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การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”  
ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจจำกเดิมท่ีขับเคลื่อนด้วยกำร 
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมไปสู่ “Innovation  
Driven Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดย 
กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ 
กำรวิจัยและพัฒนำ อันจะน�ำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ รวมทั้งยกระดับรำยได้ของประเทศให้หลุดพ้นจำกกับดัก 
รำยได้ปำนกลำง 

ทั้งน้ี นโยบำยรัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ 
และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) กำรสนับสนุนกำร 
เพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ และจัดระบบกำรบริหำรงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี 
เอกภำพและประสิทธิภำพ โดยให้มีควำมเชื่อมโยงกับเอกชน 2) กำรเร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบกำรเรียน 
กำรสอนทีเ่ชือ่มโยงระหว่ำงวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM)1 กำรผลิตก�ำลังคนในสำขำท่ีขำดแคลน  
กำรเชือ่มโยงระหว่ำงกำรเรยีนรูแ้ละกำรท�ำงำน กำรให้บคุลำกรด้ำนกำรวจิยัของภำครฐัสำมำรถไปท�ำงำนในภำคเอกชน และกำรให้ 
อตุสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมมช่ีองทำงได้เทคโนโลยโีดยควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนและสถำนศกึษำภำครฐั 3) กำรปฏริปู 
ระบบกำรให้สิง่จงูใจ ระเบยีบ และกฎหมำยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรน�ำงำนวจิยัและพฒันำไปต่อยอดหรอืใช้ประโยชน์ ส่งเสรมิกำรจดัท�ำ 
แผนกำรพฒันำกำรวจิยัและพฒันำในระดบัภำคหรอืกลุม่จังหวดั รวมท้ังผลักดันงำนวจัิยและพฒันำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชงิพำณชิย์  
4) กำรส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรมของไทย  
และส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้ำอื่นๆ ที่เป็นผลจำกกำรวิจัยและพัฒนำภำยในประเทศในวงกว้ำง และ 5) กำรปรับปรุง 
และจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และด้ำนนวัตกรรม
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1 วิทยำศำสตร์ (Science: S), เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering: E) และคณิตศำสตร์ (Mathematics: M)

ดงันัน้ แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)  จึงได้น�ำแนวนโยบำยของรัฐบำลสู่กำรก�ำหนด 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในภำพรวมของประเทศเพื่อให้มีทิศทำง 
ทีช่ดัเจนและสำมำรถขบัเคลือ่นไปสูก่ำรปฏบิตัไิด้จรงิ รวมถงึกำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน  
ภำคกำรเงิน มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัย เพื่อให้เป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรมประเทศให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำอำศัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกปัจจัยควำมได้เปรียบ 

ด้ำนแรงงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยีส�ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรสะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำ 
เทคโนโลยีของตนเอง ท�ำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงด้ำนเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ำเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้ำของเทคโนโลยี  
อีกทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศยังอยู่ในล�ำดับต�่ำ 
จำกกำรจดัอนัดบัของสถำบนันำนำชำตใินต่ำงประเทศ และกำรบรหิำรจดักำร 
งำนวิจัยขำดกำรบูรณำกำรให้มีเอกภำพตั้งแต่ระดับนโยบำย กำรสนับสนุน 
ทนุวจิยั และหน่วยวจิยัหลกั ส่งผลให้ทศิทำงกำรพฒันำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีควำมซ�้ำซ้อน และยังมีข้อจ�ำกัด 
ในกำรตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ เป็นผลให้กำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวตักรรมของประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันต่อกำรพฒันำเทคโนโลยีของโลก ตลอดจน 
มีกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ในระดับต�่ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช ้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และ 
คุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมีเป้ำหมำยดังนี้

เป้าหมาย 
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตัวชี้วัด  

1.1 สัดส่วนกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของ 
ภำคเอกชนต่อภำครัฐเพิ่มเป็น 70 : 30 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย 
ของประเทศ : งำนวิจัยพื้นฐำนเพื่อสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบมำตรฐำน เพิ่มเป็น  
55 : 25 : 20 และตัวชี้วัด 1.4 จ�ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน และเป้าหมาย 2  
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวชี้วัด 2.1 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ในล�ำดับ 1 ใน 30 ตัวชี้วัด 2.2 ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกน�ำไปใช้ในกำร 
สร้ำงมลูค่ำเชงิพำณชิย์มจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของผลงำนท้ังหมด ตัวชีว้ดั 2.3 มลูค่ำกำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรบั 
ค่ำใช้จ่ำยวจิยัและพฒันำ มจี�ำนวนเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ต่อปี และตัวชีว้ดั 2.4 นวตักรรมทำงสังคมส�ำหรับผู้สูงอำยุและผูพ้กิำร 
ที่ผลิตได้เองภำยในประเทศ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เท่ำตัว



วารสารเศรษฐกิจและสังคม52

แนวทางการพัฒนาส�าคัญประกอบด้วย 

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน ์
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อำทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ ่มเทคโนโลยีที่
ประเทศไทยมีศักยภำพพัฒนำได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำ 
แบบก้ำวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อ 
ลดควำมเหล่ือมล�้ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งรัดกำรถ่ำยทอด 
ผลงำนวิจัยและพัฒนำ และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรำยย่อยวิสำหกิจชุมชนและ 
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พัฒนำตลำดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย  
และเสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง 
เทคโนโลยี อำทิ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มีบทบำทหลักด้ำน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และร่วมก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 
นวัตกรรม ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบ 
และกำรจัดกำรธุรกิจที่ผสำนกำรใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลำย 
ในกลุ ่มผู ้ประกอบกำรธุรกิจของไทย สนับสนุนกำรเข้ำถึง 
แหล่งเงินทุนส�ำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม (SMEs) ที่ต้องกำรพัฒนำหรือท�ำธุรกิจฐำน 
เทคโนโลยี สร้ำงบรรยำกำศและสภำวะที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำร 
เรียนรู้และพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน และ 
รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมกำรวิจัยและค่ำนิยมกำรเคำรพสิทธิ 
ในทรัพย์สินทำงปัญญำ

3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้

3.1 ด้านบุคลากรวิจัย อำทิ เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM เร่งสร้ำงนกัวจิยัมอือำชพี โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในสำขำวศิวกรรมกำรผลิตขัน้สูง แพทยศำสตร์  
นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล นักออกแบบ และในสำขำที่ขำดแคลนและสอดคล้องกับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและทิศทำง 
กำรพฒันำประเทศ รวมทัง้บคุลำกรทีเ่กีย่วข้องกบักำรวจัิยและพฒันำนวตักรรม พฒันำศักยภำพนักวจัิยให้มท้ัีงควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
ในเทคโนโลยี รวมทั้งดึงดูดบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ นักวิจัย  
และนกัวทิยำศำสตร์ในต่ำงประเทศทีม่ผีลงำนเป็นทีย่อมรบั 
ในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของไทยให้มำท�ำงำนใน
สถำบนัวจิยัของภำครฐัและภำคเอกชนในประเทศไทย
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3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำทิ  
ปรบัปรงุและพฒันำระบบกำรวจิยัเพือ่รองรบัเทคโนโลยสี�ำคญัๆ ให้เกดิประสทิธภิำพ  
ยกระดับโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลง 
เทคโนโลยีแบบก้ำวกระโดด ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบคุณภำพและมำตรฐำน และ
ระบบมำตรวทิยำแห่งชำต ิเร่งสร้ำงควำมพร้อมในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำง
เต็มศกัยภำพของภำครัฐ สนบัสนุนเครือ่งมือทำงกำรเงินใหม่ๆ  และหลำกหลำยเพื่อ
เป็นกลไกระดมทุนที่ช่วยกระตุ้นกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและผลักดันผลงำนวิจัย 
สู่เชิงพำณิชย์ สนับสนุนให้เกิดกำรร่วมท�ำงำนและแบ่งปันทรัพยำกรด้ำนอุปกรณ์  
เครือ่งมอื และห้องปฏบัิติกำรทดลองระหว่ำงสถำบันวจัิย สถำบันกำรศึกษำ ภำครฐั  
และภำคเอกชน รวมท้ังผลักดันและเร่งรัดให้มกีฎหมำยเพือ่ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ 
ผลงำนวิจัยในเชิงพำณิชย์

3.3 ด้านการบริหารจัดการ อำทิ ส่งเสริมกำร 
ปรับโครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร 
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิด 
ควำมเป็นเอกภำพในกำรด�ำเนินงำน ปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณจำกกำรจัดสรรตำมภำรกิจไปสู่กำรจัดสรร
ตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรแผนงำน/ 
โครงกำร และงบประมำณระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ จัดให้มี
ระบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมของสถำบันวิจัย 
สนบัสนนุกำรจดัท�ำแผนทีน่�ำทำงด้ำนเทคโนโลย ี(Technology  
Roadmap) และแผนปฏิบัติกำรวิจัยและนวัตกรรมรำยสำขำ  
สนับสนุนให้มีกำรท�ำวิจัยท่ีสอดคล้องกับศักยภำพและควำม
ต้องกำรของพื้นที่เพื่อสนับสนุนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนและพัฒนำ 
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึกผ่ำนทำงกลไกที่มีอยู่

บทสรุปและผลลัพธ์ส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แนวทำงกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำ 5 ปีตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มุ่งให้เกิดกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรมที่เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม น�ำไปสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยควำมรู้และนวัตกรรม  
โดยผลลัพธ์ส�ำคัญที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น อำทิ

1. การพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศลดลงและมเีทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทยเอง  
โดยเฉพำะในกลุ่มท่ีไทยมีศักยภำพ อำทิ กลุ่มอำหำรและเกษตร กำรแพทย์ สิ่งแวดล้อม 
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำเป็นฐำนเศรษฐกิจ 
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2. งานวิจัยที่มีจุดมุ่งเน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อำทิ เทคโนโลยีทำง 
กำรแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภำพ (ยำชีววัตถุ เภสัชพันธุศำสตร์ อำหำรแปรรูป  
เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ พลังงำนทำงเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ ์
อัจฉริยะ ยำนยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้ำ รถยนต์ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช ้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ  
ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรำงและกำรบิน

3. ตลาดเทคโนโลยเีพือ่รองรบันวตักรรม
ของไทย ผ่ำนกลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ 
ส่ิงประดิษฐ์ไทยที่น�ำไปสู ่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 
อย่ำงแท้จริง เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำ 
เทคโนโลยีของประเทศและทดแทนกำรน�ำเข้ำ

4. สังคมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
บคุลากรทีมุ่ง่สร้างสงัคมนวตักรรม ตัง้แต่ในระดบั  
SMEs รวมถึงสร้ำงบุคลำกรสำย STEM และกำร
ดึงดูดผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ

5. โครงสร้างพืน้ฐานใหม่ๆ เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม 
และเทคโนโลยีในอนาคต อำทิ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร เทคโนโลยกีรำฟีน (Graphene) เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ  
เทคโนโลยีที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงประชำกร 
และเพิ่มคุณภำพชีวิต (เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอำยุและผู้พิกำร)  
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร เทคโนโลยีกำรขนส่ง 
และโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนสีเขียว เทคโนโลย ี
แห่งอนำคต

6. โครงสร้างและกลไกการบรหิารจดัการท่ีเกีย่วข้อง 
กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
มคีวามเป็นเอกภาพ ทัง้หน่วยงำนทีก่�ำหนดนโยบำย หน่วยงำน 
สนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงำนวิจัยหลัก และหน่วยงำนปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงำนจัดกำรควำมรู้จำกกำรวิจัย

7. ระบบบรหิารงบประมาณแบบ Program-based  
Budgeting เพือ่ควำมต่อเน่ืองในกำรด�ำเนินแผนงำน/โครงกำร 
ส�ำคัญๆ

8. ความร่วมมอืระหว่างรฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา  
และชุมชน โดยให้ผู ้ประกอบกำรเป็นผู้มีบทบำทหลักและ 
ก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ


