การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
จิตรลดา พิศาลสุพงศ์ และสุพัตรา ศรีภูมิเพชร

ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่ “Innovation
Driven Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดย
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทั้งยกระดับรายได้ของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง
ทั้งนี้ นโยบายรัฐบาลภายใต้การน�ำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนการ
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และจัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับเอกชน 2) การเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียน
การสอนทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)1 การผลิตก�ำลังคนในสาขาทีข่ าดแคลน
การเชือ่ มโยงระหว่างการเรียนรูแ้ ละการท�ำงาน การให้บคุ ลากรด้านการวิจยั ของภาครัฐสามารถไปท�ำงานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีชอ่ งทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 3) การปฏิรปู
ระบบการให้สงิ่ จูงใจ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน�ำงานวิจยั และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท�ำ
แผนการพัฒนาการวิจยั และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ ผลักดันงานวิจยั และพัฒนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4) การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง และ 5) การปรับปรุง
และจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
1

วิทยาศาสตร์ (Science: S), เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)

มกราคม - มีนาคม 2560

51

ดังนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้นำ� แนวนโยบายของรัฐบาลสูก่ ารก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศเพื่อให้มีทิศทาง
ทีช่ ดั เจนและสามารถขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการเงิน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เพื่อให้เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบ
ด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน�ำเข้าเทคโนโลยีส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท�ำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ ความสามารถในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศยังอยู่ในล�ำดับต�่ำ
จากการจัดอันดับของสถาบันนานาชาติในต่างประเทศ และการบริหารจัดการ
งานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุน
ทุนวิจยั และหน่วยวิจยั หลัก ส่งผลให้ทศิ ทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ�้ำซ้อน และยังมีข้อจ�ำกัด
ในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทนั ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจน
มีการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต�่ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งให้ความส�ำคัญกับ
การเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายดังนี้

เป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตัวชี้วัด
1.1 สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มเป็น 70 : 30 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น
55 : 25 : 20 และตัวชี้วัด 1.4 จ�ำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน และเป้าหมาย 2
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวชี้วัด 2.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ในล�ำดับ 1 ใน 30 ตัวชี้วัด 2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกน�ำไปใช้ในการ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์มจี ำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทัง้ หมด ตัวชีว้ ดั 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับ
ค่าใช้จา่ ยวิจยั และพัฒนา มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี และตัวชีว้ ดั 2.4 นวัตกรรมทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร
ที่ผลิตได้เองภายในประเทศ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว

52 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการพัฒนาส�ำคัญประกอบด้วย
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละเชิ ง สั ง คม อาทิ ลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากลุ ่ ม เทคโนโลยี ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น�ำไปสู่การพัฒนา
แบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งรัดการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
และเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และร่วมก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
นวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลาย
ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของไทย สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง
แหล่งเงินทุนส�ำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือท�ำธุรกิจฐาน
เทคโนโลยี สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน และ
รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้
3.1 ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM เร่งสร้างนักวิจยั มืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาวิศวกรรมการผลิตขัน้ สูง แพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ รวมทัง้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ให้มที งั้ ความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในเทคโนโลยี รวมทั้งดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย
และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศทีม่ ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับ
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท�ำงานใน
สถาบันวิจยั ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
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3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจยั เพือ่ รองรับเทคโนโลยีสำ� คัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และ
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เต็มศักยภาพของภาครัฐ สนับสนุนเครือ่ งมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อ
เป็นกลไกระดมทุนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลักดันผลงานวิจัย
สู่เชิงพาณิชย์ สนับสนุนให้เกิดการร่วมท�ำงานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์
เครือ่ งมือ และห้องปฏิบตั กิ ารทดลองระหว่างสถาบันวิจยั สถาบันการศึกษา ภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทัง้ ผลักดันและเร่งรัดให้มกี ฎหมายเพือ่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์
3.3 ด้านการบริหารจัดการ อาทิ ส่งเสริมการ
ปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการด�ำเนินงาน ปรับระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจไปสู่การจัดสรร
ตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
ระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย
สนับสนุนการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางด้านเทคโนโลยี (Technology
Roadmap) และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา
สนับสนุนให้มีการท�ำวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความ
ต้องการของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึกผ่านทางกลไกที่มีอยู่

บทสรุปและผลลัพธ์ส�ำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปีตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมที่เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม น�ำไปสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม
โดยผลลัพธ์ส�ำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาทิ
1. การพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลดลงและมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเอง
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ กลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
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2. งานวิจัยที่มีจุดมุ่งเน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน
3. ตลาดเทคโนโลยีเพือ่ รองรับนวัตกรรม
ของไทย ผ่ า นกลไกระบบบั ญ ชี น วั ต กรรมและ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ทยที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้
อย่างแท้จริง เพื่อเสริมสร้ างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศและทดแทนการน�ำเข้า
4. สังคมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
บุคลากรทีม่ งุ่ สร้างสังคมนวัตกรรม ตัง้ แต่ในระดับ
SMEs รวมถึงสร้างบุคลากรสาย STEM และการ
ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

5. โครงสร้างพืน้ ฐานใหม่ๆ เพือ่ รองรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร เทคโนโลยีกราฟีน (Graphene) เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร
และเพิ่มคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ)
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่ง
และโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยี
แห่งอนาคต

6. โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
มีความเป็นเอกภาพ ทัง้ หน่วยงานทีก่ ำ� หนดนโยบาย หน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานจัดการความรู้จากการวิจัย
7. ระบบบริหารงบประมาณแบบ Program-based
Budgeting เพือ่ ความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินแผนงาน/โครงการ
ส�ำคัญๆ
8. ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และชุ ม ชน โดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้มีบทบาทหลักและ
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา

