผู ้ เชี่ยวชาญ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังขาดแรงจูงใจที่มากพอ 
ส�าหรับกระตุ ้นให้ภาคเอกชนลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ข้อจ�ากัดด้านการจัดการ 
ทางทรัพย์สินทางปัญญาและการอ้างสิทธิในเทคโนโลยีที่คิดค้นใหม่ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการ 
ของรัฐท่ีมีความล ่าช ้า ท�าให ้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในการวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย ์  

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  แม ้สัดส ่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต ่อภาครัฐ 
จะบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว แต่ป ัจจุบันองค์ความรู ้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป็นปัจจัยที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการแข่งขันในเวทีโลกท่ีจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศในระยะยาว  
ภาครัฐจึงควรมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของทั้งเอกชนและภาครัฐให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้ง ควรพิจารณาปรับและพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์เป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศในองค์รวม ทั้งการพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยมีมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง 
และพัฒนาระบบนิเวศเพื่อบ่มเพาะผู ้ประกอบการ และการเชื่อมโยงกับนักลงทุน ซ่ึงรวมถึงการยกระดับ 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณรูปแบบการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
ที่อาจด�าเนินการร่วมกับต่างประเทศ โดยมีมาตรการทางการเงินและการคลังเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
และการส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 และเน้นการจัดท�าโครงการสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาธุรกิจในการสร้าง 
นวัตกรรมให้มากข้ึน
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