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ประเทศไทยไปส่่สงัคมท่�ชาญฉลาด้อย่างยั�งย้น้	(Smart	and	Sustainable	Society)	ใน้กระบวน้การปรับปรุง
แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมนั้�น้	ม่การวิเคราะห์ข้อ้ม่ลและสถาน้การณ์ต่์าง	ๆ	ท่�เปล่�ยน้แปลง
ไปตามบรบิทข้องโลก	และการทบทวน้แผน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมใน้ปีท่�ผา่น้มา	รวมทั�งได้้กำาหน้ด้
เป้าหมายและผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญ	(Objective	Key	Results:	OKRs)	ให้ม่ความชดั้เจัน้มากข้ึ�น้	ทำาให้แผน้ม่
ความยด้้หยุน่้	เพ้�อรองรับการเปล่�ยน้แปลงท่�เกิด้ข้ึ�น้ตลอด้เวลา	

บัทนำำา
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ใน้กลางปีงบประมาณ์	พ.ศ.	2563	คณ์ะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร์	วิจััย	และน้วัตกรรม	(กสว.)	
ได้้ม่มติให้เพิ�มโปรแกรมท่�	17	การแก้ปัญหาวิกฤตข้องประเทศเม้�อเกิด้การระบาด้ข้องโควิด้-19	การปรบัปรุง
แผน้จึังทำาให้เกิด้ความสอด้คล้องกับสถาน้การณ์แ์ละแน้วทางข้องสำานั้กงาน้สภาพัฒน้าการเศรษฐกิจัและ
สงัคมแห่งชาติ	(สศช.)	และน้โยบายข้องรัฐบาลหลังเหตุการณ์ก์ารแพร่ระบาด้ข้องโควิด้-19	และเทคโน้โลย่
พลิกโฉมฉับพลัน้	 (Disruptive	Technology)	ซิึ�งล้วน้แล้วแต่เป็น้ปัจัจััยท่�ทำาให้เกิด้ความจัำาเป็น้ท่�จัะต้อง
ปฏิิร่ประบบการศึกษาและการวิจััยข้องประเทศให้สอด้รับกับการด้ำาเนิ้น้ช่วิตใน้วิถ่ช่วิตปกติแบบใหม่	 
(New	Normal)

แผน้ด้้าน้	ววน้.	พ.ศ.	2563-2565	ฉบบัปรับปรุง	สำาหรบัปีงบประมาณ์	พ.ศ.	2565	ยังคงใช้โครงสร้าง
ข้องแผน้ด้้าน้	ววน้.	พ.ศ.	2563-2565	และม่การปรับปรุง	เปล่�ยน้แปลงให้น้้อยท่�สดุ้	โด้ยม่การปรับจัาก	4	
แพลตฟิอรม์	16	โปรแกรม	เป็น้	4	แพลตฟิอรม์	17	โปรแกรม	ม่การปรบัปรุงภาษาให้ม่ความชดั้เจัน้	ปรบัปรุง	
OKR	 ให้สามารถวัด้และประเมิน้ผลได้้	และม่จุัด้เน้้น้โด้ยน้ำาน้โยบายการพัฒน้าประเทศและน้โยบายข้อง
รฐับาลท่�ตอบบรบิทท่�เปล่�ยน้แปลงมาบ่รณ์าการใน้แผน้ด้้าน้	ววน้.	โด้ยทบทวน้แผน้แมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติเฉพาะกิจัจัากสถาน้การณ์์โควิด้-19	พ.ศ.	2564-2565	แผน้การปฏิิร่ปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 เพ้�อ 
จััด้ลำาดั้บความสำาคัญใน้การกำาหน้ด้เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ข้องแผน้และเป็น้กรอบการจััด้สรรงบประมาณ์
ด้้าน้	ววน้.	ต่อไป

“แผนด�าน	วิวิน.จึงเปัน็เคร่�องม่อกำาหนดเปัา้หมายุการพัฒนาวิิทยุาศาสตร์	วิิจัยุ
แลุ่ะนวัิตกรรม	ให�สอดคลุ่�องกับเปัา้หมายุของการพัฒนาปัระเทศ	โดยุม่�งเน�นการ 
บูรณาการสหสาขาวิิชั้า	รวิมถึงเป็ันเคร่�องม่อในการทำางานร�วิมกันของหน�วิยุงาน

ทั�งในแลุ่ะนอกกระทรวิง	เพ่�อนำาไปัสู�การแก�ปัญัหาโจทย์ุท�าทายุของปัระเทศ 
ในท่กมิติแลุ่ะเตร่ยุมการสู�อนาคต”
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สถานำการณ์์ แนำวโนำ้ม 
และระบับัวิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนำวัตกรรม

บัทท่� 1
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1.1 นำโยบัาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนำ
ท่�เก่�ยวข้้องกับัแผนำด้้านำวิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนำวัตกรรม

การพัฒน้าประเทศไทยจัากประเทศท่�กำาลังพัฒน้าไปส่่ประเทศท่�พัฒน้าแล้ว	 
ซิึ�งเป็น้เป้าหมายหลักข้องยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2580)	 แผน้แม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ	และแผน้พัฒน้าเศรษฐกิจัและสังคมแหง่ชาติ	จัำาเป็น้ต้องอาศัย
องค์ความร่ด้้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	ซิึ�งเป็น้กลไกท่�สำาคัญใน้การข้บัเคล้�อน้
เศรษฐกิจั	สงัคม	และสิ�งแวด้ล้อมข้องประเทศ	โด้ยต้องมุง่เน้้น้เป้าหมายเพ้�อตอบโจัทย	์
และความต้องการข้องแต่ละภาคส่วน้	 ได้้แก่	 ภาครัฐ	 ภาควิชาการ	ภาคเอกชน้	และ 
ภาคประชาสงัคม	เพ้�อให้เกิด้การบ่รณ์าการและการม่สว่น้รว่มส่เ่ป้าประสงค์ท่�จัะปฏิิร่ป
ประเทศไทยให้หลุด้พ้น้จัากกับดั้กรายได้้ปาน้กลาง	 เกิด้การกระจัายรายได้้	 ลด้ความ
เหล้�อมลำาใน้สงัคม	สร้างคณุ์ภาพชวิ่ตท่�ด่้ข้องประชาชน้	รวมถึงสรา้งภ่มิคุ้มกัน้ใหป้ระเทศ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบท่�เกิด้ข้ึ�น้จัากกระแสข้องการเปล่�ยน้แปลงอยา่งรวด้เร็ว	
และสามารถปรบัตัวส่ก่ารพัฒน้าท่�ยั�งยน้้ต่อไป	

ดั้งนั้�น้การพัฒน้าระบบวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	จึังม่ความสำาคัญอยา่งมาก
ต่อการขั้บเคล้�อน้ประเทศ	ซิึ�งแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 เป็น้ปัจัจััย
สนั้บสนุ้น้ท่�สำาคัญต่อการบรรลเุป้าหมาย	โด้ยแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	
พ.ศ.	2563-2565	ฉบบัปรับปรุง	สำาหรับปีงบประมาณ์	พ.ศ.	2565	จััด้ทำาข้ึ�น้โด้ยเช้�อมโยง
กับยุทธศาสตรช์าติ	แผน้และน้โยบายท่�เก่�ยวข้อ้ง	ได้้แก่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580)
ม่เป้าหมายการพฒัน้าประเทศไทย	ค้อ	“ประเทศชาติมั�น้คง	ประชาชน้ม่ความสขุ้	

เศรษฐกิจัพัฒน้าอย่างต่อเน้้�อง	สังคมเป็น้ธรรม	ฐาน้ทรัพยากรธรรมชาติยั�งย้น้”	 โด้ยม่
ประเด็้น้ยุทธศาสตร์	6	ด้้าน้	ได้้แก่	(1)	ด้้าน้ความมั�น้คง	มุง่เน้้น้ความอย่ด่่้ม่สขุ้ข้องคน้ไทย
และสังคมไทย	 (2)	 ด้้าน้การสร้างข้่ด้ความสามารถใน้การแข่้งข้ัน้	 มุ่งเน้้น้การพัฒน้า
เศรษฐกิจั	และการกระจัายรายได้้	(3)	ด้้าน้การพฒัน้าและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากร
มนุ้ษย์	 โด้ยพัฒน้าคน้ใน้ทุกมิติและคน้ใน้ทุกช่วงวัย	 ให้เป็น้คน้ด่้	 เก่ง	 และม่คุณ์ภาพ	 
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(4)	ด้้าน้การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	(5)	ด้้าน้การสร้างการเติบโตบน้
คุณ์ภาพช่วิตท่�เป็น้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม	และ	 (6)	 ด้้าน้การปรับสมดุ้ลและพัฒน้าระบบ 
การบรหิารจััด้การภาครฐั

ทั�งน่้�เพ้�อให้การข้ับเคล้�อน้แผน้แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร	์จึังได้้กำาหน้ด้ประเด็้น้เรง่ด่้วน้	15	เร้�อง	แบง่เป็น้	4	กลุ่ม	ได้้แก่	(1)	การแก้ไข้
ปัญหาพ้�น้ฐาน้ข้องประเทศ	มุง่เน้้น้ตำาบลมั�น้คง	มั�งคั�ง	ยั�งยน้้	การแก้ไข้ปัญหาความมั�น้คง
เรง่ด่้วน้	การแก้ปัญหาทุจัริตคอร์รัปชัน้	การบริหารจััด้การน้ำาและมลพิษทั�งระบบ	และ
ระบบการทำางาน้ภาครฐั	(2)	การด้แ่ลยกระดั้บคุณ์ภาพชวิ่ตข้องประชาชน้ให้ส่งข้ึ�น้	มุง่เน้้น้
สภาพแวด้ล้อมข้องรัฐ	 สังคมส่งวัย	คน้และการศึกษา	 เศรษฐกิจัฐาน้ราก	การยกระดั้บ
บรกิารสาธารณ์สุข้	และการกระจัายศ่น้ย์กลางความเจัริญ	(3)	การรองรับการเจัริญเติบโต
อย่างเป็น้ระบบและยั�งย้น้	 มุ่งเน้้น้การพัฒน้าเข้ตพัฒน้าพิเศษภาคตะวัน้ออกและเข้ต
เศรษฐกิจัพเิศษ	รวมถึงการพฒัน้าระบบโลจิัสติกส์	และ	(4)	การสรา้งรายได้้ใหกั้บประเทศ	
มุ่งเน้้น้การท่องเท่�ยว	และการพัฒน้าอุตสาหกรรมท่�ม่ศักยภาพ

แผนำแม่บัทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จัำานำวนำ 23 ปีระเด็้นำ
เป็น้กลไกท่�สำาคัญใน้การข้บัเคล้�อน้ยุทธศาสตรช์าติให้บรรลเุปา้หมาย	โด้ยเฉพาะ

อย่างยิ�งแผน้แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็้น้ท่�	 23	 เร้�องการวิจััยและการพัฒน้า
น้วัตกรรม	จัะมุง่เน้้น้การด้ำาเน้นิ้การตามแผน้ยอ่ยเพ้�อเป็น้ปัจัจััยสน้บัสนุ้น้ท่�สำาคัญอยา่ง
มากต่อการด้ำาเนิ้น้การตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ได้้แก่	 (1)	 ด้้าน้เศรษฐกิจั	 มุ่งเน้้น้การตอบ
โจัทย์ความต้องการข้องประเทศ	 ศักยภาพข้องผ้่ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ
บริการท่�สามารถใชก้ารวิจััย	พฒัน้าและน้วัตกรรมใน้เชงิพาณ์ชิย	์(2)	ด้้าน้สงัคม	มุง่เน้้น้
การข้ับเคล้�อน้สังคมไทยและยกระดั้บคุณ์ภาพช่วิตข้องประชาชน้ทุกกลุ่ม	 ด้้วยการวิจััย	
พฒัน้าและน้วัตกรรม	(3)	ด้้าน้สิ�งแวด้ล้อม	มุง่เน้้น้การอนุ้รกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	ความ
หลากหลายทางชว่ภาพ	รวมทั�งการจััด้การมลพษิท่�ม่ผลกระทบต่อสิ�งแวด้ล้อม	ด้้วยการ
วิจััย	พัฒน้าและน้วัตกรรม	(4)	ด้้าน้องค์ความร่พ้้�น้ฐาน้	มุง่เน้้น้การวิจััยท่�สรา้งองค์ความ
ร่้พ้�น้ฐาน้เพ้�อการสะสมองค์ความร่้	 และต่อยอด้ไปส่่การประยุกต์ใช้องค์ความร้่	 และ
น้วัตกรรม	 เพ้�อให้ประเทศไทยเป็น้ผ้่น้ำาใน้ระดั้บน้าน้าชาติ	 ใน้งาน้วิจััยท่�ประเทศไทยม่
ความเข้ม้แข้ง็	และ	 (5)	 ด้้าน้ปัจัจััยสนั้บสนุ้น้ด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรม	 มุง่เน้้น้
การพัฒน้าปัจัจััยสนั้บสนุ้น้	อาทิ	 โครงสร้างพ้�น้ฐาน้ด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรม	
ระบบบริหารจััด้การงาน้วิจััย	การพัฒน้ามาตรการแรงจ่ังใจัเพ้�อส่งเสริมให้ภาคเอกชน้
ลงทนุ้วิจััยและน้วัตกรรม	การเพิ�มจัำาน้วน้บุคลากรวิจััยและน้วัตกรรม	รวมทั�งการพฒัน้า
มาตรฐาน้	ระบบคณุ์ภาพ	และการวิเคราะห์ทด้สอบ
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แผนำพัฒนำาเศรษฐกิจัและสังคมแห่่งชาติ 
ฉบัับัท่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

เป็น้แผน้สำาหรบัถ่ายทอด้ยุทธศาสตรช์าติส่ก่รอบและ
แน้วทางใน้การพฒัน้าประเทศใน้แต่ละชว่งระยะเวลา	ซิึ�งเน้้น้
การแก้ปัญหาพ้�น้ฐาน้ใน้มิติเศรษฐกิจั	สังคม	และสิ�งแวด้ล้อม
ตามบริบทข้องโลกท่�ม่การเปล่�ยน้แปลงอย่างรวด้เร็ว	 อาทิ	 
การแข้ง่ขั้น้ด้้าน้เศรษฐกิจั	สงัคมโลกม่ความเช้�อมโยงกัน้เป็น้
สภาพไร้พรมแด้น้	การพฒัน้าเทคโน้โลย่อยา่งฉับพลัน้	สง่ผล 
กระทบต่อความเป็น้อย่ท่างสังคมและการด้ำาเนิ้น้กิจักรรมทาง
เศรษฐกิจั	ดั้งนั้�น้การพฒัน้าวิทยาศาสตร	์เทคโน้โลย	่การวิจััย
และพัฒน้าน้วัตกรรมให้เป็น้ปัจัจััยหลักใน้การข้ับเคล้�อน้
พฒัน้าประเทศใน้ทกุด้้าน้	จึังเป็น้ประเด็้น้ท้าทายและเรง่ด่้วน้
ท่�ประเทศต้องให้ความสำาคัญ

แผนำการปีฏิิรูปีปีระเทศ (ฉบัับัปีรับัปีรุง)
จััด้ทำาข้ึ�น้เพ้�อการบรรลเุปา้หมายข้องยุทธศาสตรช์าติ	

และแผน้แมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ	ซิึ�งคาด้หวังให้เกิด้การ
เปล่�ยน้แปลงต่อประชาชน้อยา่งม่นั้ยสำาคัญ	(Big	Rock)	น้ำาไป
ส่่การปฏิิบัติตามหลักความสัมพัน้ธ์เชิงเหตุและผล	 (Causal	
Relationship:	 XYZ)	 เพ้�อให้บรรลุผลสัมฤทธิ�ตามเป้าหมาย
ข้องยุทธศาสตร์ชาติ	 โด้ยแผน้ด้้าน้	ววน้.	 นั้�น้ได้้น้ำาแผน้การ
ปฏิิร่ปประเทศน่้�มาวิเคราะห์รว่มด้้วยใน้ประเด็้น้ท่�สำาคัญข้อง
การข้บัเคล้�อน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	ใน้มิติต่าง	ๆ	
อาทิ	แผน้การปฏิิร่ปประเทศด้้าน้เศรษฐกิจั	 ท่�ม่เป้าประสงค์
เพ้�อยกระดั้บศักยภาพทางเศรษฐกิจัข้องประเทศ	กระจัาย
ความเจัรญิและความเข้ม้แข้ง็ข้องภาคสงัคม	แผน้การปฏิิร่ป
ประเทศด้้าน้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	 ท่�ม่เป้า	
ประสงค์เพ้�อให้ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	ได้้รบัการ
ด้แ่ล	รักษา	และฟ้ิ� น้ฟิอ่ยา่งเป็น้ระบบ	ม่ประสิทธภิาพ	และม่
ความสมบ่รณ์ย์ั�งยน้้	
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แผนำการปีฏิิรูปีปีระเทศด้้านำสาธารณ์สุข้
ม่เป้าประสงค์เพ้�อให้ผ้่ป่วย	 ผ้่เส่�ยงโรค	และผ้่ส่งอายุ 

ได้้รับบริการท่�ม่ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และทัน้สมัย	 
ม่ความรอบร่ด้้้าน้สขุ้ภาพเพิ�มขึ้�น้	สามารถป้องกัน้และลด้โรค
ท่�สามารถป้องกัน้ได้้	รวมทั�งการด้แ่ลผ้่สง่อายุ	แผน้การปฏิิร่ป
ประเทศด้้าน้สังคม	 ท่�ม่เป้าประสงค์เพ้�อแก้ไข้ปัญหาความ
ยากจัน้และความเหล้�อมลำาใน้สงัคม	การคุ้มครองกลุ่มเปราะ
บางใน้สงัคม	ตลอด้จัน้การสรา้งความเป็น้ธรรมใน้การเข้า้ถึง
ทรัพยากรและแหล่งทุน้ข้องประชาชน้	และแผน้การปฏิิร่ป
ประเทศด้้าน้การศึกษา	ท่�ม่เป้าประสงค์เพ้�อยกระดั้บคณุ์ภาพ
ข้องการจััด้การศึกษา	 ลด้ความเหล้�อมลำาทางการศึกษา	 
มุง่ความเปน็้เลิศและสรา้งข้ด่้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้ข้อง
ประเทศ	 และปรับปรุงระบบการศึกษาให้ม่ประสิทธิภาพ	
เป็น้ต้น้

แผนำแม่บัทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจั
จัากสถานำการณ์์โควิด้-19 พ.ศ. 2564-2565 

จััด้ทำาขึ้�น้เพ้�อรองรับผลกระทบจัากสถาน้การณ์์การ
แพร่ระบาด้ข้องโควิด้-19	 ท่�ส่งผลกระทบต่อการด้ำาเนิ้น้การ
ตามเป้าหมายข้องแผน้แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 เพ้�อ
เตร่ยมพร้อมรับม้อกับความเส่�ยงใน้อน้าคต	และมุ่งเน้้น้ให้
ความสำาคัญเพ้�อสร้างโอกาสใน้การพัฒน้าประเทศภายใต้
บริบทท่�เปล่�ยน้แปลงไป	 โด้ยม่แน้วคิด้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจัพอเพ่ยง	 เน้้น้การตั�งรับ	ปรับตัวและเปล่�ยน้แปลง
เพ้�อพรอ้มเติบโต	

แผน้แม่บทน่้�ม่จุัด้เน้้น้	 4	 ด้้าน้	 ได้้แก่	 (1)	 การเพิ�ม 
ความเข้้มแข็้งข้องเศรษฐกิจัฐาน้รากภายใน้ประเทศ	 มุ่งเน้้น้
การจััด้หาแหล่งทุน้แก่ธุรกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่ม	(Small	
Medium	Enterprises:	SMEs)	การปรบัตัวส่ธุ่รกิจัใหม	่และ
พัฒน้าระบบแวด้ล้อมให้เอ้�อต่อการสนั้บสนุ้น้และพัฒน้า	 
(2)	การเพิ�มศักยภาพข้องประเทศเพ้�อรองรบัการเจัริญเติบโต
ใน้ระยะยาว	 มุ่งเน้้น้สร้างระบบเฝ้้าระวังป้องกัน้ควบคุมโรค	
พัฒน้าและใช้เทคโน้โลย่และน้วัตกรรมทางการแพทย์	 

สง่เสริมการบริโภคและการผลิตท่�ยั�งยน้้	และใช้เทคโน้โลยแ่ละ
น้วัตกรรมใน้การแปรร่ปสิน้ค้าเกษตรตลอด้ห่วงโซิ่อุปทาน้	 
รวมทั�งการเปล่�ยน้ผ่าน้อุตสาหกรรมยาน้ยน้ต์ส่ย่าน้ยน้ต์ไฟิฟ้ิา	
(3)	 การพัฒน้าคน้	 มุ่งเน้้น้ความคุ้มครองใน้กลุ่มเปราะบาง	
พัฒน้าทักษะอาช่พให้สอด้คล้องกับเทคโน้โลย่สมัยใหม่ 
โด้ยเฉพาะการใช้เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัลพัฒน้ากลไกช่วยเหล้อ 
กลุ่มเป้าหมาย	รวมทั�งปฏิิร่ประบบการศึกษาแหง่ศตวรรษท่�	21	
และ	(4)	การเสริมสรา้งปัจัจััยเก้�อหนุ้น้	มุง่เน้้น้พฒัน้าโครงสรา้ง
พ้�น้ฐาน้ด้้าน้ดิ้จิัทัลให้ครอบคลุมการน้ำาเทคโน้โลยดิ่้จิัทัลมาใช้
ใน้การบรกิารประชาชน้	การพฒัน้าระบบเตร่ยมความพร้อม
ด้้าน้การจััด้การสาธารณ์ภัย	 รวมทั�งการพัฒน้าศักยภาพ
องค์การปกครองส่วน้ท้องถิ�น้ให้เข้้มแข็้ง	การปรับโครงสร้าง
และวิธ่ปฏิิบัติราชการให้ม่ความย้ด้หยุ่น้	คล่องตัว	สามารถ
ตอบสน้องต่อการเปล่�ยน้แปลง

นำโยบัายการฟื้้� นำฟูื้เศรษฐกิจัและสังคมจัาก
ผลกระทบัโควิด้-19 

มุง่เน้้น้การสร้างเศรษฐกิจัฐาน้ราก	กระจัายความเจัริญ
ไปส่่ภ่มิภาคอย่างยั�งย้น้	และยกระดั้บโครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพ้�อ
สนั้บสนุ้น้ภาคการผลิต	และการเติบโตไปส่อ่น้าคตข้องสาข้า
เศรษฐกิจัหลัก	โด้ยม่จุัด้เน้้น้	ดั้งน่้�	(1)	การสร้างความเข้ม้แข้ง็
แก่เศรษฐกิจัฐาน้ราก	 สนั้บสนุ้น้ให้เพิ�มทักษะ	 ตลอด้จัน้
น้วัตกรรมใหม่เพ้�อให้เกิด้แรงงาน้ท่�ม่ทักษะ	การทำาการเกษตร
ทฤษฎ่ีใหม่แบบเกษตรแม่น้ยำา	 การผลิตสิน้ค้าและบริการ
ชุมชน้สิน้ค้าโอทอปท่�สามารถสร้างรายได้้ให้ท้องถิ�น้	และการ
สร้างการท่องเท่�ยวชุมชน้ใน้ลักษณ์ะการท่องเท่�ยวคุณ์ภาพ	
(2)	การกระจัายความเจัริญส่ภ่่มิภาคใน้พ้�น้ท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจั
ใหมทั่�ง	4	แหง่เพ้�อสรา้งการเติบโตส่อ่น้าคตอยา่งยั�งยน้้	 โด้ย
เน้้น้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร	 เศรษฐกิจั 
ฐาน้ชว่ภาพ	รวมทั�งการท่องเท่�ยวคุณ์ภาพสง่	(3)	การยกระดั้บ
โครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพ้�อสนั้บสนุ้น้ภาคการผลิตและการเติบโต
ไปส่อ่น้าคตข้องสาข้าเศรษฐกิจัหลัก	หร้อโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ท่�
ชว่ยยกระดั้บความสามารถใน้การสร้างน้วัตกรรมเพ้�อการค้า	
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และ	 (4)	การกระตุ้น้ธุรกิจัท่องเท่�ยวเพ้�อข้ับเคล้�อน้เศรษฐกิจัภาคบริการใน้ฐาน้ะท่�เป็น้
สาข้าเศรษฐกิจัหลักท่�ม่ผลกระทบต่อผ้่ประกอบการใน้ทุกระดั้บ

แผนำด้้านำการอุด้มศึกษาเพ่�อผลิตและพัฒนำากำาลังคนำข้อง
ปีระเทศ พ.ศ. 2564-2570 

ม่วัตถุประสงค์เพ้�อให้สถาบัน้อุด้มศึกษาและหน้่วยงาน้ท่�เก่�ยวข้้องกับการศึกษา
ระดั้บอุด้มศึกษา	ผลิตและพัฒน้ากำาลังคน้ให้ประเทศไทยได้้ทรัพยากรบุคคลตรงกับ 
ความต้องการข้องประเทศทั�งใน้เชิงปริมาณ์และคุณ์ภาพ	 ม่ความเป็น้มนุ้ษย์ท่�สมบ่รณ์์
เติบโตท่ามกลางสังคมและสิ�งแวด้ล้อมท่�ด่้	ภายใต้วิสัยทัศน์้	“อุุดมศึึกษาสร้า้งคน สร้า้ง
ปััญญา เพ่ื่�อุพื่ฒันาสังคมไทยอุย่างยั�งยน่”	โด้ยเน้้น้ใน้	3	ยุทธศาสตร์	(1)	พัฒน้าศักยภาพ
ผลเฉพาะ	 (Capacity	 Building)	 (2)	 ส่งเสริมระบบน้ิเวศวิจััยอุด้มศึกษา	 (Research	
Ecosystem	Building)	(3)	จััด้ระบบอุด้มศึกษาใหม	่(Higher	Education	Transformation)	
ให้คน้ไทยเป็น้คน้ด่้	 เก่ง	 ม่ทักษะแห่งอน้าคต	แวด้ล้อมด้้วยสภาพแวด้ล้อมท่�สนั้บสนุ้น้ 
ให้ทกุคน้สามารถเข้า้ถึงการศึกษาระดั้บอุด้มศึกษาได้้ใน้ทุกชว่งข้องชวิ่ต	ม่ระบบภาครฐั
ท่�โปร่งใสปลอด้ทุจัริตและคล่องตัวทัน้ต่อเหตุการณ์์เปล่�ยน้แปลง	 ซึิ�งทั�งหมด้น่้�จัะเป็น้
รากฐาน้สำาคัญท่�จัะทำาใหป้ระเทศไทยม่ศกัยภาพใน้การแข้ง่ข้นั้กับน้าน้าประเทศได้้มากข้ึ�น้	
เศรษฐกิจัและสังคมเติบโตได้้อย่างม่ประสิทธิภาพและยั�งย้น้	 ก้าวพ้น้จัากกับดั้กรายได้้
ปาน้กลางส่ก่ารเป็น้ประเทศท่�พฒัน้าแล้ว

“ปัฏิิรูปัปัระเทศไทยุให�หลุ่่ดพ�นจากกับดักรายุได�ปัานกลุ่าง	เกิดการกระจายุรายุได�	
ลุ่ดควิามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าในสังคม	สร�างค่ณภาพช่ั้วิิตท่�ด่	รวิมถึงสร�างภูมิค่�มกัน 

ให�ปัระเทศสามารถปัรับตัวิรองรับผลุ่กระทบท่�เกิดขึ�นจาก
การเปัลุ่่�ยุนแปัลุ่งอยุ�างรวิดเร็วิ	แลุ่ะสามารถปัรับตัวิสู�การพัฒนาท่�ยัุ�งยุ่น”

โดยสรุุป ยุทธศ�สตรุช์�ติ แผนำและนำโยบ�ยท่�กล่�วม�น้ำ�นำให้้คว�มสำ�ค้ญอย่�งยิ�งต่อก�รุพั้ฒนำ�
วิทย�ศ�สตรุ ์เทคโนำโลย ่ก�รุวิจ้ัยและพัฒ้นำ�นำว้ตกรุรุม เพั่�อพัฒ้นำ�ปรุะเทศไทยไปส่ป่รุะเทศท่�พัฒ้นำ�แล้ว 
ซึ่่�งจัำ�เป็นำต้องข้ับเคล่�อนำปรุะเทศด้วยองค์คว�มรุ่้ ก�รุวิจ้ัยและนำว้ตกรุรุม โดยมุ่งเน้ำนำเป้�ห้ม�ยในำก�รุ 
ตอบโจัทยแ์ละคว�มต้องก�รุในำแต่ละภ�คสว่นำ อ�ทิ ภ�ครุฐ้ ภ�ควิช�ก�รุ ภ�คเอกชนำ และภ�คปรุะช�ส้งคม 
เพั่�อให้้เกิดก�รุทำ�ง�นำรุว่มก้นำอย่�งมส่่วนำรุว่มส่่เป้�ปรุะสงค์ท่�จัะปฏิิรุ่ปปรุะเทศไทยให้้ห้ลุดพั้นำจั�กก้บด้ก
รุ�ยได้ป�นำกล�ง (Middle Income Trap) เกิดก�รุกรุะจั�ยรุ�ยได้ ลดคว�มเห้ล่�อมลำ�ในำสง้คม สรุ�้งคณุภ�พั
ชวิ่ตท่�ด่ขัองปรุะช�ชนำ รุวมถ่ึงสรุ�้งภ่มิคุ้มก้นำให้้ปรุะเทศส�ม�รุถึปรุบ้ต้วรุองรุบ้ผลกรุะทบท่�เกิดขั่�นำจั�ก
กรุะแสขัองก�รุเปล่�ยนำแปลงอย�่งรุวดเรุว็ และส�ม�รุถึปรุบ้ต้วส่ก่�รุพ้ัฒนำ�ท่�ย้�งยน่ำต่อไป
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1.2 สถานำการณ์์ข้องปีระเทศด้้านำวิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนำวัตกรรม

ความสามารถใน้การแข้ง่ขั้น้ข้องประเทศ	(National	Competitiveness)	เป็น้การประเมิน้ข้ด่้ความ
สามารถการพฒัน้าเศรษฐกิจัข้องประเทศนั้�น้	ๆ 	จััด้เปน็้ดั้ชน่้ท่�สะท้อน้ให้เห็น้จุัด้แข้ง็และจุัด้อ่อน้ข้องประเทศ
เม้�อเท่ยบกับประเทศอ้�น้	โด้ยใน้ปี	พ.ศ.	2563	สถาบนั้การจััด้การน้าน้าชาติ	(International	Institute	for	
Management	Development:	IMD)	ได้้จััด้อัน้ดั้บประเทศไทยม่ข้ด่้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้พจิัารณ์า
จัากปัจัจััยหลัก	ได้้แก่	สมรรถน้ะทางเศรษฐกิจั	ประสิทธภิาพข้องภาครฐั	ประสิทธภิาพข้องภาคธุรกิจั	และ
โครงสร้างพ้�น้ฐาน้	อย่ใ่น้อัน้ดั้บท่�	29	จัาก	63	ประเทศ	ลด้ลง	4	อัน้ดั้บจัากปีก่อน้หน้้า	ซิึ�งหากพิจัารณ์าเฉพาะ
ประเทศใน้ภ่มิภาคเอเชย่แปซิฟิิิก	(ตารางท่�	1)	พบว่า	ประเทศสิงคโปร์อย่ใ่น้อัน้ดั้บท่�	1	ใน้ข้ณ์ะท่�ประเทศ
แคน้าด้า	ไต้หวัน้	เกาหล่ใต้	ชิล่	และฟิิลิปปิน้ส	์ม่อัน้ดั้บด่้ข้ึ�น้	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	รัสเซิย่	จ่ัน้	ญ่�ปุ่น้	ฮ่่องกง	
นิ้วซิแ่ลน้ด์้	เม็กซิโิก	มาเลเซิย่	และอิน้โด้น่้เซิย่	ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้ลด้ลง

14

แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับัปรั์บัปรุ์ง สำาหรั์บัปีงบัปร์ะมาณ พ.ศ. 2565



ต�ร�งท่� 1	อันดับควิามสามารถในการแข�งขันของปัระเทศในภูมิภาค
เอเช่ั้ยุแปัซิฟิกิ	การจัดอันดับของ	IMD	ปีั	พ.ศ.	2555-2563

ประเทศ
ปี พ.ศ.

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
สิงคโปัร์ 4 5 3 3 4 3 3 1 1
ฮ่�องกง 1 3 4 2 1 1 2 2 5
แคนาดา 6 7 7 5 10 12 10 13 8
สหรัฐอเมริกา 2 1 1 1 3 4 1 3 10
ไต�หวัิน 7 11 13 11 14 14 17 16 11
ออสเตรเลุ่่ยุ 15 16 17 18 17 21 19 18 18
จ่น 23 21 23 22 25 18 13 14 20
นิวิซ่แลุ่นด์ 24 25 20 17 16 16 23 21 22
เกาหลุ่่ใต� 22 22 26 25 29 29 27 28 23
มาเลุ่เซ่ยุ 14 15 12 14 19 24 22 22 27
ไทย 30 27 29 30 28 27 30 25 29
ญ่�ปั่�น 27 24 21 27 26 26 25 30 34
ชิั้ลุ่่ 28 30 31 35 36 35 35 42 38
อินโดน่เซ่ยุ 42 39 37 42 48 42 43 32 40
อินเด่ยุ 35 40 44 44 41 45 44 43 43
ฟิลิิุ่ปัปันิส์ 43 38 42 41 42 41 50 46 45
รัสเซ่ยุ 48 42 38 45 44 46 45 45 50
เปัรู 44 43 50 54 54 55 54 55 52
เม็กซิโก 37 32 41 39 45 48 51 50 53
จำานวินปัระเทศ 59 60 60 61 61 63 63 63 63

หมายเหตุ:	ประเทศใน้ภ่มิภาคเอเชย่แปซิฟิิกิท่�ได้้รบัการจััด้อัน้ดั้บความสามารถใน้การแข้ง่ขั้น้ม่ทั�งหมด้	19	ประเทศ	 
ท่�มา:	IMD	World	Competitiveness	Yearbook	2011-2020

สำาหรบัปัจัจััยด้้าน้โครงสร้างพ้�น้ฐาน้	(Infrastructure)	ม่เกณ์ฑ์์การพจิัารณ์า
ท่�บง่ช่�ให้เห็น้ถึงสถาน้ภาพการวิจััยและพฒัน้าข้องประเทศ	ได้้แก่	โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้
ทางเทคโน้โลยอ่ย่่ใน้อัน้ดั้บท่�	34	(ด่้ข้ึ�น้ส่�อัน้ดั้บ)	และโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ทางวิทยาศาสตร์
ม่ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้อย่ใ่น้อัน้ดั้บท่�	 39	 (ลด้ลงหนึ้�งอัน้ดั้บ)	 ดั้งตารางท่�	 2	
โด้ยปัจัจััยย่อยท่�ใช้สำาหรับพิจัารณ์าโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ทางด้้าน้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโน้โลย่ท่�สำาคัญ	ได้้แก่	ค่าใชจ่้ัายด้้าน้การวิจััยและพฒัน้า	งบประมาณ์ด้้าน้
วิทยาศาสตร์	 เทคโน้โลย่และน้วัตกรรม	 บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพัฒน้า 
ด้ลุการชำาระเงิน้ทางเทคโน้โลย่	ผลงาน้ต่พิมพ	์และสทิธบิตัร
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ต�ร�งท่� 2	อันดับควิามสามารถในการแข�งขันของปัระเทศไทยุจากการจัดอันดับของ	IMD 
ปั	ีพ.ศ.	2555-2563

ปัจจัย
ปีพ.ศ.

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

1. สมรรถนำะทางเศรษฐกิจั (Economic Performance) 15 9 12 13 13 10 10 8 14
1.1	 เศรษฐกิจภายุในปัระเทศ	(Domestic	economy) 47 14 33 46 37 33 34 30 38
1.2	การค�าระหวิ�างปัระเทศ	(International	trade) 8 4 5 8 6 3 6 6 5
1.3	การลุ่งท่นระหวิ�างปัระเทศ	(International	investment) 33 31 29 34 28 37 37 21 29
1.4	การจ�างงาน	(Employment) 2 3 4 3 3 3 4 3 10
1.5	ระดับราคา	(Prices) 28 31 37 19 45 28 23 29 28

2. ปีระสิทธิภาพข้องภาครัฐ (Government efficiency) 26 22 28 27 23 20 22 20 23
2.1	ฐานะการคลัุ่ง	(Public	finance) 18 19 19 14 10 11 18 16 17
2.2	นโยุบายุทางภาษ่	(Tax	policy) 6 5 6 6 5 4 6 6 5
2.3	โครงสร�างเชิั้งสถาบัน	(Institutional	framework) 32 30 39 34 33 30 35 34 40
2.4	กฎหมายุแลุ่ะกฎระเบ่ยุบทางธ่รกิจ	(Business	legislation) 44 43 51 51 44 38 36 32 33
2.5	โครงสร�างทางสังคม	(Societal	framework) 50 48 55 45 44 44 45 48 40

3. ปีระสิทธิภาพข้องภาคธุรกิจั (Business efficiency) 23 18 25 24 25 25 25 27 23
3.1	ผลิุ่ตภาพแลุ่ะปัระสิทธิภาพภาคธ่รกิจ	(Productivity	and	

efficiency) 57 44 49 47 43 41 40 43 41

3.2	ตลุ่าดแรงงาน	(Labor	market) 4 2 5 8 5 8 6 9 15
3.3	การเงิน	(Finance) 15 10 21 21 23 24 24 19 24
3.4	การบริหารจัดการ	(Management	practices) 19 16 26 25 26 20 24 27 21
3.5	ทัศนคติแลุ่ะค�านิยุม	(Attitudes	and	values) 17 17 20 24 23 23 17 26 20

4. โครงสร้างพ่�นำฐานำ (Infrastructure) 49 48 48 46 49 49 48 45 44
4.1	โครงสร�างพ่�นฐานทั�วิไปั	(Basic	infrastructure) 26 25 28 30 35 34 31 27 26
4.2	โครงสร�างพ่�นฐานทางเทคโนโลุ่ยุ่	(Technological	infrastructure) 50 47 41 44 42 36 36 38 34
4.3	โครงสร�างพ่�นฐานทางวิิทยุาศาสตร์	(Scientific	infrastructure) 40 40 46 47 47 48 42 38 39
4.4	ส่ขภาพแลุ่ะสิ�งแวิดลุ่�อม	(Health	and	environment) 52 55 53 54 52 57 58 55 49
4.5	การศึกษา	(Education) 52 51 54 48 52 54 56 56 55

อันำดั้บัท่�โด้ยรวม 30 27 29 30 28 27 30 25 29
จำานวินปัระเทศ 59 60 60 61 61 63 63 63 63

ท่�มา:	IMD	World	Competitiveness	Yearbook	2011-2020
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1.2.1 ค่าใช้จ่ัายด้้านำการวิจััยและพัฒนำา
ภายใต้สถาน้การณ์์ท่�เปล่�ยน้แปลงอย่างพลิกผัน้	ประเทศต่าง	ๆ	 จัำาเป็น้ต้องสร้างภ่มิคุ้มกัน้เพ้�อ

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบท่�เกิด้ข้ึ�น้	พรอ้มสร้างความสามารถใน้การแข้ง่ขั้น้อยา่งยั�งยน้้นั้�น้	ประเทศ
จัำาเป็น้อย่างยิ�งท่�ต้องพัฒน้าไปส่่เศรษฐกิจักระแสใหม่และสังคมฐาน้ความร่้	 ซิึ�งต้องอาศัยองค์ความร่้จัาก
งาน้วิจััย	 วิทยาศาสตร์และน้วัตกรรมมาใช้ใน้การขั้บเคล้�อน้	 ดั้งนั้�น้	การลงทุน้ด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าจึัง
เป็น้จุัด้เริ�มต้น้ท่�สำาคัญข้องการพัฒน้า	 โด้ยทุกภาคส่วน้ต้องให้ความสำาคัญ	 โด้ยใน้ปี	พ.ศ.	2561	สถาบัน้ 
การจััด้การน้าน้าชาติได้้รายงาน้ใน้	IMD	World	Digital	Competitiveness	Ranking	2020	ว่า	ประเทศท่�
ม่ค่าใชจ่้ัายด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าโด้ยรวม	(Gross	Domestic	Expenditure	on	R&D:	GERD)	10	อัน้ดั้บ
แรกข้องโลก	(ภาพท่�	1)	ค้อ	สหรฐัอเมรกิา	(551,518	ล้าน้เหรย่ญสหรัฐฯ)	จ่ัน้	(462,578	ล้าน้เหรย่ญสหรัฐฯ)	
ญ่�ปุ่น้	 (173,313	 ล้าน้เหร่ยญสหรัฐฯ)	 เยอรมน่้	 (129,647	 ล้าน้เหร่ยญสหรัฐฯ)	 เกาหล่ใต้	 (95,462	 ล้าน้
เหรย่ญสหรฐัฯ)	ไต้หวัน้	(41,105	ล้าน้เหรย่ญสหรัฐฯ)	สวิตเซิอรแ์ลน้ด์้	(18,060	ล้าน้เหรย่ญสหรฐัฯ	ใน้ปี	
พ.ศ.	2560)	สว่เด้น้	(17,061	ล้าน้เหรย่ญสหรฐัฯ)	อิสราเอล	(16,346	ล้าน้เหร่ยญสหรฐัฯ)	ออสเตร่ย	(14,502	
ล้าน้เหร่ยญสหรัฐฯ)	และเด้น้มาร์ก	 (9,122	 ล้าน้เหร่ยญสหรัฐฯ)	ตามลำาดั้บ	จัะเห็น้ได้้ว่าอัตราการลงทุน้ 
ด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าข้องประเทศจ่ัน้เพิ�มสง่ข้ึ�น้อยา่งก้าวกระโด้ด้	

ภ�พิท่� 1	ปัระเทศท่�ม่การลุ่งท่นด�านการวิิจัยุแลุ่ะพัฒนาสูงส่ด	10	อันดับของโลุ่ก 
ตั�งแต�ปั	ีพ.ศ.	2543-2561
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ท่�มา:	 1.	IMD	World	Digital	Competitiveness	Ranking	2020	
	 	 2.	https://data.oecd.org/
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เม้�อพิจัารณ์าประเทศใน้ภ่มิภาคเอเช่ยแปซิิฟิิกม่สัด้ส่วน้ค่าใช้จ่ัายด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าต่อ
ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมภายใน้ประเทศ	 (GERD/GDP)	ส่งสุด้	3	 อัน้ดั้บแรก	 (ภาพท่�	 1)	 ค้อ	 เกาหล่ใต้	 (ร้อยละ	
4.81)	ไต้หวัน้	(รอ้ยละ	3.46)	และญ่�ปุ่น้	(ร้อยละ	3.26)	และม่สัด้สว่น้ระหว่างค่าใชจ่้ัายด้้าน้การวิจััยและ
พัฒน้าระหว่างภาคเอกชน้และภาคอ้�น้	ๆ	อย่่ท่�ประมาณ์	80:20	 ใน้ข้ณ์ะท่�ประเทศไทยม่ค่า	GERD/GDP	
ร้อยละ	1.11	ส่วน้สัด้ส่วน้ระหว่างค่าใช้จ่ัายด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าระหว่างภาคเอกชน้และภาคอ้�น้	ๆ	
เท่ากับ	78:22	(ภาพท่�	2)	

ภาพท่� 2	สัดส�วินค�าใชั้�จ�ายุด�านการวิิจัยุแลุ่ะพัฒนาต�อผลิุ่ตภัณฑ์์มวิลุ่รวิมภายุในปัระเทศแลุ่ะ
สัดส�วินระหวิ�างค�าใชั้�จ�ายุด�านการวิิจัยุแลุ่ะพัฒนาระหวิ�างภาคเอกชั้นแลุ่ะภาคอ่�น	ๆ	ของ

ปัระเทศในภูมิภาคเอเช่ั้ยุแปัซิฟิกิ	ปั	ีพ.ศ.	2561

ท่�มา:	https://data.oecd.org/
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ค่าใชจ่้ัายด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าข้องประเทศไทย	ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2543-2561	พบว่า	ระหว่างปี	พ.ศ.	
2543-2552	แน้วโน้้มการลงทุน้ด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าค่อน้ข้้างคงท่�	 ค้อ	GERD/GDP	จัะอย่่ประมาณ์ 
รอ้ยละ	0.25	อยา่งไรก็ตาม	ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2553	เป็น้ต้น้ไป	ทิศทางการเติบโตข้องการลงทุน้ด้้าน้การวิจััย
และพฒัน้าม่แน้วโน้้มเพิ�มขึ้�น้อยา่งต่อเน้้�อง	ดั้งจัะเห็น้ได้้จัากภาพท่�	3	และตารางท่�	3	โด้ยใน้ปี	พ.ศ.	2561	 
ค่า	GERD/GDP	เท่ากับร้อยละ	1.11	หรอ้คิด้เป็น้ม่ลค่าเท่ากับ	182,357	ล้าน้บาท	และสัด้สว่น้ค่าใชจ่้ัาย
ด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าจัากภาคเอกชน้ม่แน้วโน้้มเพิ�มข้ึ�น้อยา่งต่อเน้้�องเชน่้เด่้ยวกัน้	จัากน้้อยกว่ารอ้ยละ	
50	ใน้ชว่งก่อน้ปี	พ.ศ.	2554	เป็น้รอ้ยละประมาณ์	80	ใน้ปี	พ.ศ.	2560	และ	2561	ซิึ�งคาด้ว่าจัะสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผน้พฒัน้าเศรษฐกิจัและสังคมแหง่ชาติ	ฉบับท่�	12	(พ.ศ.	2560-2564)	ท่�ได้้กำาหน้ด้
เป้าหมาย	GERD/GDP	 ไว้ท่�ร้อยละ	1.5	และสัด้ส่วน้การลงทุน้ด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าข้องภาคเอกชน้ 
ต่อภาครฐัเท่ากับ	70:30	ใน้ปี	พ.ศ.	2564	ได้้สำาเรจ็ั

ภ�พิท่� 3	ค�าใชั้�จ�ายุด�านการวิิจัยุแลุ่ะพัฒนาของปัระเทศไทยุ	ตั�งแต�ปั	ีพ.ศ.	2543-2561
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ท่�มา:	https://data.oecd.org/
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1.2.2 งบัปีระมาณ์ด้้านำวิทยาศาสตร์ เทคโนำโลย่และนำวัตกรรม
ปีงบประมาณ์	พ.ศ.	2562	ประเทศไทยม่การจััด้สรรงบประมาณ์ด้้าน้วิทยาศาสตร์	เทคโน้โลยแ่ละ

น้วัตกรรม	จัำาน้วน้	107,612	 ล้าน้บาท	 (ตารางท่�	 4)	 โด้ยม่สัด้ส่วน้ท่�ลด้ลงจัากปีงบประมาณ์	พ.ศ.	2561	 
เป็น้จัำาน้วน้เงิน้	9,298	ล้าน้บาท	หรอ้คิด้เป็น้รอ้ยละ	8.64	สำาหรบัการจััด้สรรงบประมาณ์มากท่�สดุ้	จัะอย่่
ใน้กิจักรรมการศึกษาและฝึ้กอบรมด้้าน้วิทยาศาสตร์และเทคโน้โลย่	 จัำาน้วน้	58,912	 ล้าน้บาท	 คิด้เป็น้ 
รอ้ยละ	55	ข้องงบประมาณ์ด้้าน้วิทยาศาสตร์	เทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรม	(วทน้.)	น้อกจัากน่้�	ยังพบว่ากิจักรรม
ดั้งกล่าวถ่กจััด้สรรงบประมาณ์เกิน้กว่าร้อยละ	50	 ใน้ทุกปี	 ส่วน้กิจักรรมท่�ได้้รับการจััด้สรรงบประมาณ์ 
รองลงมาได้้แก่	 กิจักรรมการบริการด้้าน้วิทยาศาสตร์และเทคโน้โลย่	 และกิจักรรมการวิจััยและพัฒน้า	
สำาหรับกิจักรรมท่�ได้้รับการจััด้สรรงบประมาณ์น้้อยท่�สุด้ค้อกิจักรรมน้วัตกรรม	ซิึ�งได้้รับการจััด้สรรไม่เกิน้
ร้อยละ	 2	 แสด้งให้เห็น้ว่ารัฐบาลให้ความสำาคัญกับการวิจััยและพัฒน้า	 รวมถึงการต่อยอด้น้วัตกรรม 
ค่อน้ข้า้งน้้อย

ต�ร�งท่� 4 การจัดสรรงบปัระมาณด�านวิิทยุาศาสตร์	เทคโนโลุ่ยุ่แลุ่ะนวัิตกรรม 
จำาแนกตามปัระเภทกิจกรรมวิิทยุาศาสตร์	เทคโนโลุ่ยุ่แลุ่ะนวัิตกรรม

ประเภทกิจกรรมด้้านวิิทยาศาสตร์ เทคโนโลุ่ยี  
แลุ่ะนวัิตกรรม

การจัด้สรรงบประมาณรายปี พ.ศ. (ลุ้่านบาท) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562

กิจกรรมนวัิตกรรม	(Innovation) 1,184 1,193 1,070 1,840 1,298 762
กิจกรรมการวิิจัยุแลุ่ะพัฒนา	(Research	and	
Experimental	Development:	R&D)

19,783 22,553 25,501 23,722 18,847 17,596

กิจกรรมการศึกษาแลุ่ะฝึกึอบรม
ด�านวิิทยุาศาสตร์แลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่	(Scientific	and	
Technological	Education	and	Training:	STET)	

46,727 50,835 57,247 62,540 67,745 58,912

กิจกรรมการบริการด�านวิิทยุาศาสตร์แลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่	
(Scientific	and	Technological	Service:	STS)

21,425 20,033 19,435 23,141 29,020 30,343

รวม 89,119 94,615 103,254 111,243 116,910 107,612

ท่�มา:	สำานั้กงาน้สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม.,	(2562)	ตามนิ้ยาม	The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization;	UNESCO)	

1.2.3 บุัคลากรด้้านำการวิจััยและพัฒนำา 
บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพัฒน้า	หมายถึง	 บุคลากรทุกคน้ท่�ร่วมปฏิิบัติงาน้ใน้โครงการวิจััยและ

พฒัน้า	รวมทั�งผ้่ให้บริการโด้ยตรงต่อการวิจััยและพัฒน้านั้�น้	ได้้แก่	นั้กวิจััย	ผ้่ช่วยนั้กวิจััย	ผ้่ทำางาน้สนั้บสนุ้น้	
และบณั์ฑิ์ตซึิ�งม่การทำาวิทยานิ้พน้ธร์ะดั้บปริญญาโทและปรญิญาเอก	ซิึ�งถ้อว่าเป็น้กำาลังสำาคัญใน้การพฒัน้า
เศรษฐกิจัและสังคมข้องประเทศไปส่เ่ศรษฐกิจัสังคมฐาน้ความร่้อัน้เป็น้สังคมแห่งการสร้างสรรค์และการ
เรย่น้ร่ต้ลอด้ชวิ่ต	การพัฒน้าบุคลากรด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าถ้อเป็น้แรงหนุ้น้ท่�จัะพัฒน้าวิทยาศาสตร์และ
เทคโน้โลยข่้องประเทศใหแ้ข้ง็แกรง่	เพ้�อเป็น้รากฐาน้ใน้การข้บัเคล้�อน้ประเทศ	โด้ยเฉพาะการก้าวส่ศ่ตวรรษ
ท่�	21	ซิึ�งประเทศไทยต้องเรง่เตรย่มความพรอ้ม	โด้ยเรง่ผลิตบุคลากรด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าท่�ม่คุณ์ภาพ
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ใน้ปรมิาณ์ท่�เพย่งพอ	เพ้�อเป็น้กำาลังสำาคัญใน้การเสรมิสร้างข้ด่้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้ข้องไทยได้้อยา่ง
ยั�งยน้้

เม้�อเปรย่บเท่ยบจัำาน้วน้บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าแบบเท่ยบเท่าทำางาน้เต็มเวลาใน้ประเทศ
ญ่�ปุ่น้	เกาหล่ใต้	สงิคโปร	์มาเลเซิย่	อิน้โด้น่้เซิย่	เว่ยด้น้าม	และไทย	(ภาพท่�	4)	พบว่า	ประเทศท่�พฒัน้าแล้ว
อยา่งประเทศเกาหล่ใต้	ญ่�ปุ่น้	และสงิคโปร์	จัะม่จัำาน้วน้บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพฒัน้ามากกว่า	70	คน้
ต่อประชากร	10,000	คน้	และประเทศไทยม่จัำาน้วน้บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพฒัน้า	24	คน้ต่อประชากร	
10,000	คน้	ใน้ปี	พ.ศ.	2561

ภ�พิท่� 4	แนวิโน�มจำานวินบ่คลุ่ากรด�านวิิจัยุทางการวิิจัยุแลุ่ะพัฒนาแบบทำางานเต็มเวิลุ่า 
ในแต�ลุ่ะปัระเทศ	ตั�งแต�ปั	ีพ.ศ.	2556-2561
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ท่�มา:	 1.	 http://data.uis.unesco.org/
	 	 2.	 สำานั้กงาน้สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม

 

เม้�อพิจัารณ์าจัำาน้วน้บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าแบบเท่ยบเท่าทำางาน้เต็มเวลาข้องไทย	 
แบง่เป็น้บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าใน้ภาคเอกชน้และภาคอ้�น้	ๆ 	ได้้แก่	รฐับาล	อุด้มศึกษา	หน้ว่ยงาน้
ไม่ค้ากำาไร	และรัฐวิสาหกิจั	 (ตารางท่�	 5)	พบว่า	 อัตราการเพิ�มข้ึ�น้ข้องบุคลากรด้้าน้การวิจััยและพัฒน้า 
สว่น้ใหญจ่ัะกระจุักตัวเฉพาะใน้ภาคเอกชน้	ใน้ข้ณ์ะท่�ภาคอ้�น้	ๆ	อัตราการเพิ�มข้ึ�น้ยงัตำา	โด้ยปี	พ.ศ.	2560	
บุคลากรด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าภาคเอกชน้และภาคอ้�น้	ๆ	 เพิ�มข้ึ�น้รอ้ยละ	39.36	และ	3.71	ตามลำาดั้บ	
เม้�อเท่ยบกับปี	พ.ศ.	2559
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ต�ร�งท่� 5	บ่คลุ่ากรวิิจัยุแลุ่ะพัฒนาของปัระเทศไทยุ	ในปีั	พ.ศ.	2544-2560

ปีพ.ศ. 
บ่คลุ่ากรวิิจัยแลุ่ะพัฒนาแบบทำางานเต็มเวิลุ่า (คน-ปี)

ภาคเอกช้น  ภาคอ่�น ๆ ได้้แก� รัฐบาลุ่ อ่ด้มศึกษา 
หน�วิยงานไม�ค้ากำาไร รัฐวิิสาหกิจ รวิม

2544 9,710 22,301 32,011
2546 7,010 35,369 42,379
2548 7,750 29,217 36,967
2550 8,645 33,979 42,624
2552 11,846 48,496 60,342
2554 22,245 30,877 53,122
2556 25,513 45,173 70,686
2557 39,043 45,173 84,216
2558 49,004 40,613 89,617
2559 61,955 50,431 112,386
2560 86,343 52,301 138,644

ท่�มา:	สำานั้กงาน้สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	

1.2.4 ดุ้ลการชำาระเงินำทางเทคโนำโลย่ 
ดุ้ลการชำาระเงิน้ทางเทคโน้โลย่เป็น้ดั้ชน่้ช่�วัด้ท่�สะท้อน้ถึงสถาน้ะข้องประเทศว่าเป็น้ผ้่รับหร้อ 

ผ้่ถ่ายทอด้เทคโน้โลย่ดุ้ลการชำาระเงิน้ทางเทคโน้โลยท่่�เป็น้บวกจัะสะท้อน้ให้เห็น้ว่าประเทศม่ความสามารถ
ใน้การผลิตความร่แ้ละเทคโน้โลย่ใน้เกณ์ฑ์์ด่้ใน้ข้ณ์ะท่�ด้ลุการชำาระเงิน้ท่�เป็น้ลบจัะสะท้อน้ให้เห็น้ว่า	ประเทศ
ยังม่ความสามารถใน้การผลิตความร่้และเทคโน้โลย่ค่อน้ข้้างจัำากัด้	 และม่สถาน้ะเป็น้ประเทศผ้่รับ
เทคโน้โลย	่(Technology	recipient)	

ด้ลุการชำาระเงิน้ทางเทคโน้โลย่	(Technology	Balance	of	Payment:	TBP)	หมายถึง	ยอด้สทุธจิัาก
การเปรย่บเท่ยบรายรับและรายจ่ัายท่�เกิด้จัากการทำาธุรกรรมท่�เก่�ยวข้อ้งกับการค้าความร่ท้างเทคนิ้คหรอ้
การให้บริการทางเทคโน้โลย่ระหว่างประเทศ	 ตัวเลข้ด้้าน้รายจ่ัายค่าธรรมเน่้ยมทางเทคโน้โลย่เป็น้ดั้ชน่้
สำาคัญ	ท่�แสด้งถึงระดั้บการพึ�งพิงหรอ้ความต้องการใช้เทคโน้โลยท่่�น้ำาเข้า้จัากต่างประเทศ	ใน้ข้ณ์ะท่�ตัวเลข้
ด้้าน้รายรบัจัะแสด้งถึงข่้ด้ความสามารถข้องประเทศใน้การพัฒน้าเทคโน้โลยท่่�สามารถแข่้งข้นั้ได้้ใน้ระดั้บ
น้าน้าชาติอัน้จัะน้ำามาซิึ�งรายได้้จัากการสง่ออกเทคโน้โลย่

สำาหรบัประเทศไทย	ข้อ้ม่ลด้ลุการชำาระเงิน้ทางเทคโน้โลยไ่ด้้รวบรวมจัากรายงาน้การซิ้�อข้ายเงิน้ตรา
ต่างประเทศข้องธน้าคารพาณิ์ชย์กับล่กค้าซึิ�งเป็น้ข้้อม่ลชุด้ทางอิเล็กทรอนิ้กส์	 (Electronic	 dataset)	 
โด้ยข้้อม่ลค่าธุรกรรมทางเทคโน้โลย่ระหว่างประเทศน่้�ด้ำาเนิ้น้การจััด้เก็บโด้ยธน้าคารแห่งประเทศไทย 
และสามารถจัำาแน้กเป็น้	2	ประเภท	ได้้แก่
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ค่ารอยลัต่�และค่าธรรมเน่้ยมใบอนุ้ญาต	(Royalty	and	license	fees)	หมายถึง	ค่าธรรมเน่้ยมการ
อนุ้ญาตให้ใช้สนิ้ทรพัย์ท่�ไม่ม่ตัวตน้และไมใ่ชส่นิ้ทรพัยท์างการเงิน้	รวมทั�งการอนุ้ญาตให้ใช้สิ�งข้องต้น้ฉบบั	
อาทิ	 เคร้�องหมายการค้า	 ลิข้สิทธิ�	 เทคนิ้คและการออกแบบ	 สิทธิใน้การผลิตและสัมปทาน้	การจัำาหน่้าย
ต้น้ฉบบั	หนั้งสอ้และภาพยน้ตร	์รวมถึงค่าบรกิารทรัพยส์นิ้ทางปัญญาท่�มิได้้จััด้ไว้ใน้ประเภทอ้�น้

ค่าท่�ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิ้ค	 (Consulting	 and	 technical	 service	 fees)	 ได้้แก่	 
ค่าตอบแทน้ท่�ปรกึษาผ้่เช่�ยวชาญและค่ากรรมการบรษัิท	ค่าให้บรกิารความร้่ทางวิชาการ	และค่าให้บรกิาร
ความช่วยเหล้อทางเทคนิ้ค	อาทิ	 ค่าให้บริการความช่วยเหล้อใน้การติด้ตั�งเคร้�องจัักรและระบบไฟิฟ้ิา 
ใน้โรงงาน้	ค่าบรกิารทางการจััด้การและค่าด้ำาเนิ้น้การทางเทคโน้โลย	่เป็น้ต้น้

ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2551-2561	ประเทศไทยม่แน้วโน้้มการข้าด้ด้ลุการชำาระเงิน้ค่าธรรมเน่้ยมเทคโน้โลย่
เพิ�มข้ึ�น้	 ถึงแม้ใน้ปี	พ.ศ.	 2559	การข้าด้ดุ้ลจัะลด้ลงก็ตาม	 โด้ยปี	พ.ศ.	 2561	ประเทศไทยม่รายรับทาง
เทคโน้โลย	่182,603	 ล้าน้บาท	ซิึ�งประกอบด้้วยค่ารอยลัต่�และค่าธรรมเน่้ยมใบอนุ้ญาต	5,238	 ล้าน้บาท	
และค่าธรรมเน่้ยมความร่เ้ทคนิ้ค	177,365	ล้าน้บาท	รายจ่ัาย	440,153	บาท	ซิึ�งประกอบด้้วยค่ารอยลัต่�
และค่าธรรมเน่้ยมใบอนุ้ญาต	170,422	 ล้าน้บาท	และค่าธรรมเน่้ยมความร่้เทคน้ิค	269,731	 ล้าน้บาท	 
จึังทำาให้ประเทศไทยข้าด้ดุ้ลการชำาระเงิน้ค่าธรรมเน่้ยมเทคโน้โลย่ส่งถึง	257,550	 ล้าน้บาท	ซิึ�งส่งกว่าปี	
พ.ศ.	 2560	 ถึง	41,209	 ล้าน้บาท	 (ภาพท่�	 5)	ซิึ�งแสด้งให้เห็น้ว่าประเทศไทยยังเป็น้ผ้่รับองค์ความร้่จัาก 
ต่างประเทศเป็น้หลัก	 ดั้งนั้�น้การออกแบบแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมจัำาเป็น้ต้องม่กลไก 
เพ้�อแก้ไข้ปัญหาน่้�ต่อไป	(ภาพท่�	5	และตารางท่�	6)

ภ�พิท่� 5	รายุรับ	รายุจ�ายุ	แลุ่ะด่ลุ่การชั้ำาระเงินทางเทคโนโลุ่ยุ่ของไทยุ	ตั�งแต�ปั	ีพ.ศ.	2551-2561
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ต�ร�งท่� 6	ด่ลุ่การชั้ำาระเงินทางเทคโนโลุ่ยุ่	จำาแนกตามปัระเภทรายุรับแลุ่ะรายุจ�ายุของไทยุ	
ตั�งแต�ปั	ีพ.ศ.	2555-2561

ปีพ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

รายจ่ัาย 
(ล้านำบัาท)

ค�ารอยัุลุ่ต่�แลุ่ะ 
ค�าธรรมเน่ยุมใบอน่ญาต 112,185 140,688 128,969 140,559 140,475 145,164 170,422

ค�าธรรมเน่ยุม 
ควิามรู�เทคนิค 151,906 173,383 206,156 227,889 213,673 222,442 269,731

รวมร�ยจ่ำ�ย 264,091 314,071 335,125 368,449 354,147 367,606 440,153

รายรับั  
(ล้านำบัาท)

ค�ารอยัุลุ่ต่�แลุ่ะ 
ค�าธรรมเน่ยุมใบอน่ญาต 3,264 1,914 1,841 2,874 2,433 3,457 5,238

ค�าธรรมเน่ยุม 
ควิามรู�เทคนิค 79,084 95,861 121,238 145,262 155,332 147,807 177,365

รวมร�ยจ่ำ�ย 82,348 97,775 123,079 148,136 157,765 151,264 182,603

ดุ้ลการ 
ชำาระเงินำ 
(ล้านำบัาท)

ค�ารอยัุลุ่ต่�แลุ่ะ 
ค�าธรรมเน่ยุมใบอน่ญาต -104,752 -33,854 -122,075 -37,686 -38,042 -141,707 -65,185

ค�าธรรมเน่ยุม 
ควิามรู�เทคนิค -72,833 -77,522 -84,918 -82,627 -58,341 -74,635 -92,366

รวม -177,585 -211,376 -206,993 -220,313 -169,382 -216,341 -257,550

ท่�มา:	 1.	สำานั้กงาน้สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม
	 	 2.	ธน้าคารแหง่ประเทศไทย

1.2.5 ผลงานำต่พิมพ์ในำวารสารวิชาการระดั้บันำานำาชาติ
ผลงาน้ต่พมิพใ์น้วารสารวิชาการระดั้บน้าน้าชาติเป็น้ผลลัพธอ์ยา่งหนึ้�งจัากการศกึษาค้น้คว้า	การทำา

วิจััยและพัฒน้าเป็น้แหล่งข้้อม่ลความร่้ท่�น้่าเช้�อถ้อ	สามารถน้ำาไปอ้างอิงและต่อยอด้ใน้การประยุกต์ใช ้
เชงิพาณ์ชิยไ์ด้้	น้อกจัากน่้�	ยังเป็น้ดั้ชน่้ช่�วัด้ระดั้บความแข้ง็แกรง่ใน้การทำางาน้วิจััยและพฒัน้าข้องนั้กวิจััย	
รวมทั�งสะท้อน้ถึงความรว่มม้อด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าระหว่างสถาบนั้ต่าง	ๆ	ทั�งใน้และต่างประเทศ	และ
ใน้บางครั�งหัวข้้อการต่พิมพ์ผลงาน้วิจััยสามารถให้เห็น้ถึงประเด็้น้ระดั้บชาติ	ตลอด้จัน้ระดั้บโลกท่�ควรให้
ความสำาคัญใน้การเรง่ชว่ยกัน้แก้ไข้ปัญหา	จัากการสบ้ค้น้ข้อ้ม่ลจัากฐาน้ข้อ้ม่ล	Web	of	Science	เม้�อวัน้ท่�	
26	สิงหาคม	พ.ศ.	2563	(ภาพท่�	6)	พบว่า	ประเทศใน้กลุ่มอาเซิย่น้ม่ผลงาน้ต่พิมพค่์อน้ข้า้งน้้อย	ค่าเฉล่�ย
ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	 2552-2562	อย่่ท่�ประมาณ์	9,282	บทความต่อปี	 เม้�อเปร่ยบเท่ยบกับผลงาน้ต่พิมพ์ข้อง
ประเทศพฒัน้าแล้วใน้ภ่มิภาคเอเชย่แปซิฟิิกิอยา่งประเทศเกาหล่ใต้และญ่�ปุ่น้
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ภ�พิท่� 6	จำานวินผลุ่งานต่พิมพ์ในฐานข�อมูลุ่	Web	of	Science	ระหวิ�างปั	ีพ.ศ.	2552-2562
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ท่�มา:	www.webofknowledge.com

น้อกจัากน่้�	 ยังพบว่า	ประเทศมาเลเซิ่ยซิึ�งเคยม่ผลงาน้ต่พิมพ์ใกล้เค่ยงกับประเทศไทยเม้�อ	10	 ปี
ก่อน้หน้้าน่้�	แต่ใน้สถาน้การณ์ป์จััจุับนั้ประเทศมาเลเซิย่ม่ผลงาน้น้ำาหน้้าไทยจัน้ม่ผลงาน้ใกล้เค่ยงกับประเทศ
สิงคโปร์	 ใน้ข้ณ์ะท่�แน้วโน้้มอัตราการผลิตผลงาน้ต่พิมพ์ข้องประเทศอิน้โด้น่้เซิ่ยและเว่ยด้น้ามม่แน้วโน้้ม
พุง่ส่งขึ้�น้อยา่งเห็น้ได้้ชดั้เจัน้	ซิึ�งคาด้ว่าภายใน้ระยะเวลา	2-3	ปีข้า้งหน้้า	ประเทศอิน้โด้น่้เซิย่และเว่ยด้น้าม
จัะม่การต่พิมพ์มากกว่าประเทศไทย	หากแน้วโน้้มอัตราการผลิตผลงาน้ต่พิมพ์ข้องไทยม่แน้วโน้้มการ 
เพิ�มข้ึ�น้ค่อน้ข้้างคงท่�	

หากพจิัารณ์าสดั้สว่น้จัำาน้วน้ประชากรต่อ	1	ผลงาน้ต่พิมพ	์ประเทศไทยม่สัด้สว่น้ท่�ไมด่่้นั้กเพราะ
ต้องใช้ประชากรเฉล่�ย	 4,178	คน้ใน้การผลิตผลงาน้ต่พิมพ์	 1	บทความ	 ใน้ข้ณ์ะท่�คน้สิงคโปร์	 260	คน้	
สามารถผลิตผลงาน้ต่พิมพ์ได้้	 1	บทความ	และเม้�อจัำาแน้กผลงาน้ต่พิมพ์ตามสาข้าวิชาย้อน้หลัง	 10	ปี	 
(ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2552-2562)	จัากฐาน้ข้้อม่ล	Web	of	Science	พบว่า	3	อัน้ดั้บสาข้าวิชาแรก	ได้้แก่	สาข้า
วิชาโรคติด้เช้�อ	จัำาน้วน้	5,193	บทความ	สิ�งแวด้ล้อมและอาชว่อน้ามัยและความปลอด้ภัย	จัำาน้วน้	4,608	
บทความ	และพหุวิทยาการ	จัำาน้วน้	4,441	บทความ	 (ภาพท่�	 7)	 โด้ยพบว่า	สำานั้กงาน้กองทุน้สนั้บสนุ้น้ 
การวิจััย	(สกว.)	เป็น้หน้ว่ยงาน้หลักท่�ให้การสนั้บสนุ้น้งบประมาณ์ใน้การต่พิมพใ์น้วารสารวิชาการน้าน้าชาติ	
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ภ�พิท่� 7	จำานวินผลุ่งานต่พิมพ์ของปัระเทศไทยุจำาแนกตามสาขาวิิชั้าจากฐานข�อมูลุ่ 
Web	of	Science	ตั�งแต�ปั	ีพ.ศ.	2552-2562	

ท่�มา:	www.webofknowledge.com

1.2.6 สิทธิบััตร
สิทธิบัตรเป็น้ทรัพย์สิน้ทางปัญญาท่�ม่บทบาทสำาคัญ

ต่อการวิจััยและน้วัตกรรม	 โด้ยเป็น้การเปิด้เผยรายละเอ่ยด้
ข้องสิ�งประดิ้ษฐ์ซิึ�งผ้่ประดิ้ษฐ์จัะได้้รับการคุ้มครองสิทธิใน้
ระยะเวลาหนึ้�งตามท่�กฎีหมายข้องประเทศท่�จัด้สิทธิบัตร
กำาหน้ด้ไว้	ทำาให้ผลการคิด้ค้น้เทคโน้โลย่ไมส่ญ่หายไป	ม่การ
พัฒน้าต่อยอด้เทคโน้โลย่จัากสิ�งท่�ผ้่อ้�น้คิด้ค้น้ไว้	 คลังข้้อม่ล
สทิธบิตัรจึังเป็น้ฐาน้ข้อ้ม่ลท่�ม่ประโยชน์้มาก	ความร่ค้วามเข้า้ใจั
ใน้เอกสารสิทธิบัตรและการเร่ยน้ร่้ใน้การส้บค้น้	ตลอด้จัน้
สามารถน้ำาความร่แ้ละรายละเอ่ยด้ใน้สิทธบิตัรมาพัฒน้าและ
ต่อยอด้อย่างเป็น้ร่ปธรรม	 จัะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลใน้การผลิตสิน้ค้าซิึ�งน้ำาไปส่่การพัฒน้าเศรษฐกิจั	
การค้า	และการลงทนุ้ข้องประเทศได้้

ตามพระราชบญัญติั	พ.ศ.	2522	สทิธบิตัร	หมายความ
ว่า	หนั้งสอ้สำาคัญท่�ออกให้เพ้�อคุ้มครองการประดิ้ษฐ	์หร้อการ
ออกแบบผลิตภัณ์ฑ์์	โด้ยการประดิ้ษฐ	์หมายความว่า	การคิด้ค้น้
หร้อคิด้ทำาขึ้�น้	อัน้เป็น้ผลให้ได้้มาซิึ�งผลิตภัณ์ฑ์์หรอ้กรรมวิธใ่ด้
ข้ึ�น้ใหม่	หร้อการกระทำาใด้	ๆ	 ท่�ทำาให้ด่้ข้ึ�น้ซิึ�งผลิตภัณ์ฑ์์หร้อ
กรรมวิธ	่และออกแบบผลิตภัณ์ฑ์์	หมายความว่า	การออกแบบ

ร่ปร่างข้องผลิตภัณ์ฑ์์	 หร้อองค์ประกอบข้องลวด้ลายหร้อ 
ส่ข้องผลิตภัณ์ฑ์์	 อัน้ม่ลักษณ์ะพิเศษสำาหรับผลิตภัณ์ฑ์์ซิึ�ง
สามารถใช้เป็น้แบบสำาหรับผลิตภัณ์ฑ์์อุตสาหกรรมรวมทั�ง
หัตถกรรมได้้

ใน้ปี	พ.ศ.	 2561	องค์การทรัพย์สิน้ทางปัญญาโลก	
(World	 Intellectual	Property	Organization:	WIPO)	 ได้้
รายงาน้การย้�น้ข้อจัด้ทะเบ่ยน้และการได้้รับสิทธิบัตรข้อง
ประเทศต่าง	ๆ	 ว่า	ประเทศจ่ัน้ม่จัำาน้วน้การย้�น้จัด้ทะเบ่ยน้
และการได้้รับสิทธิบัตรส่งสุด้	หากเปร่ยบเท่ยบกับประเทศ 
สหรัฐอเมริกา	 เกาหล่ใต้	 ญ่�ปุ่น้	มาเลเซิ่ย	 และไทย	แต่กลับ 
พบว่าประเทศจ่ัน้ม่ค่า	GDP	ต่อหัว	(16,186.79	เหรย่ญสหรฐัฯ)	
ใกล้เค่ยงกับประเทศไทย	(16,904.36	 เหรย่ญสหรฐัฯ)	 (ภาพท่�	
7)	และสำาหรบัข้อ้ม่ลสิทธบิตัรข้องประเทศไทย	พบว่า	คน้ไทย
ย้�น้จัด้ทะเบย่น้สทิธบิตัรการประดิ้ษฐจ์ัำาน้วน้	1,685	รายการ	
แบง่เป็น้ย้�น้จัด้ทะเบย่น้ใน้ประเทศไทยจัำาน้วน้	904	รายการ	
และย้�น้จัด้ทะเบ่ยน้ใน้ต่างประเทศจัำาน้วน้	 781	 รายการ	 
(ภาพท่�	8)
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ภ�พิท่� 8	การยุ่�นขอจดทะเบ่ยุนแลุ่ะการได�รับสิทธิบัตรของปัระเทศต�าง	ๆ 
เปัร่ยุบเท่ยุบกับค�า	GDP	ต�อหัวิ	ปั	ีพ.ศ.	2561

หมายเหต:ุ	ข้น้าด้ข้องวงกลมหมายถึง	GDP	ต่อหัว	(เหรย่ญสหรฐัฯ)	ท่�มา:	องค์การทรัพย์สนิ้ทางปัญญาโลก	

ภ�พิท่� 9	จำานวินการยุ่�นจดทะเบ่ยุนสิทธิบัตรของไทยุ	ตั�งแต�ปั	ีพ.ศ.	2552-2561

  

จัากการรายงาน้จัะเห็น้ได้้ว่าจัำาน้วน้สิทธบิัตรข้องประเทศไทยม่จัำาน้วน้น้้อยและส่วน้ใหญ่เป็น้การจัด้ทะเบ่ยน้โด้ย
ชาวต่างชาติ	ซิึ�งเป็น้จุัด้อ่อน้ท่�ทุกภาคส่วน้ต้องเร่งส่งเสริมให้ม่จัำาน้วน้สิทธิบัตรเพิ�มมากข้ึ�น้	พร้อมทั�งปรับปรุงระบบการ
บริการจัด้ทะเบ่ยน้สิทธิบัตร	และกฎีระเบ่ยบข้้อบังคับให้ม่ประสิทธิภาพ	 เพ้�อกระตุ้น้ให้น้ำาผลงาน้วิจััยไปใช้ให้เกิด้ม่ลค่า 
ทั�งเชงิพาณ์ชิยแ์ละเชงิสาธารณ์ะ

ท่�มา:	องค์การทรัพย์สนิ้ทางปัญญาโลก

จีน สหรัฐอเมริกา
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ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ไทยมาเลเซีย
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1.3 ระบับัวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม ในำปัีจัจุับัันำ

เม้�อวัน้ท่�	2	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	ได้้ม่ประกาศพระราชบัญญติัสภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและ
น้วัตกรรม	พ.ศ.	2562	และกฎีหมายท่�เก่�ยวข้อ้ง	เพ้�อให้ม่การจััด้ตั�งกระทรวงการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	
(อว.)	โด้ยผน้วกหน่้วยงาน้ด้้าน้การอุด้มศึกษาเข้้ากับหน่้วยงาน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	(ววน้.)	เพ้�อเป็น้กลไก
สำาคัญใน้การขั้บเคล้�อน้การพัฒน้าเศรษฐกิจัและสังคมข้องประเทศให้เจัริญเติบโตอย่างมั�น้คง	 มั�งคั�ง	และยั�งย้น้	 ผ่าน้การ
วิจััยท่�บ่รณ์าการองค์ความร่้ใน้ศาสตร์ทุกแข้น้งควบค่่ไปกับการพัฒน้าทรัพยากรมนุ้ษย์ข้องประเทศเพ้�อเป็น้ฐาน้กำาลัง 
ใน้การพฒัน้าประเทศต่อไป

พระราชบญัญติัสภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	พ.ศ.	2562	กำาหน้ด้ให้ม่สภาน้โยบาย
การอุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	ทำาหน้้าท่�ใน้การกำาหน้ด้น้โยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน้ด้้าน้การ
อุด้มศึกษาและแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศ	รวมถึงกรอบวงเงิน้งบประมาณ์ประจัำาปี	เพ้�อกำาหน้ด้
ทิศทางด้้าน้อุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 (อววน้.)	 ให้เป็น้เอกภาพ	 ม่เป้าหมายเด่้ยวกัน้	 โด้ยม่สำานั้กงาน้ 
สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร	์ วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	 (สอวช.)	ทำาหน้้าท่�รบัผิด้ชอบงาน้วิชาการและงาน้
ธุรการข้องสภาน้โยบาย		อ่กทั�งเสน้อความเหน็้ต่อสภาน้โยบายฯ	เก่�ยวกับน้โยบาย	ยุทธศาสตร	์แผน้ด้้าน้	อววน้.	ข้องประเทศ
ท่�สอด้คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	แผน้แม่บทและแผน้อ้�น้	 รวมทั�งน้โยบายข้องรัฐบาล	รวมถึงกรอบวงเงิน้งบประมาณ์ด้้าน้	
อววน้.	 ท่�มุ่งผลสัมฤทธิ�ให้สอด้คล้องกับน้โยบาย	 ยุทธศาสตร์และแผน้ด้้าน้	อววน้.	ซิึ�งน้โยบายและยุทธศาสตร์จัากสภา
น้โยบายฯ	น่้�	จัะถ่กสง่ไปยงัคณ์ะกรรมการด้้าน้อุด้มศึกษา	และคณ์ะกรรมการด้้าน้	ววน้.	เพ้�อแปลงส่แ่ผน้ปฏิิบติัการให้สถาบนั้
อุด้มศึกษาและหน้่วยงาน้ใน้ระบบวิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศทั�งใน้และน้อกกระทรวง	อว.	 ม่แน้วทางการด้ำาเนิ้น้งาน้
แบบบ่รณ์าการและเป็น้ไปใน้ทิศเด่้ยวกัน้	

ใน้ด้้าน้ข้อง	ววน้.	คณ์ะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	(กสว.)	ม่หน้้าท่�เสน้อแน้ะการจััด้ทำาน้โยบาย	
ยุทธศาสตรแ์ละแผน้ด้้าน้	ววน้.	รวมถึงกรอบวงเงิน้งบประมาณ์ด้้าน้	ววน้.	ต่อสภาน้โยบาย	รวมถึงให้คำาแน้ะน้ำาหลักเกณ์ฑ์์และ
การพจิัารณ์าคำาข้องบประมาณ์ด้้าน้	ววน้.	ข้องกองทนุ้สง่เสรมิวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	โด้ยม่สำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการ
สง่เสรมิวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	(สกสว.)	ทำาหน้้าท่�รบัผิด้ชอบงาน้วิชาการและงาน้ธุรการข้อง	กสว.	ศึกษาวิเคราะห์
สถาน้การณ์์ภาพรวมใน้ด้้าน้	ววน้.	 ทั�งใน้และต่างประเทศ	 จััด้ทำาน้โยบาย	 ยุทธศาสตร์และแผน้ด้้าน้	ววน้.	 กรอบคำาข้อ 
งบประมาณ์	รวมถึงการจััด้สรรและติด้ตามประเมิน้ผลงาน้วิจััยให้สอด้คล้องกับทิศทางแผน้ด้้าน้	ววน้.	ข้องประเทศ

งบประมาณ์ท่�ถก่จััด้สรรผ่าน้กองทุน้ฯ	น่้�	สามารถแบง่เป็น้	2	ร่ปแบบหลักค้อ	1)	งบประมาณ์เชงิกลยุทธ	์(Strategic	
Fund)	 ท่�สง่ให้แก่หน้่วยบริหารและจััด้การทุน้	 (Program	Management	Unit:	PMU)	ประกอบด้้วย	7	หน้่วยงาน้	 ได้้แก่	
หน้ว่ยบริหารและจััด้การทุน้ด้้าน้การพัฒน้าระดั้บพ้�น้ท่�	(บพท.)	หน้ว่ยบรหิารและจััด้การทนุ้ด้้าน้การพฒัน้ากำาลังคน้	และ
ทนุ้ด้้าน้การพฒัน้าสถาบนั้อุด้มศึกษา	การวิจััย	และสร้างน้วัตกรรม	(บพค.)	หน้ว่ยบรหิารและจััด้การทนุ้ด้้าน้การเพิ�มความ
สามารถใน้การแข่้งข้นั้ข้องประเทศ	(บพข้.)	สำานั้กงาน้การวิจััยแหง่ชาติ	(วช.)	สำานั้กงาน้น้วัตกรรมแหง่ชาติ	(องค์การมหาชน้)	
(สน้ช.)	สำานั้กงาน้พัฒน้าการวิจััยการเกษตร	(องค์การมหาชน้)	(สวก.)	และสถาบนั้วิจััยระบบสาธารณ์สุข้	(สวรส.)	ทำาหน้้าท่�
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บริหารจััด้การโครงการวิจััยตั�งแต่การพัฒน้าและคัด้เล้อกโครงการ	บริหารโครงการ	 ตลอด้จัน้ติด้ตาม
ประเมิน้ผล	และผลักดั้น้งาน้วิจััยและน้วัตกรรมไปใชป้ระโยชน้	์และ	2)	งบประมาณ์พ้�น้ฐาน้	(Fundamental	
Fund)	 ท่�จััด้สรรตรงให้กับสถาบัน้อุด้มศึกษา	และหน่้วยงาน้ใน้ระบบวิจััยและน้วัตกรรมทั�งใน้และน้อก
กระทรวง	เพ้�อทำาวิจััยและน้วัตกรรมตามพนั้ธกิจัหร้อภารกิจัข้องหน้ว่ยงาน้โด้ยตรงใน้การตอบโจัทยป์ระเทศ	
(ดั้งภาพท่�	10)

อยา่งไรก็ตาม	จัากผลการด้ำาเนิ้น้งาน้พบว่า	ยังข้าด้การบ่รณ์าการด้้าน้น้โยบาย	ยุทธศาสตร์และแผน้	
กรอบงบประมาณ์	 รวมถึงระบบฐาน้ข้้อม่ลกลางท่�ม่ความเช้�อมโยงกัน้ระหว่างด้้าน้อุด้มศึกษา	 กับด้้าน้
วิทยาศาสตร์	 	วิจััยและน้วัตกรรม	ทำาให้เกิด้ความซิำาซ้ิอน้และสร้างความสับสน้ให้แก่สถาบัน้อุด้มศึกษา 
และหน่้วยงาน้ใน้ระบบวิทยาศาสตร์		วิจััยและน้วัตกรรม	อ่กทั�งยงัม่ชอ่งว่างใน้การข้อทุน้วิจััยหลายชอ่งทาง	
ทำาให้ไมส่ามารถบริหารจััด้การให้เกิด้ประสิทธภิาพส่งสุด้ได้้	จึังควรม่กลไกเพ้�อปรบัปรุงการทำางาน้รว่มกัน้	
ให้สามารถส้�อสารทิศทาง	เป้าหมายและน้โยบายท่�ชดั้เจัน้	ระหว่างด้้าน้อุด้มศึกษาและระบบวิทยาศาสตร	์
วิจััยและน้วัตกรรม	แก่สถาบัน้อุด้มศึกษาและหน่้วยงาน้ใน้ระบบวิจััยและน้วัตกรรมต่อไป

ภ�พิท่� 10	โครงสร�างแลุ่ะการจัดสรรงบปัระมาณแก�สถาบันอ่ดมศึกษา	แลุ่ะหน�วิยุงานในระบบ
วิิจัยุแลุ่ะนวัิตกรรม	ทั�งภายุในแลุ่ะภายุนอกกระทรวิงอ่ดมศึกษา	วิิทยุาศาสตร์	วิิจัยุแลุ่ะ
นวัิตกรรม	ในการทำาวิิจัยุแลุ่ะนวัิตกรรมตามพันธกิจหร่อภารกิจของหน�วิยุงานโดยุตรง

สภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (ม.6)

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.)

หน่วยนโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนและงบประมาณ

1

หน่วยทําวิจยั
และนวัตกรรม 

3

หน่วยมาตรวิทยา
มาตรฐาน การทดสอบ
และบรกิารคุณภาพ 

หน่วยจดัการความรู้
และนําไปใชป้ระโยชน์

4

5

2 หน่วยบรหิาร
และจดัการทุน

บพท.   บพค.   บพข.   วช.   สนช.   สวก.   สวรส.

สถาบัน
อุดมศึกษา
ในกํากับ

สถาบัน
อุดมศึกษา

ของรฐัท่ีเป็น
ส่วนราชการ

สถาบัน
อุดมศึกษา

เอกชน

หน่วยงานวจิยั/
เทคโนโลยี

(ในกระทรวง)

หน่วยงานวจิยั/
เทคโนโลยี

(นอกกระทรวง)

หน่วยมาตรวทิยา
มาตรฐาน ทดสอบ

วเิคราะห์
ภาคเอกชน/

ชุมชน

ด้านอุดมศึกษา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดฯ (กองเลขานุการ)

ด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม

คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม (กสว.) (ม.40)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) (ม.43)

กองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม (ม.54)

30

แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับัปรั์บัปรุ์ง สำาหรั์บัปีงบัปร์ะมาณ พ.ศ. 2565



1.4 แนำวโนำ้มข้องโลกและนำัยต่อปีระเทศไทย 

แน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงข้องโลก	ความต้องการข้องประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผน้แม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ	ความต้องการข้องภาคอุตสาหกรรม	และความต้องการข้องชุมชน้	และสังคมเชงิพ้�น้ท่�	
เป็น้ปัจัจััยสำาคัญท่�ท้าทายต่อบทบาทข้องการเปล่�ยน้แปลงวิทยาศาสตร์	การวิจััยและน้วัตกรรม	จัากรายงาน้
ข้องเวท่เศรษฐกิจัโลก	พบว่า	ความก้าวหน้้าข้องวิทยาการทางเทคโน้โลยเ่ช้�อมโยงกับการเปล่�ยน้แปลงครั�งสำาคัญ
ข้องโลกอ่กหลายมิติ	ไมว่่าจัะเป็น้การเปล่�ยน้แปลงข้องสภาพภ่มิอากาศโลก	โรคระบาด้	และภัยทางธรรมชาติ
ร่ปแบบต่าง	ๆ	น้ำาไปส่ก่ารปรบัเปล่�ยน้พฤติกรรม	โครงสร้างและแบบแผน้ทางเศรษฐกิจัและสังคม	ด้้วยเหตนุ่้�
การจััด้ทำาแผน้เพ้�อขั้บเคล้�อน้การพฒัน้าระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศจึังจัำาเป็น้ท่�จัะต้อง
ตระหน้ักถึงแน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงข้องโลกท่�เกิด้ข้ึ�น้ร่ปแบบต่าง	ๆ	 เพ้�อให้การข้ับเคล้�อน้ยุทธศาสตร์ชาติ	
และการพฒัน้าประเทศมติิต่าง	ๆ 	สามารถรองรบัต่อการเปล่�ยน้แปลงข้องโลกได้้อยา่งสมบ่รณ์	์จัากการวิเคราะห์
แน้วโน้้มหลักท่�จัะก่อให้เกิด้การเปล่�ยน้แปลงแบบแผน้ทางเศรษฐกิจัและสังคมใน้ระยะยาว	ตามกรอบการ 
จััด้กลุ่มแบบ	5	กลุ่ม	โด้ยสำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	พบว่า

กลุ่มท่� 1 ความท้าทายและการเปีล่�ยนำแปีลงด้้านำสังคม 
ประเทศไทยม่สัด้สว่น้ข้องประชากรโลกท่�ม่อายุ	60	ปีข้ึ�น้ไปม่แน้วโน้้ม

เพิ�มข้ึ�น้จัากรอ้ยละ	12.3	ใน้ปี	พ.ศ.	2558	เป็น้รอ้ยละ	16.5	ใน้ปี	พ.ศ.	2573	
หร้อเพิ�มข้ึ�น้ถึงร้อยละ	4	ซิึ�งเร็วกว่าช่วงปี	พ.ศ.	2543-2558	 ท่�เพิ�มข้ึ�น้เพ่ยง 
รอ้ยละ	2.3	ทำาให้สดั้สว่น้ประชากรใน้วัยแรงงาน้ลด้ลง	สง่ผลถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจัท่�ชา้ลง	แน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงโครงสรา้งประชากรไปใน้ทิศทาง
เด่้ยวกัน้	 อัตราการเกิด้ใหม่ข้องประชากรลด้ลงจัากการตัด้สิน้ใจัชะลอการ 
ม่บุตรข้องแต่ละครอบครัว	ประชากรม่อายุข้ยัเฉล่�ยสง่ขึ้�น้ด้้วยการพัฒน้าด้้าน้
วิทยาศาสตร์และการแพทย	์เกิด้ปรากฏิการณ์ส์งัคมสง่วัยซิึ�งผ้่สง่อายุม่โอกาส
เป็น้ผ้่พึ�งพงิมากข้ึ�น้	เกิด้การโยกยา้ยถิ�น้ฐาน้ทั�งใน้ประเทศและจัากต่างประเทศ	
การเข้้าส่่สังคมเม้อง	แรงงาน้ยังคงม่ปัญหาด้้าน้คุณ์ภาพการถ่กทด้แทน้ด้้วย
ความก้าวหน้้าทางเทคโน้โลย่	 และประชากรจัะม่อัตราการสำาเร็จัการศึกษา 
ข้ั�น้พ้�น้ฐาน้ส่งข้ึ�น้แต่ยังคงม่ความเหล้�อมลำาทางการศึกษา	การเปล่�ยน้แปลง
เหล่าน่้�จัะทำาใหเ้กิด้ความท้าทายใหมใ่น้ประเทศไทย	ได้้แก่	การรกัษาการเติบโต
และสดั้สว่น้ข้องประชากร	การจััด้การด้้าน้สาธารณ์สขุ้และการศกึษา	แต่การพลิกโฉมด้้าน้สงัคมอาจัก่อให้เกิด้
โอกาสใหมแ่ก่ประเทศไทย	เชน่้	การข้ยายตัวข้องอุตสาหกรรมการท่องเท่�ยวเชงิสขุ้ภาพ	การเกิด้ตลาด้ใหมด้่้าน้
การบรกิารสำาหรบัผ้่อุปโภคบริโภคเฉพาะกลุ่ม	เป็น้ต้น้
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กลุ่มท่� 2 โลกาภิวัตนำ์ สังคมข้้อมูล เทคโนำโลย่และนำวัตกรรม 
การพัฒน้าเทคโน้โลย่และน้วัตกรรมถ่กย้น้ยัน้จัากรายงาน้ข้องทุกทว่ปว่าเป็น้แน้วโน้้มการ

เปล่�ยน้แปลงข้องโลกและสงัคมไปอยา่งมาก	โด้ยการเรง่พฒัน้าเทคโน้โลยโ่ด้ยการควบรวมองค์ความร่จ้ัาก
หลากหลายศาสตร์เข้้าด้้วยกัน้	 เกิด้เป็น้เทคโน้โลย่พลิกโฉมฉับพลัน้	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งดิ้จิัทัลเทคโน้โลย	่
และเทคโน้โลย่ทางช่วภาพ	 ท่�ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจัและสังคมอย่างกว้างข้วางทำาให้คุณ์ภาพช่วิตส่ง
ข้ึ�น้	เกิด้ร่ปแบบการผลิตและบรกิารใหม่	หรอ้สรา้งอาชพ่และการจ้ัางงาน้ร่ปแบบใหม่	แต่ใน้ข้ณ์ะเด่้ยวกัน้
ก็อาจัทด้แทน้แรงงาน้คน้ร่ปแบบเดิ้ม	และอาจัทำาให้การผลิตและบรกิารร่ปแบบเดิ้มต้องยุติลง	การเกิด้ข้ึ�น้
ข้องปัญญาประดิ้ษฐ	์การเช้�อมต่อข้องสิ�งต่าง	ๆ 	ด้้วยเทคโน้โลย	่การประมวลผลแบบคลาวด์้	หุน่้ยน้ต์ข้ั�น้สง่	
การถอด้รหัสพนั้ธุกรรม	ยาน้ยน้ต์อัตโน้มัติ	หน้่วยเก็บพลังงาน้	การพิมพ	์3	 มิติ	 วัสดุ้ข้ั�น้ส่ง	และพลังงาน้
หมุน้เว่ยน้	เหล่าน่้�ทำาให้เกิด้เทคโน้โลย่พลิกโฉมเฉย่บพลัน้	

น้อกจัากนั้�น้ยงัพบแน้วโน้้มท่�สำาคัญอ้�น้	ๆ	ด้้าน้เทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรม	อาทิ	ฐาน้ข้อ้ม่ลท่�ม่ข้น้าด้
มหาศาล	ม่ความซิบัซิอ้น้หลากหลายและเปล่�ยน้แปลงอยา่งรวด้เรว็	และการวิเคราะห์และประมวลผลข้อ้ม่ล	
เน้้�องจัากชุด้ข้อ้ม่ลปรมิาณ์มหาศาลจัน้ข้น้าด้ท่�ไมม่่มนุ้ษย์คน้ใด้สามารถเร่ยงลำาดั้บ	จััด้การ	หร้อประมวลผล	
เพ้�อวิเคราะหใ์ห้เกิด้ข้อ้ม่ลเชงิลึกได้้	จึังต้องอาศยัความชว่ยเหล้อข้องระบบอัตโน้มัติ	ซิึ�งฐาน้ข้อ้ม่ลท่�ม่ข้น้าด้
มหาศาล	 ม่ความซิับซิ้อน้หลากหลายและเปล่�ยน้แปลงอย่างรวด้เร็ว	 และการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อ้ม่ล	ให้เป็น้เทคโน้โลย่ท่�เกิด้ขึ้�น้ใน้ยุคท่�ให้ความสำาคัญกับการใชป้ระโยชน์้จัากข้อ้ม่ล	และจัะถก่น้ำาไปใช้
ใน้อุตสาหกรรมต่าง	ๆ	 ทั�งน่้�	 หากจัะม่การเพิ�มข้ึ�น้ข้องการใช้ปัญญาประดิ้ษฐ์	 การเติบโตข้องข้้อม่ลเพ่ยง
อยา่งเด่้ยวไม่สามารถขั้บเคล้�อน้การเติบโตข้องปัญญาประดิ้ษฐไ์ด้้	เน้้�องจัากพบว่าต้องอาศัยความก้าวหน้้า
ข้องชปิหน่้วยประมวลผลกลางพรอ้มกับการพัฒน้าระบบการตัด้สิน้ใจั	ทั�งน่้�	 ใน้อน้าคตเทคโน้โลยปั่ญญา
ประดิ้ษฐ	์ท่�ถก่พัฒน้าใน้ข้ั�น้การเรย่น้ร่เ้ชิงลึกท่�มากข้ึ�น้	สง่ผลให้ความสามารถใน้ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ต่าง	ๆ	ได้้ด่้ขึ้�น้จัะถก่น้ำาไปใชใ้น้อุตสาหกรรมมากมาย

กลุ่มท่� 3 ความท้าทายด้้านำเศรษฐกิจัยุคโลกาภิวัตนำ์ในำบัริบัทให่ม่ 
จัากสถาน้การณ์์โลกปัจัจุับัน้	พบว่า	 แน้วโน้้มเกิด้การเร่งพัฒน้าเทคโน้โลย่	 โด้ยการควบรวม 

องค์ความร่้จัากหลากหลายศาสตร์เข้้าด้้วยกัน้	 เกิด้เป็น้เทคโน้โลย่พลิกโฉมฉับพลัน้	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง
ดิ้จิัทัลเทคโน้โลย่	 และเทคโน้โลย่ทางช่วภาพ	 ท่�ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจัและสังคมอย่างกว้างข้วาง 
ทำาให้คณุ์ภาพชวิ่ตสง่ขึ้�น้	 เกิด้ร่ปแบบการผลิตและบริการใหม	่ๆ	สรา้งอาชพ่และการจ้ัางงาน้ร่ปแบบใหม่	 
แต่ใน้ข้ณ์ะเด่้ยวกัน้ก็อาจัทด้แทน้แรงงาน้คน้ร่ปแบบเดิ้มและอาจัทำาให้การผลิตและบริการร่ปแบบเดิ้ม 
ต้องยุติลง	อยา่งไรก็ตามม่การรายงาน้ถึงการพัฒน้าข้องภาคอุตสาหกรรมท่�เรย่กว่า	Industrial	4.0	

ตัวอยา่งข้องเศรษฐกิจัร่ปแบบใหมท่่�เกิด้ข้ึ�น้ใน้ยุคการปฏิิวัติอุตสาหกรรมครั�งท่�	4	ได้้แก่	เศรษฐกิจั
ดิ้จิัทัล	 (Digital	Economy)	 เศรษฐกิจัการแบ่งปัน้	 (Sharing	Economy)	 เศรษฐกิจั	5G	 (5G	Economy)	
เศรษฐกิจัตามความต้องการ	 (On	Demand	 Economy)	 เป็น้ต้น้	 สำาหรับเศรษฐกิจัตามความต้องการ	 
(On	Demand	Economy)	 นั้�น้	 ม่แน้วโน้้มข้ยายตัวอย่างต่อเน้้�องใน้ภาคส่วน้ต่าง	ๆ	 ท่�ถ้อกำาเนิ้ด้ข้ึ�น้มาใน้
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ระบบเศรษฐกิจั	ความคาด้หวังข้องผ้่บริโภคและความต้องการสิน้ค้าและบริการแบบทัน้ท่ทัน้ใด้	กำาลัง 
ข้ับเคล้�อน้การเติบโตใน้หลายด้้าน้	 ตั�งแต่ทรัพยากรการประมวลผลแบบคลาวด์้	 (Cloud	Computing)	 
ไปจัน้ถึงการข้น้ส่งอาหารสด้และสิน้ค้าอ้�น้	ๆ	ภายใน้วัน้เด่้ยวกัน้	ผ่าน้แพลตฟิอร์มออน้ไลน์้และม้อถ้อ	 
โด้ยเฉพาะเศรษฐกิจัตามความต้องการข้องอุตสาหกรรมใหม่	 (On	Demand	New	Economy	Sector)	 
ท่�ประกอบด้้วยบริษัทชั�น้น้ำาท่�ผลักดั้น้น้วัตกรรมใน้ด้้าน้น่้�

กลุ่มท่� 4 การถด้ถอยข้องทรัพยากรธรรมชาติและความท้าทายด้้านำ 
การเปีล่�ยนำแปีลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบข้องสภาวะโลกรอ้น้และอุณ์หภ่มิท่�สง่ข้ึ�น้อาจัสง่ผลกระทบต่อพช้และผลผลิต	ทำาให้ราคา
อาหารสง่ข้ึ�น้และส่งผลกระทบต่อชุมชน้ท่�ยากจัน้	ใน้ข้ณ์ะเด่้ยวกัน้ประชากรกำาลังข้ยายตัวและความเจัริญ 
เข้า้มาแทน้ท่�อยา่งรวด้เร็ว	น้ำาไปส่ค่วามต้องการพลังงาน้	น้ำาและอาหาร	ท่�เพิ�มข้ึ�น้	ก่อให้เกิด้ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติท่�ม่อย่่อย่างจัำากัด้	ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (Food	 and	
Agriculture	Organization	of	the	United	Nations:	FAO)	ประมาณ์การว่าประชากรโลกจัะมากกว่า	9.1  
พัน้ล้าน้คน้	 ภายใน้ปี 2050 ด้้วยหลักการน่้�ระบบการเกษตรข้องโลกจัะไม่สามารถจััด้หาอาหารให ้
เพ่ยงพอสำาหรับทุกคน้	และความต้องการน้ำาจ้ัด้จัะมากกว่าร้อยละ 40 ใน้ปี 2030	และบางเม้อง	 เช่น้	 
เคปทาวน้	์(Cape	Town) ประเทศแอฟิรกิาใต้ จัะได้้รบัผลกระทบจัากการข้าด้แคลน้น้ำา	และการปล่อยก๊าซิ
คารบ์อน้ได้ออกไซิด์้ท่�เพิ�มข้ึ�น้สง่ผลสภาวะโลกรอ้น้ท่�ม่แน้วโน้้มสง่ข้ึ�น้ตั�งแต่ปลายศตวรรษท่�	19 สาเหตหุลัก
มาจัากการเผาเช้�อเพลิงฟิอสซิิล	 รวมถึงการท่�ก๊าซิคาร์บอน้ได้ออกไซิด์้และก๊าซิอ้�น้	 ๆ	 ถ่กปล่อยเข้้าส่่ 
ชั�น้บรรยากาศ	ทำาให้ระดั้บก๊าซิคารบ์อน้ได้ออกไซิด์้สง่ข้ึ�น้ตั�งแต่ม่การปฏิิวัติอุตสาหกรรม	และคาด้การณ์ว่์า
อุณ์หภ่มิจัะเพิ�มข้ึ�น้มากกว่า	2	องศาเซิลเซิย่ส	ก่อน้ปี	2100 ซิึ�งจัะสร้างความเสย่หายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ข้องโลก 

กลุ่มท่� 5 กา รเปีล่�ยนำแปีลงและความท้าทายด้้านำการเม่อง 
ด้้วยภ่มิรัฐศาสตร์ใหม่ใน้ศตวรรษท่�	 21	 โลกใน้อน้าคตจัะม่ความร่วมม้อและข้้อข้ัด้แย้งท่�ซิับซิ้อน้ 

มากข้ึ�น้	 เช่น้	การร่วมกัน้พัฒน้าเพ้�อแก้ปัญหามลภาวะซิึ�งส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ	การม่ส่วน้ร่วมใน้
น้โยบายระดั้บประเทศโด้ยการลงน้ามใน้ข้้อตกลงด้้าน้การเปล่�ยน้แปลงสภาพภ่มิอากาศ	เป็น้ต้น้	น้อกจัากน่้�
ดุ้ลอำาน้าจัได้้เคล้�อน้ย้ายมาทางเอเช่ยมากข้ึ�น้จัากความสำาเร็จัใน้การพัฒน้าเศรษฐกิจัข้องประเทศจ่ัน้และ
ประเทศอุตสาหกรรมใหมใ่น้เอเชย่	ม่ผลต่อการกำาหน้ด้น้โยบายการต่างประเทศและน้โยบายการค้าระหว่าง
ประเทศข้องไทย	และความเป็น้ไปได้้ข้องข้้อข้ัด้แย้งใหม่ระหว่างประเทศ	องค์ความร้่จัากการวิจััยจัะชว่ย
สนั้บสนุ้น้การกำาหน้ด้ท่าท่ท่�ถ่กต้องเพ้�อรักษาผลประโยชน้์ข้องประเทศใน้เวท่ความร่วมม้อต่าง	ๆ	 เช่น้	
ประชาคมอาเซิ่ยน้	 เวท่อนุ้ภ่มิภาคลุ่มแม่น้ำาโข้ง	และเวท่ความร่วมม้อหนึ้�งแถบหนึ้�งเส้น้ทาง	 (One	Belt	 
One	Road)	เป็น้ต้น้	
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จัากท่�กล่าวมาทั�งหมด้ข้้างต้น้	 เกิด้ข้ึ�น้จัากปัจัจััยภายน้อกและส่งผลกระทบต่อปัจัจััยภายใน้ข้อง
ประเทศท่�จัำาเป็น้จัะต้องปรบัเปล่�ยน้แน้วทางการข้บัเคล้�อน้ประเทศใหส้อด้รบักับการเปล่�ยน้แปลงข้องโลก
หลัก	ๆ	ใน้	7	ด้้าน้	เปล่�ยน้วิกฤตให้เป็น้โอกาสสำาคัญใน้การเปล่�ยน้แปลงร่ปแบบประเทศไทยส่ก่ารพัฒน้า
ท่�ยั�งยน้้	เพ้�อข้ยับปรบัเปล่�ยน้โลกและเปล่�ยน้ประเทศไทยเองด้้วย	ได้้แก่	(1)	ปรับเปล่�ยน้จัากการมุง่พฒัน้า
ตลาด้เสรส่่ก่ารพัฒน้าเศรษฐกิจัรว่มรังสรรค์โมเด้ลท่�เป็น้ระบบเศรษฐกิจัท่�ทุกคน้สามารถเข้้าถึงและได้้รับ
ประโยชน์้อย่างเท่าเท่ยม	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการเปล่�ยน้จัากจุัด้เน้้น้ข้องโลกาภิวัตน์้และทุน้นิ้ยมส่่การ 
ส่งเสริมกระบวน้การชุมชน้ภิวัตน์้และประชาภิวัตน์้	 (2)	การเปล่�ยน้จัากการผลิตและการบริโภคท่�ช่วงชิง
และแข้ง่ขั้น้กัน้อยา่งเต็มท่�	เปล่�ยน้มาเป็น้การผลิตและการบรโิภคใน้โหมด้การเก้�อกล่และแบง่ปัน้	(3)	เปล่�ยน้
จัากมุ่งเน้้น้การเติบโตทางเศรษฐกิจัเป็น้มุง่เน้้น้การพฒัน้าท่�สมด้ลุ	(4)	เปล่�ยน้จัากการมุง่สรา้งระบบนิ้เวศ
ท่�เอ้�อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจัเป็น้การมุง่สร้างระบบนิ้เวศท่�เอ้�อต่อการเติบโตข้องมนุ้ษย	์(5)	เปล่�ยน้จัาก
การมุง่แสวงหาชวิ่ตท่�รำารวยทางวัตถุเป็น้ชวิ่ตท่�รุม่รวยความสขุ้	(6)	เปล่�ยน้จัากระบบเศรษฐกิจัแบบเส้น้ตรง
เป็น้การมุ่งเน้้น้พัฒน้าระบบเศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้บน้ฐาน้ข้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจัพอเพ่ยง	 ซึิ�งผน้ึก	 3	
เศรษฐกิจัเข้้าด้้วยกัน้	ค้อ	เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	และ	(7)	เปล่�ยน้จัาก
การตักตวงผลประโยชน์้จัากสว่น้รวมเป็น้การรักษาผลประโยชน์้ข้องสว่น้รวม	(สวิุทย	์เมษิน้ทรย่,์	2563)
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1.5 ฉากทัศน์ำภาพอนำาคต

น้อกจัากปัจัจััยภายน้อกท่�สง่ผลกระทบต่อปัจัจััยภายใน้แล้ว	ยงัม่เหตกุารณ์ก์ารแพร่ระบาด้ข้องเช้�อ
โควิด้-19	 ท่�สร้างความท้าทายใหม่กับประชาคมโลกไม่ว่าจัะทางตรงหร้อทางอ้อมใน้ทุกมิติ	 กระทั�งก่อน้
หน้้าน่้�เกิด้การเปล่�ยน้แปลงอยา่งฉับพลัน้	เกิด้การปรบัแบบแผน้การใชช้วิ่ต	และกระบวน้การทางเศรษฐกิจั
และสงัคมวิถ่ปกติใหม่	(New	Normal)	สำาหรบัเหตกุารณ์ดั์้งกล่าวแสด้งให้เห็น้ถึงความจัำาเป็น้และเรง่ด่้วน้	
ใน้การสร้างฐาน้องค์ความร่้และน้วัตกรรม	 เพ้�อแก้ไข้ปัญหาท่�สามารถตอบสน้องการพัฒน้าประเทศให้ม่
ความก้าวหน้้า	 และรองรับการเปล่�ยน้แปลงใน้ทุกมิติ	 ซิึ�งสามารถน้ำาไปบ่รณ์าการให้เกิด้ประโยชน์้เพ้�อ 
ยกระดั้บการพฒัน้า	หรอ้การจััด้การกับภาวะวิกฤตข้องประเทศอยา่งเป็น้ร่ปธรรม	

จัากสถาน้การณ์ก์ารแพร่ระบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	และความก้าวหน้้าข้องวิทยาการด้้าน้วิทยาศาสตร์
และเทคโน้โลย่	 จัากเอกสารและน้โยบายข้อง	วช.	 และ	สอวช.	 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ข้้อม่ลงาน้
สถาน้การณ์ร์ะบบวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศไทย	โด้ย	ผศ.ด้ร.อร	อร	ภ่่เจัริญ	และสถาบัน้
น้โยบายสาธารณ์ะ	มหาวิทยาลัยเชย่งใหม ่รวมถึงหนั้งสอ้	อน้าคตศึกษา	โด้ย	รศ.ด้ร.อภิวัฒน์้	รตัน้วราหะ	
สามารถสรุปปัจัจััย	หรอ้จุัด้หักเห	 (Disruptive	Force)	 ท่�อาจัทำาให้เกิด้การเปล่�ยน้แปลงข้น้าด้ใหญใ่น้การ
พัฒน้าประเทศและการใช้ทรัพยากร	จัากการแพร่ระบาด้ข้องเช้�อไวรัสโคโรน้า	2019	 ใน้	4	ฉากทัศน์้ท่�
สำาคัญใน้มิติเศรษฐกิจั	สถาน้การณ์โ์ควิด้-19	และการเปล่�ยน้แปลงใน้มิติอ้�น้	ๆ	ดั้งภาพท่�	11

ภ�พิท่� 11	ฉากทัศน์ภาพอนาคตของปัระเทศไทยุ

สุขภาวะของประชาชนดีข้ึน ระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของโลกกลับสู่ภาวะปกติ เกิดการปรับตัวและ

พลิกฟื้ นทางเศรษฐกิจ ไม่มีสาธารณภัยในประเทศ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมลดลง และการเมืองดี

สุขภาวะของประชาชนดี แต่ระบบห่วงโซ่
อุปทานของโลกยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ 
ประเทศมีความเส่ียงในการพลิกฟื้ นทางเศรษฐกิจ 
และมีความเส่ียงทางการเมือง

เกิดโควิดระลอก 2 สุขภาพประชาชนไม่ดี 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

ทําให้เกิดสังคมสูงวัย เศรษฐกิจพลิกฟื้ นดีข้ึน
การศึกษาปรับตัว (New normal)

สุขภาพประชาชนไม่ดี ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรทําให้เกิดสังคมสูงวัย 
ระบบห่วงโซ่คุณค่าโลกหยุดชะงัก ปัญหาส่ิงแวดล้อมยังมีมาก
และยังคงพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ควบคุมโควิด-19 ได้
เศรษฐกิจดี

ควบคุมโควิด-19 ได้
เศรษฐกิจไม่ดี

ควบคุมโควิด-19 ไม่ได้
เศรษฐกิจไม่มีปญัหา

ควบคุมโควิด-19 ไม่ได้
เศรษฐกิจไม่ดี

1 2
3 4

ควบคุมโควิด-19 ได้

ควบคุมโควิด-19 ไม่ได้

เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจไม่ดี
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ฉากทัศน์้ท่�ส่งผลต่อการเปล่�ยน้แปลงประเทศและแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััย 
และน้วัตกรรม	ได้้แก่	ฉากทัศน์้ท่�	2	กล่าวค้อ	สามารถควบคมุสถาน้การณ์โ์ควิด้-19	ได้้	
แต่เศรษฐกิจัไม่ด่้	ซิึ�งสง่ผลกระทบต่อการเปล่�ยน้แปลงใน้มิติต่าง	ๆ 	ดั้งต่อไปน่้�	เพ้�อน้ำาไป
ส่ก่ารออกแบบแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อรองรบัฉากทัศน์้ใน้อน้าคต
ดั้งกล่าว	

ด้�นำเศรุษฐกิจั	กลุม่นั้กท่องเท่�ยวต่างชาติเริ�มม่การกลับมายงัประเทศไทยบา้งแต่
ยงัไมส่ามารถฟิ้� น้ตัวได้้เท่ากับก่อน้การแพรร่ะบาด้	ธุรกิจัสว่น้มากเริ�มกลับมาด้ำาเนิ้น้การ
ตามปกติแต่ยังม่การลด้ค่าใช้จ่ัายและชะลอการลงทุน้	การเปิด้ชายแด้น้และการข้น้ส่ง
ระหว่างประเทศทำาให้การสง่ออกเริ�มกลับมาฟ้ิ� น้ตัว	ประเทศไทยเป็น้ท่�ต้องการใน้ฐาน้ะ
แหล่งอาหารข้องโลก	ใน้ด้้าน้การค้าปล่ก	ตลาด้ออน้ไลน์้กลายเป็น้วิถ่ชวิ่ตแบบปกติใหม	่
(New	Normal)	ถึงแม้รา้น้ค้าจัะเริ�มกลับมาเปิด้กิจัการเป็น้สว่น้มากแล้วก็ตาม	การทำางาน้
ท่�บ้าน้เริ�มกลายเป็น้เร้�องปกติมากขึ้�น้จัากการท่�พนั้กงาน้เริ�มม่ความคุ้น้ชิน้และสามารถ
ทำางาน้ได้้ม่ประสิทธภิาพมากข้ึ�น้	บริษัทหลายแห่งม่การอนุ้ญาตให้ทำางาน้ท่�บ้าน้ได้้เป็น้
เร้�องปกติ	ภาครัฐม่การลงทุน้เพ้�อการสร้างงาน้ข้น้าด้ใหญ่รองรับแรงงาน้ตกงาน้ท่�ยังม่
อย่จ่ัำาน้วน้มาก	

หลายประเทศทั�วโลกหัน้มาพึ�งพาตน้เองมากข้ึ�น้	ผลักดั้น้ให้เกิด้	growth	engine	
ใหม	่ๆ	 ม่การเปล่�ยน้จัากหว่งโซิอุ่ปทาน้ระดั้บโลก	 (Global	Supply	Chain)	มาส่ห่ว่งโซิ่
อุปทาน้ภายใน้ประเทศ	(Regional	Supply	Chain)	ใน้ตลาด้อสงัหารมิทรพัยหั์น้มามุง่เน้้น้
ลักษณ์ะการผสมผสาน้	(Mixed-use)	ท่�พกัอาศัยท่�สามารถใชท้ำางาน้และอย่อ่าศัยไปได้้
พร้อม	ๆ	กัน้มากขึ้�น้	การท่องเท่�ยวคุณ์ภาพเจัรญิเติบโต	เชน่้	การท่องเท่�ยวเพ้�อสขุ้ภาพ	
และการท่องเท่�ยวเม้องรอง	 โด้ยอาศัยเทคโน้โลย่การท่องเท่�ยวเสม้อน้จัริง	 (Virtual	
Tourism)	เป็น้สว่น้หนึ้�งประกอบการตัด้สนิ้ใจัข้องนั้กท่องเท่�ยว	องค์กรภาคธุรกิจัปรบัตัว
เข้้มแข็้ง	ม่การทำาลด้ระดั้บองค์กร	(Lean	Organization)	และการปรบัวิธก่ารทำางาน้อยา่ง
คล่องแคล่วรวด้เร็ว	เพ้�อปรับเปล่�ยน้ให้สามารถตอบสน้องล่กค้าได้้อยา่งรวด้เร็วใน้สภาวะ
ท่�ม่ความไม่แน้น่้อน้	(Agile	Organization)	มากข้ึ�น้	และสรา้งน้วัตกรรมการทำางาน้ใหม	่ๆ	
สนั้บสนุ้น้การทำางาน้ท่�บา้น้	ใน้ด้้าน้ตลาด้แรงงาน้	ประชาชน้หัน้ไปทำางาน้ใน้ลักษณ์ะอิสระ	
(Freelance)	มากข้ึ�น้	ภาครฐัพัฒน้าระบบประกัน้แรงงาน้ท่�รองรบักลุม่แรงงาน้ดั้งกล่าวได้้	
ประชาชน้ลด้การบริโภคข้องฟิุ่มเฟิ้อย	และให้ความสำาคัญกับสิน้ค้าและบริการท่�ช่วย
พฒัน้าคุณ์ภาพชวิ่ต	เศรษฐกิจัชุมชน้ม่การเติบโตสง่ข้ึ�น้จัากการพัฒน้าโครงสร้างพ้�น้ฐาน้
หลายด้้าน้ไปส่ช่น้บท	และการพฒัน้าการท่องเท่�ยวชุมชน้	

ด้�นำสง้คม	ประชาชน้ส่วน้มากเริ�มกลับมาทบทวน้คุณ์ค่าข้องชวิ่ต	หลายคน้กลับ
ไปใน้ทำางาน้ใน้ภ่มิลำาเน้าเดิ้มข้องตน้	หรอ้หัน้ไปทำางาน้ท่�รกัมากข้ึ�น้	ผ้่คน้เริ�มหัน้มาสน้ใจั
ปัญหาสิ�งแวด้ล้อมและด้่แลสุข้ภาพตัวเองมากข้ึ�น้	ภาครัฐหัน้ไปให้ความสำาคัญกับการ
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แก้ไข้ปัญหาความเหล้�อมลำา	 เกิด้การกระจัายอำาน้าจัส่่ท้องถิ�น้มากข้ึ�น้	และเกิด้น้วัตกรรมใน้ระดั้บชุมชน้
มากข้ึ�น้	รวมถึงการเปล่�ยน้ไปข้ายข้อง	หรอ้เรย่น้ผา่น้ระบบออน้ไลน์้

ประชาชน้ต้�น้ตัวภายหลังการแพร่ระบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	 ส่งผลให้ประชาชน้ตระหนั้กร่้ด้้าน้ 
การเงิน้	 เทคโน้โลย่สารสน้เทศ	และสุข้ภาพ	มากข้ึ�น้	 สังคมหัน้มาให้ความสำาคัญกับเร้�องความไว้วางใจั
ระหว่างกัน้	แต่ความเหล้�อมลำากัน้ทางสังคมยังคงม่อย่่	 การรับราชการได้้รับความน้ิยมมากข้ึ�น้จัากการท่�
ประชาชน้ต้องการความมั�น้คงใน้ชวิ่ตท่�มากข้ึ�น้

ด้�นำสุขัภ�พั	พฤติกรรมการป้องกัน้โรคระบาด้หลายเร้�องกลายเป็น้บรรทัด้ฐาน้	(Norm)	ข้องสงัคม	
เชน่้	การล้างม้อเป็น้ประจัำา	การสวมใสห่น้้ากากอน้ามัย	และหัน้มาบริโภคอาหารเพ้�อสขุ้ภาพ	โด้ยคำานึ้งถึง
สขุ้อน้ามัยมากขึ้�น้	โรงพยาบาลม่การเตรย่มความพร้อมรองรับโรคอุบติัใหม่หรอ้อุบติัซิำา	โด้ยม่การจััด้แบง่
พ้�น้ท่�เพ้�อรองรับโรคระบาด้	ประเทศไทยม่การพัฒน้าและส่งออกวัสดุ้อุปกรณ์์ทางการแพทย์มากข้ึ�น้	 
การพฒัน้า	Tele-medicine	ได้้รบัการยอมรบัและม่การใชง้าน้แพรห่ลาย	เทคโน้โลยด้่้าน้สุข้ภาพสามารถ
เข้า้ถึงประชาชน้ใน้ชน้บทได้้มากข้ึ�น้	ภาครัฐและเอกชน้ม่การลงทนุ้วิจััยและพฒัน้าด้้าน้สขุ้ภาพมากข้ึ�น้	

 ด้�นำก�รุศก่ษ�	สถาน้ศึกษากลับมาเปิด้การเรย่น้การสอน้โด้ยม่มาตรการการป้องกัน้เป็น้เร้�องปกติ	
ผสมผสาน้การเรย่น้ทั�งทางออน้ไลน้	์(Online)	และใน้หอ้งเรย่น้	(Offline)	สง่ผลให้เกิด้ธุรกิจัใหม	่(Startup)	
ด้้าน้การเร่ยน้การสอน้ข้ึ�น้จัำาน้วน้มาก	มหาวิทยาลัยม่การเปิด้หลักส่ตรพัฒน้าทักษะสำาหรับกลุ่มอาช่พ 
มากข้ึ�น้	 ใน้ข้ณ์ะท่�นั้กเร่ยน้และนั้กศึกษาเริ�มหัน้ไปสน้ใจัการเร่ยน้สาข้าใหม่	ๆ	ทำาให้บางหลักส่ตรม่การ 
ปิด้ตัวลง	นั้กศึกษาทั�งท่�เรย่น้อย่แ่ละจับใหมเ่ข้า้ไปชว่ยพฒัน้าชุมชน้มากข้ึ�น้	เกิด้เป็น้ธุรกิจัใหมร่ะดั้บท้องถิ�น้	
(Local	Startup)	และธุรกิจัเพ้�อสงัคม	(Social	Enterprise)	จัำาน้วน้มาก
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1.6 ทิศทางด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม
ข้องปีระเทศ

อน้าคตประเทศไทย	ค้อ	ความท้าทายต่อการข้บัเคล้�อน้ระบบวิทยาศาสตร	์วิจััย	และน้วัตกรรมข้อง
ประเทศ	ทั�งใน้ปจััจุับนั้และใน้อน้าคตจึังอย่ภ่ายใต้บรบิทข้องโลกแหง่ความเส่�ยงและภัยคกุคามหลากหลาย
ด้้าน้	ซิึ�ง	ด้ร.สวิุทย	์เมษิน้ทรย่	์อด่้ตรฐัมน้ตร่ว่าการกระทรวงการอุด้มศกึษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	
ได้้สะท้อน้ให้เห็น้ประเด็้น้ปัญหาและความท้าทายท่�สำาคัญข้องการเปล่�ยน้แปลงใน้อน้าคตท่�ม่ผลต่อการ
ข้ับเคล้�อน้ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศว่า	 ใน้อด่้ตสังคมข้องมนุ้ษย์เปล่�ยน้ผ่าน้ 
จัากสังคมเกษตรกรรมส่่การเป็น้สังคมอุตสาหกรรม	และใน้ปัจัจุับัน้สังคมโลกกำาลังเปล่�ยน้ผ่าน้เข้้าส่่การ
เป็น้	 ‘สังคมดิ้จิัทัล’	และ	 ‘สังคมหลังโควิด้’	ซิึ�งเป็น้ความท้าทายอย่างมากต่อการข้ับเคล้�อน้ประเทศไทย	
เน้้�องจัากสังคมดิ้จิัทัลและสังคมหลังโควิด้จัะส่งผลให้เกิด้การเปล่�ยน้แปลงจัากระบบฐาน้รากข้องสังคม	
ข้ยายช่องว่างระหว่างผ้่ได้้โอกาสกับผ้่ด้้อยโอกาสใน้การเข้้าถึงองค์ความร่้และโอกาสต่าง	 ๆ	 มากข้ึ�น้	 
ทั�งใน้ส่วน้ข้องความสามารถใน้การจััด้การระบบและพัฒน้าองค์ความร่เ้พ้�อน้ำาไปใช้จััด้การกับภาวะคุกคาม
ท่�อาจัทำาให้เกิด้ชอ่งว่างแหง่ความเหล้�อมลำาทางสงัคมมากข้ึ�น้	

ข้ณ์ะเด่้ยวกัน้การหยุด้ชะงักข้องเศรษฐกิจัโลกจัากการแพร่ระบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	 แม้ว่าช่วง 
ปลายปี	พ.ศ.	 2563	บางประเทศได้้ผ่อน้คลายลง	 แต่ความวิตกกังวลเก่�ยวกับแน้วโน้้มทางสังคมและ
เศรษฐกิจัข้องโลกยงัคงเกิด้ข้ึ�น้	เน้้�องจัากการท่�เศรษฐกิจัตกตำาอยา่งรุน้แรงได้้เริ�มข้ึ�น้	ประชาชน้อาจัจัะเผชญิ
กับภาวะซิมึเศรา้ท่�เลวร้ายท่�สดุ้	นั้บตั�งแต่ทศวรรษท่�	1930	แน้วทางแก้ไข้ค้อ	การท่�ทกุประเทศใน้โลกต้อง
ด้ำาเนิ้น้การร่วมกัน้อย่างรวด้เร็ว	 ด้้วยการปรับโฉมสังคมและเศรษฐกิจัทุกด้้าน้	 ตั�งแต่การศึกษาไปจัน้ถึง
ปัญหาทางสังคมและสภาพการทำางาน้	 ทั�งน่้�ทุกประเทศทั�งสหรัฐอเมริกาและสาธารณ์รัฐประชาชน้จ่ัน้	 
จัะต้องม่ส่วน้รว่มใน้ทุกอุตสาหกรรม	ตั�งแต่น้ำามัน้และก๊าซิไปจัน้ถึงเทคโน้โลยจ่ัะต้องได้้รบัการเปล่�ยน้แปลง
โด้ยใน้ระยะสั�น้	พบว่าอาจัต้องม่การปรบัเปล่�ยน้อยา่งรุน้แรงข้องระบบทนุ้นิ้ยม

วิกฤตการณ์ก์ารระบาด้ข้องโรคอุบติัใหมจ่ัากเช้�อโควิด้-19	สำาหรบัใน้ประเทศไทย	พบว่าประชาชน้
จัำาน้วน้มากแสด้งใหเ้ห็น้ถึงความเต็มใจัท่�จัะเส่ยสละเพ้�อประโยชน์้ใน้การด้แ่ลสขุ้ภาพและแรงงาน้ท่�จัำาเป็น้
อ้�น้	ๆ	และประชากรท่�เปราะบาง	เชน่้	ผ้่สง่อายุ	และหลายบริษัทได้้ก้าวข้ึ�น้มาเพ้�อสนั้บสนุ้น้คน้งาน้ลก่ค้า	
และชุมชน้ใน้ท้องถิ�น้ข้องตน้	 โด้ยได้้ปรับเปล่�ยน้ไปส่่ระบบทุน้นิ้ยมข้องผ้่ม่ส่วน้ได้้ส่วน้เส่ย	 ดั้งนั้�น้	 
เพ้�อรองรับการเปล่�ยน้แปลงท่�ฉบัพลัน้	(Global	Disruptive	Change)	อยา่งม่ประสิทธภิาพ	ทั�งใน้ด้้าน้โอกาส
ข้องประเทศและความท้าทายข้้างหน้้า	ประเทศไทยจึังจัำาเป็น้ต้องม่ยุทธศาสตร์การวิจััยและน้วัตกรรมท่�
จัะทำาให้ประเทศสามารถสร้างและเก็บเก่�ยวคุณ์ค่าและม่ลค่าต่าง	ๆ	 รวมทั�งการสร้างข้่ด้ความสามารถ 
ให้กับสังคมและประชาชน้ใน้ประเทศได้้ใน้ระยะยาว	 โด้ยม่เป้าหมายส่งสุด้ให้การวิจััยและน้วัตกรรมเป็น้
ส่วน้สำาคัญท่�สนั้บสนุ้น้ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายท่�กำาหน้ด้ไว้ใน้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	 ปี	
(พ.ศ.	2561-2580)	และการลงทุน้ใน้การจััด้การความร้่และวิทยาการข้องชาติจึังเป็น้หนึ้�งใน้ยุทธศาสตร์
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หลักท่�จัะน้ำาพาประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบท่�จัะเกิด้ข้ึ�น้จัากกระแสการเปล่�ยน้แปลง 
ข้องโลก	ท่ามกลางความท้าทายต่าง	ๆ	

ใน้ข้ณ์ะเด่้ยวกัน้	ศ�สตรุ�จั�รุย์พัิเศษ ดรุ.เอนำก เห้ล่�ธรุรุมท้ศน์ำ รุฐ้มนำตรุว่่�ก�รุกรุะทรุวงก�รุ
อุดมศก่ษ� วิทย�ศ�สตรุ ์วิจ้ัยและนำว้ตกรุรุม (อว.)	ได้้ให้แน้วทางแก้ปัญหาแบบเรง่ด่้วน้ท่�สามารถด้ำาเนิ้น้การ
ให้เกิด้ผลสมัฤทธิ�ภายใน้หนึ้�งปี	(Quick	Wins)	ประกอบด้้วย	(1)	การเพิ�มทักษะบัณ์ฑิ์ตจับใหม	่ด้้าน้ทักษะ
ดิ้จิัทัลเทคโน้โลย	่ (Digital	Literacy)	แล้วน้ำาทักษะนั้�น้ไปใช้กับประชาชน้ใน้พ้�น้ท่�	หรอ้ต่อยอด้ความร่ไ้ปส่่
อาชพ่ใหม่	และเรย่น้ร่ใ้น้สถาน้ท่�ทำางาน้จัรงิใน้ภาคปฏิิบติัรว่มกับภาคเอกชน้หร้อวิสาหกิจัชุมชน้ท่�ต้องการ
จ้ัางงาน้	 (2)	การเปิด้โอกาสให้ประชาชน้ร่วมกัน้เสน้อปัญหา	ระด้มสมองและความคิด้สร้างสรรค์เพ้�อหา
โมเด้ลต้น้แบบมาแก้ไข้ปัญหาให้กับประเทศ	 (Thailand	Mega	Hackathon)	 โด้ยกระทรวงอุด้มศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	จัะเปิด้พ้�น้ท่�ใน้การม่ส่วน้ร่วมให้กับประชาชน้อย่างทั�วถึงและเท่าเท่ยม	
(3)	การสรา้งเครอ้ข้า่ยใน้การมองอน้าคต	 ให้แก่บุคลากรข้องกระทรวงอุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจััยและ
น้วัตกรรม	(Thailand	Foresight	Consortium)	เพ้�อน้ำาความร่ม้าพัฒน้าและกำาหน้ด้น้โยบายหรอ้แผน้งาน้
ท่�สามารถตอบสน้องเป้าหมายการพฒัน้าประเทศ	และตรงกับความต้องการข้องประชาชน้

ดั้งนั้�น้	แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ข้องกระทรวงการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััย
และน้วัตกรรม	จึังเกิด้ขึ้�น้	เพั่�อปฏิิรุ่ปรุะบบและยกรุะด้บสถึ�นำภ�พัขัองรุะบบวิทย�ศ�สตรุ ์ก�รุวิจ้ัยและ
นำว้ตกรุรุม ก�รุวิจ้ัยและพัฒ้นำ�ขัองปรุะเทศ ภ�ยใต้วิสย้ท้ศน์ำ ก�รุพัฒ้นำ�ปรุะเทศอย�่งสมดลุ กรุะจั�ย
โอก�สอย่�งท้�วถ่ึง ส้งคมไทยมภ่่มิคุ้มก้นำท่�ด่ พัรุอ้มรุบ้พัลว้ตก�รุเปล่�ยนำแปลงขัองโลกอนำ�คต ก้�วส่ ่
ก�รุเป็นำส้งคมช�ญฉล�ดอย่�งย้�งย่นำ (Sustainable Smart Society) อ่กท้�งแนำวท�งแก้ปัญห้�แบบ 
เรุง่ด่วนำท่�ส�ม�รุถึดำ�เนิำนำก�รุให้เ้กิดผลสม้ฤทธิ�โดยเรุง่ด่วนำ
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จุัด้มุ่งเนำ้นำเชิงนำโยบัาย
ข้องปีระเทศไทย

บัทท่� 2
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ท่�ผา่น้มาประเทศไทยม่เป้าหมายใน้การพฒัน้าประเทศเพ้�อก้าวข้า้มประเทศ 
กับดั้กรายได้้ปาน้กลาง	ซิึ�งจัำาเป็น้ต้องปรับเปล่�ยน้โครงสร้างเศรษฐกิจัไปส่เ่ศรษฐกิจั 
ฐาน้น้วัตกรรม	โด้ยกำาหน้ด้ให้อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์	(S-Curve)	และอุตสาหกรรม 
ฐาน้เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	(Bio-Circular-Green	
Economy;	BCG)	 โด้ยเน้้น้การพฒัน้าท่�ยั�งยน้้	และรองรบัต่อการเปล่�ยน้แปลงต่อไป	 
ตามน้โยบายรัฐบาลท่�เร่งรัด้พัฒน้าประเทศท่�ใช้แน้วคิด้	BCG	model	 ใน้การบรรล ุ
เป้าหมายความมั�น้คง	มั�งคั�ง	และยั�งย้น้	น้อกจัากน่้�การแพรร่ะบาด้ข้องโควิด้-19	ทำาให้
รัฐบาลต้องทบทวน้	ปรับปรุงและพัฒน้าน้โยบายพัฒน้าประเทศ	ซิึ�งปัจัจุับัน้การ
เปล่�ยน้แปลงระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 (ววน้.)	ข้องประเทศเป็น้ความ
พยายามท่�จัะทำาให้ระบบวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	ม่ความยด้้หยุน่้เพ้�อรองรับ
การเปล่�ยน้แปลงท่�เกิด้ข้ึ�น้ตลอด้เวลาโด้ยยังคงรักษาโครงสร้างหลักข้องแผน้ด้้าน้
วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ท่�สอด้คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และการปรบั
น้โยบายข้องรัฐบาล	อ่กทั�งประเทศไทยยังต้องเผชิญหน้้ากับความท้าทายท่�สำาคัญ	ค้อ	
แน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงข้องโลกท่�สำาคัญ	

ทั�งน่้�ตลอด้ระยะเวลาท่�ผา่น้มา	พบว่า	แบบแผน้ทางเศรษฐกิจัและสังคมข้อง
โลกเปล่�ยน้แปลงอยา่งรวด้เร็วและฉับพลัน้	สง่ผลกระทบเป็น้วงกว้าง	อัน้เป็น้ท่�มาข้อง
ความจัำาเป็น้ท่�จัะต้องปฏิิร่ประบบ	ววน้.	ข้องประเทศแล้วนั้�น้	ความท้าทายใน้ภาวะใหม่
ต่อการเปล่�ยน้แปลงระบบ	ววน้.	ข้องประเทศไทยและข้องโลก	 ค้อ	ความเหล้�อมลำา
และความไม่เสมอภาคทางสังคม	 ความหลากหลายข้องข้ั�น้ช่วิตและสังคมส่งวัย	
น้วัตกรรมพลิกโฉม	การเปล่�ยน้ข้ั�วอำาน้าจัทางเศรษฐกิจั	การเส้�อมโทรมข้องสิ�งแวด้ล้อม
และการข้าด้แคลน้ทรัพยากร	และการแพร่ระบาด้ข้องโควิด้-19	และโรคอุบัติใหม	่ 
โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งการแพรร่ะบาด้ข้องโควิด้-19	ทำาให้ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและ
น้วัตกรรม	ม่บทบาทท่�สำาคัญใน้การสน้บัสนุ้น้การแก้ปัญหาวิกฤต	เพ้�อรองรบัความเส่�ยง
ใน้อน้าคต	และการเปล่�ยน้แปลงตามบรบิทข้องโลกต่อไป	
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ปีระเด็้นำด้้านำเศรษฐกิจั 
ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมจัะมุ่งเน้้น้การข้ับเคล้�อน้การพัฒน้าตาม

ร่ปแบบเศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	(Bio-Circular-Green	
Economy:	 BCG	Model)	 เพ้�อน้ำาไปส่่การพัฒน้าท่�ยั�งย้น้	ตามน้โยบายรัฐบาลท่�เร่งรัด้
พฒัน้าประเทศท่�จัะใช	้BCG	model	เพ้�อให้บรรลเุป้าหมายความมั�น้คง	มั�งคั�ง	และยั�งย้น้	
โด้ยมุง่เน้้น้การสร้างความเข้ม้แข็้งแก่เศรษฐกิจัฐาน้ราก	สนั้บสนุ้น้ให้เพิ�มทักษะตลอด้จัน้
น้วัตกรรมใหม่เพ้�อให้เกิด้แรงงาน้ท่�ม่ทักษะ	การกระจัายความเจัริญส่ภ่่มิภาค	มุง่เน้้น้การ
เพิ�มประสิทธภิาพการผลิตภาคเกษตร	อาทิ	การเกษตรสมัยใหม่	การเกษตรเพิ�มม่ลค่า	
อาหารแห่งอน้าคต	ผลิตภัณ์ฑ์์เพ้�อสุข้ภาพและยา	พลาสติกช่วภาพ	และพลังงาน้ชว่ภาพ	
การท่องเท่�ยวคณุ์ภาพสง่	เป็น้ต้น้	

การยกระดั้บโครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพ้�อสนั้บสนุ้น้ภาคการผลิตและการเติบโตไปส่่
อน้าคตข้องสาข้าเศรษฐกิจัหลัก	ท่�ชว่ยยกระดั้บความสามารถใน้การสร้างน้วัตกรรมเพ้�อ
การค้า	 โด้ยสรุปได้้ว่าจุัด้มุ่งเน้้น้ข้องระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมจัะช่วย
สนั้บสนุ้น้ให้เกิด้การฟิ้� น้ฟ่ิและสร้างเศรษฐกิจัภายใน้ประเทศเป็น้หลัก	 เพ้�อให้ประเทศ 
ม่ความได้้เปร่ยบและม่โอกาสท่�จัะสร้างการเติบโตให้กับประเทศใน้ช่วงหลังการระบาด้
ข้องโควิด้-19	รวมทั�งใหค้วามสำาคัญต่อกิจักรรมและธุรกิจัชุมชน้ท่�ม่ศักยภาพและโอกาส	
และมุ่งเน้้น้กิจักรรมท่�ก่อให้เกิด้การสร้างงาน้และสร้างอาช่พสามารถรองรับแรงงาน้ 
สว่น้เกิน้ท่�อพยพกลับท้องถิ�น้และชุมชน้	บ่รณ์าการระหว่างหน่้วยงาน้ทั�งใน้ด้้าน้กำาลังคน้	
แผน้งาน้โครงการและการลงทุน้	 และต้องม่ส่วน้ร่วมข้องภาคประชาชน้ใน้พ้�น้ท่�และ 
ภาคสว่น้อ้�น้	ๆ	ใน้สงัคม

 

ปีระเด็้นำด้้านำการศึกษา 
ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 มุ่งเน้้น้สนั้บสนุ้น้ให้สถาบัน้การศึกษา 

จัะต้องเป็น้หน่้วยงาน้ท่�ม่บทบาทสำาคัญใน้การพัฒน้าหลักส่ตรท่�สอด้คล้องกับความ
ต้องการด้้าน้บุคลากรข้องภาคอุตสาหกรรม	 โด้ยเฉพาะพ้�น้ท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจัพิเศษ 
ภาคตะวัน้ออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	ซิึ�งใชแ้น้วทางการศึกษาแบบ	EEC	
Model	Type	A	ค้อ	แน้วทางการพัฒน้าบุคลากรแบบความต้องการข้องตลาด้	(Demand	
Driven	Education)	รวมทั�งการจััด้เตรย่มความพรอ้มข้องบุคลากรใน้อน้าคต	การปรับ
เปล่�ยน้ร่ปแบบข้องการศึกษาส่ค่วามเป็น้	โรงเรย่น้แบบปกติใหม่	(New	Normal	Schools)	
ท่�สามารถจััด้ให้ม่การผสมผสาน้การเร่ยน้ทั�งทางออน้ไลน์้และออฟิไลน์้สำาหรับคน้ 
ทกุกลุ่ม	ทกุชว่งวัย	
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ปีระเด็้นำด้้านำสุข้ภาพ 
ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 มุ่งเน้้น้การ

สนั้บสนุ้น้ให้ม่เทคโน้โลยเ่พ้�อลด้ความเหล้�อมลำาใน้การเข้า้ถึง
บริการด้้าน้การแพทย์และสาธารณ์สุข้	 เพ้�อให้เกิด้ระบบท่�ม่
ประสิทธิภาพครอบคลุมและทั�วถึง	 อ่กทั�งยังมุ่งเน้้น้ให้ม่การ 
เตร่ยมเพิ�มทักษะกำาลังคน้และการพัฒน้าศักยภาพข้อง
บุคลากรทางการแพทย์	รวมถึงสนั้บสนุ้น้ให้เกิด้น้วัตกรรมใหม่	
และการแก้ปัญหาโรคท่�ไม่ติด้ต่อ	 (Non-Communicable	
Diseases:	NCDs)	ดั้งนั้�น้	ระบบ	ววน้.	มุ่งเน้้น้สนั้บสนุ้น้ประเด็้น้
การป้องกัน้การเกิด้โรคกลุ่มน่้�	 อาทิ	 ระบบข้้อม่ลท่�เก่�ยวข้้อง 
กับการจััด้การโรคไม่ติด้ต่อ	การพัฒน้าทางเล้อกการจััด้การ 
ฐาน้ข้้อม่ล	 ได้้แก่	 การจััด้ระบบข้้อม่ลเพ้� อการเฝ้้าระวัง 
เฉพาะจุัด้	 (Sentinel	 Surveillance)	 ท่�สามารถจััด้การเร้�อง
ความถ่กต้องครบถ้วน้ข้องข้้อม่ลใน้บางพ้�น้ท่�	 เพ้�อใช้ใน้การ
สะท้อน้สถาน้การณ์ใ์น้บริบทต่าง	ๆ 	เพ้�อสง่เสริมให้ประชาชน้
ม่สุข้ภาพด่้	ลด้การเจ็ับป่วย	 งาน้วิจััยเพ้�อสร้างคุณ์ภาพช่วิต
และโอกาสให้กลุม่ประชากรท่�อายุ	60	ปีข้ึ�น้ไป	และการพัฒน้า
คน้วัยเกษ่ยณ์ให้เป็น้พลัง	เน้้�องจัากคน้กลุ่มน่้�จัะเป็น้ประชากร
สว่น้ใหญข่้องประเทศใน้อน้าคตอัน้ใกล้	อาจัพจิัารณ์าแน้วทาง
การ	Relearn/Reskill	 สร้างงาน้	สร้างผ้่ส่งอายุท่�ม่สุข้ภาพด่้	
และเป็น้ประโยชน์้กับประเทศ

ปีระเด็้นำด้้านำความมั�นำคงทางอาห่าร
ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 มุ่งเน้้น้การ

สนั้บสนุ้น้เพ้�อสรา้งองค์ความร่	้บุคลากร	ตลอด้จัน้เทคโน้โลย่
น้วัตกรรมท่�จัะเสริมให้เกิด้การสร้างความมั�น้คงทางอาหาร	
การม่สว่น้ชว่ยผลักดั้น้การทำาให้ประเทศไทยเป็น้แหล่งอาหาร
ท่�ม่ความยั�งย้น้	และมั�น้คง	ซิึ�งต้องม่องค์ประกอบท่�เข้้มแข้็ง
และหนุ้น้เสริมด้้วยระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	
ได้้แก่	การทำาเกษตรยั�งยน้้	การเข้า้ถึงแหล่งอาหาร	และการม่
อาหารท่�พอเพย่งต่อความต้องการข้องประชาชน้	โด้ยเน้้น้การ
ใช้เทคโน้โลย่และน้วัตกรรม	 เพ้�อรองรับการทำาการเกษตรท่�

แม้ใน้ภาวะวิกฤต	โด้ยเฉพาะการแพร่ระบาด้โควิด้-19	
ท่�ต้องส่งเสริมและสน้ับสนุ้น้ให้เกิด้การใช้น้วัตกรรมสำาหรับ
สถาน้ศกึษา	เพ้�อลด้ความเส่�ยงใน้การแพรร่ะบาด้	และพฒัน้า
ระบบเพ้�อรองรบัการเรย่น้การสอน้ผา่น้ส้�อผสมผสาน้	อ่กทั�ง
สนั้บสนุ้น้ให้ใช้เคร้�องม้อเทคโน้โลย่ดิ้จิัทัล	 เพ้�อทด้แทน้หร้อ
เสริมการเร่ยน้ใน้ระบบปกติได้้	 รวมถึงให้องค์ความร่้แก่
บุคลากรให้ม่ทักษะด้้าน้ดิ้จิัทัลเพ่ยงพอต่อการสนั้บสนุ้น้
กิจักรรมทางการศึกษาข้องสถาน้ศึกษา	รวมถึงการสนั้บสนุ้น้
ให้เกิด้การพฒัน้าหลักสต่รท่�สอด้คล้องกับความต้องการด้้าน้
บุคลากรข้องภาคเอกชน้ใน้การจััด้เตร่ยมความพร้อมข้อง
บุคลากรใน้อน้าคต
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เหมาะสมกับลักษณ์ะพ้�น้ท่�	 และต้องม่การพัฒน้าการผลิตอาหารตลอด้ห่วงโซิ่อุปทาน้	 โด้ยเน้้น้การผลิต
อาหารท่�ปลอด้ภัย	การสน้ับสนุ้น้ให้ค้น้คว้า	 วิจััยและพัฒน้าให้เกิด้ความเข้้มแข้็งข้องระบบสหกรณ์์และ 
การรวมกลุ่มเกษตร	เพ้�อเป็น้การเพิ�มประสิทธภิาพใน้การผลิตและการบริหารจััด้การ	ตลอด้จัน้การศึกษา
ห่วงโซิ่อุปทาน้	 และการสน้ับสนุ้น้ให้เกิด้การใช้หลักการตลาด้น้ำาเพ้�อจัำาหน้่ายสิน้ค้า	 ตลอด้จัน้การให ้
ความสำาคัญใน้การให้องค์ความร่	้การพฒัน้าทักษะอาชพ่ให้แก่เกษตรกร	สนั้บสนุ้น้และสง่เสรมิผ้่ผลิตและ 
ผ้่ประกอบการด้้าน้อาหารตลอด้ห่วงโซิค่ณุ์ค่า	ตลอด้จัน้การจัำาหน้า่ยออกส่ต่ลาด้ทั�งใน้และต่างประเทศ

ปีระเด็้นำด้้านำเทคโนำโลย่ดิ้จิัทัล 
ระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	มุง่เน้้น้สง่เสรมิใหเ้กิด้การใชเ้ทคโน้โลย่และน้วัตกรรมใน้การ

พัฒน้าเศรษฐกิจัข้องประเทศ	 โด้ยเฉพาะการใช้เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัล	 เพ้�อสง่เสริมวิสาหกิจัดิ้จิัทัล	รวมถึงการ
พฒัน้าเม้องอัจัฉรยิะ	การสนั้บสนุ้น้ให้ระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ม่สว่น้ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพ
การผลิตหรอ้ลด้ต้น้ทุน้กระบวน้การผลิต	และเพิ�มรายได้้หรอ้ม่ลค่าเพิ�มให้กับสนิ้ค้าและบรกิาร	อ่กทั�งมุง่เน้้น้
การสนั้บสนุ้น้ให้เกิด้การเรง่พัฒน้าศักยภาพและทักษะกำาลังคน้และบุคลากรด้้าน้เทคโน้โลย่และน้วัตกรรม
ดิ้จิัทัล	ให้ม่ทักษะด้้าน้ดิ้จิัทัล	เพ้�อเป็น้สว่น้ชว่ยใน้การเปล่�ยน้งาน้หรอ้หางาน้ใหม	่อ่กทั�งสรา้งงาน้และเยย่วยา
เศรษฐกิจัไทยหลังได้้รับผลกระทบจัากการแพร่ระบาด้โควิด้-19	ผ่าน้การเร่ยน้การสอน้บน้แพลตฟิอร์ม
ออน้ไลน์้	ด้้วยการสง่เสรมิกำาลังคน้และบุคลากรดิ้จิัทัล	การสง่เสรมิทักษะด้้าน้วิเคราะห์ข้อ้ม่ล	การสง่เสรมิ
ทักษะด้้าน้ความปลอด้ภัยจัากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร	์(Cyber	Security)	แก่ธุรกิจัข้น้าด้กลางและ
ข้น้าด้ยอ่ม	และประชาชน้ทั�วไป

จัากจุัด้มุง่เน้้น้เชิงน้โยบายข้องรัฐบาลใน้ประเด็้น้ต่าง	ๆ 	ท่�ได้้กล่าวมานั้�น้จัะเห็น้ได้้ว่าระบบวิทยาศาสตร์	
วิจััยและน้วัตกรรม	ม่ความสำาคัญอยา่งยิ�งต่อการพัฒน้าและขั้บเคล้�อน้ประเทศ	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งกระทรวง
การอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	ซิึ�งเป็น้หน่้วยงาน้หลักใน้การสนั้บสนุ้น้ท่�สำาคัญ	โด้ยเน้้น้การ
ใชวิ้ทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	มาแก้ปัญหาวิกฤตและพัฒน้าเศรษฐกิจัอยา่งยั�งยน้้	โด้ยเฉพาะการใช้
เทคโน้โลยดิ่้จิัทัลและเศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้เป็น้กลไกสำาคัญก่อให้เกิด้การข้บัเคล้�อน้เศรษฐกิจักระแสใหม่	

ยิ�งไปกว่านั้�น้ยงัให้ความสำาคัญกับการพัฒน้าเศรษฐกิจัท่�สมด้ลุกับการด้แ่ลสงัคมและรกัษาคณุ์ภาพ
สิ�งแวด้ล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั�งยน้้	จึังน้ำาไปส่ก่ารกำาหน้ด้น้โยบาย	ดั้งน่้�	(1)	เปล่�ยน้ความ
ยากจัน้ส่ค่วามมั�งม่อยา่งทั�วถึง	(2)	ข้บัเคล้�อน้เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	
เพ้�อการเติบโตอย่างยั�งย้น้	 (3)	 ยกระดั้บอุตสาหกรรมและวางรากฐาน้เพ้�ออน้าคตด้้วยการอุด้มศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 (อววน้.)	 (4)	สร้างเสริมความมั�น้คงข้องมนุ้ษย์และพลังทางสังคมเพ้�อ 
การพฒัน้าท่�สมดุ้ล	(5)	พลิกโฉมการอุด้มศึกษาและพัฒน้ากำาลังคน้ให้ตอบโจัทย์ประเทศ	และ	(6)	ปฏิิร่ป
ระบบอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ให้เกิด้ผลสมัฤทธิ�ใน้การข้บัเคล้�อน้เศรษฐกิจัและสังคม	
โด้ยมุ่งเน้้น้	
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1)	 สร้างบุคลากรข้องประเทศท่�ม่ศักยภาพและม่
ความสามารถใน้การแข้่งขั้น้	 เน้้น้การสร้างความร่วมม้อ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน้	การพัฒน้าองค์ความร่้ท่�สำาคัญ
สำาหรับงาน้ใน้อน้าคต	การเร่ยน้ร่้ตลอด้ช่วิต	 เสริมสร้างและ
เพิ�มทักษะใหม่เพ้� อสร้างตัวแทน้การเปล่�ยน้แปลงเพ้� อ
ถ่ายทอด้และปรับเปล่�ยน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 
ไปส่ชุ่มชน้	และทำาให้เกิด้การน้ำาไปใชป้ระโยชน้ใ์น้พ้�น้ท่�ได้้จัริง	

2)	 วางรากฐาน้และยกระดั้บระบบนิ้เวศการวิจััย 
เพ้�อพัฒน้าสังคมและภาคธุรกิจัให้เข้้มแข็้ง	 เน้้น้การทำาการ
คาด้การณ์์ล่วงหน้้า	 (Foresight)	 เพ้�อคัด้เล้อกอุตสาหกรรม
ใหม	่(Next	S-curve)	เพ้�อทบทวน้อุตสาหกรรมเด่้น้	(S-curve)	
โด้ยเฉพาะสร้างกลไกเช้�อมโยงนั้กวิจััย	และนั้กวิจััยใน้สากล
ใน้การแลกเปล่�ยน้ความร่	้นั้กวิจััย	และการทด้ลองน้วัตกรรม	

3)	 น้ำาผลงาน้วิจััยและน้วัตกรรมไปใช้สนั้บสนุ้น้การ
พัฒน้าสังคมและเศรษฐกิจัข้องประเทศ	 เน้้น้กระบวน้การ
ระด้มสมองและเปิด้โอกาสให้ประชาชน้ทุกระดั้บร่วมสร้าง
โจัทย	์โด้ยสรา้งต้น้แบบท่�จัะน้ำาไปแก้ปัญหา	และสามารถน้ำา
ไปใช้ได้้จัรงิ	

4)	 มหาวิทยาลัยเป็น้ผ้่น้ำาใน้การข้บัเคล้�อน้การพฒัน้า
ประเทศ	เน้้น้การปรบัร่ปแบบการเรย่น้ร่ใ้ห้เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมาย	โด้ยม่แพลตฟิอรม์การเร่ยน้ร้่	(Learning	Platform)	
ท่�เข้้าถึงง่าย	สร้างระบบการม่ส่วน้ร่วม	 (Partnership)	 เพ้�อ
ดึ้งด่้ด้บุคลากรด้้าน้อุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม
ใน้ระดั้บโลกเข้า้มาส่ป่ระเทศไทย	หรอ้รว่มทำางาน้ใน้หน้ว่ยงาน้
อุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์	วิจััยและน้วัตกรรม

น้โยบายการฟ้ิ� น้ฟิเ่ศรษฐกิจัและสังคมจัากผลกระทบ
โควิด้-19	ได้้มุง่เน้้น้การสรา้งเศรษฐกิจัฐาน้ราก	กระจัายความ
เจัริญไปส่ภ่่มิภาคอย่างยั�งย้น้	และยกระดั้บโครงสร้างพ้�น้ฐาน้
เพ้�อสนั้บสนุ้น้ภาคการผลิต	และการเติบโตไปส่่อน้าคตข้อง
สาข้าเศรษฐกิจัหลัก	 โด้ยม่จุัด้เน้้น้	 ดั้งน่้�	 (1)	 การสร้างความ 
เข้ม้แข็้งแก่เศรษฐกิจัฐาน้ราก	สนั้บสนุ้น้ให้เพิ�มทักษะตลอด้จัน้

น้วัตกรรมใหม่เพ้�อให้เกิด้แรงงาน้ท่�ม่ทักษะ	การทำาการเกษตร
ทฤษฎ่ีใหมแ่บบเกษตรแมน่้ยำา	การผลิตสนิ้ค้าและบรกิารชุมชน้	
สิน้ค้าโอทอปท่�สามารถสร้างรายได้้ให้ท้องถิ�น้	และการสร้าง
การท่องเท่�ยวชุมชน้ใน้ลักษณ์ะท่�เป็น้การท่องเท่�ยวคุณ์ภาพ	
(2)	การกระจัายความเจัริญส่ภ่่มิภาคใน้พ้�น้ท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจั
ใหมทั่�ง	4	แหง่เพ้�อสรา้งการเติบโตส่อ่น้าคตอยา่งยั�งยน้้	 โด้ย
เน้้น้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร	 เศรษฐกิจั 
ฐาน้ชว่ภาพ	รวมทั�งการท่องเท่�ยวคุณ์ภาพสง่	(3)	การยกระดั้บ
โครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพ้�อสนั้บสนุ้น้ภาคการผลิตและการเติบโต
ไปส่อ่น้าคตข้องสาข้าเศรษฐกิจัหลัก	หร้อโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ท่�
ชว่ยยกระดั้บความสามารถใน้การสร้างน้วัตกรรมเพ้�อการค้า	
และ	(4)	การกระตุ้น้ธุรกิจัท่องเท่�ยวเพ้�อข้บัเคล้�อน้เศรษฐกิจั
ภาคบริการใน้ฐาน้ะท่�เป็น้สาข้าเศรษฐกิจัหลักท่�ม่ผลกระทบ
ต่อผ้่ประกอบการใน้ทุกระดั้บ	

โด้ยสรุป	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผน้และน้โยบายท่�กล่าว 
มานั้�น้ให้ความสำาคัญอย่างยิ�งต่อการพัฒน้าวิทยาศาสตร	์
เทคโน้โลย	่การวิจััย	และพฒัน้าน้วัตกรรม	เพ้�อพัฒน้าประเทศ 
ไทยไปส่่ประเทศท่�พฒัน้าแล้ว	จึังจัำาเป็น้ต้องขั้บเคล้�อน้ประเทศ
ด้้วยองค์ความร่	้การวิจััยและน้วัตกรรม	โด้ยมุง่เน้้น้เป้าหมาย
ใน้การตอบโจัทย์และความต้องการใน้แต่ละภาคส่วน้	อาทิ	 
ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคเอกชน้	และภาคประชาสังคม	เพ้�อ
ให้เกิด้การทำางาน้ร่วมกัน้อย่างม่ส่วน้ร่วมส่่เป้าประสงค์ท่�จัะ
ปฏิิร่ปประเทศไทยให้หลุด้พ้น้จัากกับดั้กรายได้้ปาน้กลาง	 
เกิด้การกระจัายรายได้้	 ลด้ความเหล้�อมลำาใน้สังคม	 สร้าง
คุณ์ภาพช่วิตท่�ด่้ข้องประชาชน้	 รวมถึงสร้างภ่มิคุ้มกัน้ให้
ประเทศสามารถปรบัตัวรองรับผลกระทบท่�เกิด้ข้ึ�น้จัากกระแส
ข้องการเปล่�ยน้แปลงอยา่งรวด้เรว็	และสามารถปรบัตัวส่ก่าร
พฒัน้าท่�ยั�งยน้้ต่อไป
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สถานำการณ์์
และความต้องการ
ข้องปีระเทศ

บัทท่� 3
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ท่�ผา่น้มาการพฒัน้าประเทศไทยได้้เผชญิหน้้ากับการเปล่�ยน้แปลงใน้บรบิทต่าง	ๆ 	
ทำาให้ประเทศไทยจึังจัำาเป็น้ต้องเร่งรัด้การพัฒน้าใน้หลายประเด็้น้	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง
ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 เทคโน้โลย่และน้วัตกรรม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	 
ความเหล้�อมลำาด้้าน้รายได้้และการกระจัายรายได้้	 และคุณ์ภาพการศึกษา	 เป็น้ต้น้	 
จัากสถาน้การณ์ก์ารแพรร่ะบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	และมาตรการปดิ้เม้องท่�ผา่น้มาทำาให้
ประเทศต่าง	ๆ	 ได้้รับผลกระทบ	และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจัโลกท่�หด้ตัวอย่างรุน้แรง
กองทุน้การเงิน้ระหว่างประเทศ	(IMF)	ได้้คาด้การณ์เ์ศรษฐกิจัโลกว่าจัะหด้ตัวร้อยละ	4.9	
จัากท่�ประมาณ์การไว้ใน้เด้้อน้เมษายน้ว่าจัะหด้ตัวร้อยละ	3	เน้้�องจัากระบบเศรษฐกิจัโลก
ฟิ้� น้ตัวช้ากว่าท่�คาด้การณ์ไ์ว้ตอน้แรก	(คมปทิต	สกลุหวง,	2563)	

อ่กทั�งใน้การประชุมสหประชาชาติว่าด้้วยการค้าและการพฒัน้า	ได้้แสด้งให้เห็น้
ว่าดั้ชน่้ภาคการผลิตข้องจ่ัน้เด้้อน้กมุภาพนั้ธ	์2563	ลด้ลงตำาสดุ้ตั�งแต่ปี	2547	และสรา้ง
ความเสย่หายต่อการสง่ออกใน้หว่งโซิอุ่ปทาน้	50,000	ล้าน้ด้อลลารส์หรฐัฯ	ซิึ�งสหภาพยุโรป
ได้้รบัผลกระทบมากสุด้	15,600	ล้าน้ด้อลลาร์สหรัฐฯ	รองลงมาเป็น้	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	
ญ่�ปุ่น้	เกาหล่ใต้	เว่ยด้น้าม	ทางสมาคมข้น้สง่ทางอากาศระหว่างประเทศ	(IATA)	ประเมิน้
รายรับการท่องเท่�ยวข้องโลกจัะลด้ลง	 63,000	 ล้าน้ด้อลลาร์สหรัฐฯ	 โด้ยเอเช่ยได้้รับ 
ผลกระทบสง่สุด้	รองลงมาค้อ	ยุโรป	ญ่�ปุ่น้	อิตาล่	และเยอรมน่้	จัากผลกระทบดั้งกล่าว
ไมเ่พย่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจัเท่านั้�น้	แต่ยงัสง่ผลกระทบด้้าน้อ้�น้	ๆ 	อาทิ	เทคโน้โลย	่
โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้	ชุมชน้และสังคม	เป็น้ต้น้

ข้ณ์ะท่�สถาน้การณ์์การแพร่ระบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	 ใน้ประเทศไทย	 ได้้สร้าง 
ความเสย่หายต่อการสง่ออก	ม่ลค่าความเสย่หาย	700	ล้าน้ด้อลลารส์หรฐัฯ	หรอ้อัน้ดั้บ	
11	ข้องโลก	 โด้ยอุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก	 เคร้�องม้อ	 เคร้�องจัักร	 เคม่ภัณ์ฑ์์	
อุปกรณ์์ส้�อสาร	ยาน้ยน้ต์	 ใน้ประเทศไทยเป็น้สาข้าท่�ได้้รับผลกระทบมากท่�สุด้	ข้ณ์ะท่�
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่�ยวแห่งประเทศไทย	ประเมิน้ว่าส่งผลกระทบต่อการท่องเท่�ยว
ไมต่ำากว่า	6	 เด้้อน้	และสญ่เสย่รายได้้กว่า	2.5	แสน้ล้าน้บาท	(เสาวณ์	่จััน้ทะพงษ์	และ
ทศพล	ต้องหุ้ย,	2563)	

ทั�งน่้�	สำานั้กงาน้สภาพฒัน้าการเศรษฐกิจัและสงัคมแหง่ชาติ	ได้้วิเคราะห์ภาพรวม
ข้องผลกระทบหลังโควิด้-19	ท่�สง่ผลกระทบต่อประเทศไทย	โด้ย	GDP	ติด้ลบรอ้ยละ	7.5	
การจััด้อัน้ดั้บความสามารถใน้การแข่้งขั้น้ปี	 2563	 จััด้โด้ย	 IMD	อย่่ท่�อัน้ดั้บ	29	จัาก	 
63	ประเทศ	ลด้ลงจัากอัน้ดั้บท่�	25	ใน้ปี	2562	ภาคอุตสาหกรรมได้้รบัผลกระทบอยา่ง
หนั้กโด้ยเฉพาะการบริโภคและการลงทุน้ข้องภาคเอกชน้	พร้อมทั�งการส่งออกปรับตัว
ลด้ลงอยา่งต่อเน้้�อง	และอัตราการว่างงาน้เพิ�มข้ึ�น้	แต่ยงัอย่ใ่น้ระดั้บตำา	(สำานั้กงาน้สภา
พฒัน้าการเศรษฐกิจัและสังคมแหง่ชาติ,	2563)	

47

แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับัปรั์บัปรุ์ง สำาหรั์บัปีงบัปร์ะมาณ พ.ศ. 2565



3.1 สถานำการณ์์ ความต้องการข้องปีระเทศ 
และความต้องการทางนำโยบัาย 

ท่�ผา่น้มาประเทศไทยม่เป้าหมายใน้การพัฒน้าประเทศเพ้�อก้าวข้า้มประเทศกับดั้กรายได้้ปาน้กลาง	 
ซิึ�งจัำาเป็น้ต้องปรับเปล่�ยน้โครงสร้างเศรษฐกิจัไปส่่เศรษฐกิจัฐาน้น้วัตกรรม	 โด้ยกำาหน้ด้ให้อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร	์(S-Curve)	และอุตสาหกรรมฐาน้เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	
(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG)	โด้ยเน้้น้การพฒัน้าท่�ยั�งยน้้	และรองรบัต่อการเปล่�ยน้แปลงต่อไป	
ตามน้โยบายรัฐบาลท่�เรง่รัด้พัฒน้าประเทศท่�จัะใช้แน้วคิด้	BCG	model	ใน้การบรรลุเป้าหมายความมั�น้คง	
มั�งคั�ง	และยั�งย้น้	

น้อกจัากน่้�เหตุการณ์์การแพร่ระบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	 รวมทั�งการเปล่�ยน้แปลงอย่างรวด้เร็วข้อง
เทคโน้โลย	่ทำาให้รฐับาลต้องทบทวน้	ปรบัปรุงและพฒัน้าน้โยบายพฒัน้าประเทศ	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งการ
แพรร่ะบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	ประเทศไทยจึังจัำาเป็น้ต้องขั้บเคล้�อน้การฟิ้� น้ฟิเ่ศรษฐกิจัภายใน้ประเทศบน้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจัพอเพ่ยงและสร้างการม่สว่น้รว่มใน้การฟ้ิ� น้ฟิ่เศรษฐกิจัระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน้	
ภาควิชาการ	และภาคประชาชน้	สรา้งความมั�น้คงทางเศรษฐกิจัและสังคมภายใน้ประเทศให้สามารถรองรับ
ผลกระทบจัากการระบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจัข้องประเทศท่�ลด้การพึ�งพา 
การส่งออกและนั้กท่องเท่�ยวต่างประเทศใน้เชิงปริมาณ์ไปส่่การผลิตสิน้ค้าและบริการท่�ม่ม่ลค่าเพิ�มข้ึ�น้และ
การท่องเท่�ยวเชิงคุณ์ภาพมากขึ้�น้	(สำานั้กงาน้สภาพฒัน้าการเศรษฐกิจัและสังคมแหง่ชาติ,	2563)	

3.1.1 นำโยบัาย ยุทธศาสตร์และแผนำท่�เก่�ยวข้้อง 
และความเช่�อมโยงกับัแผนำด้้านำ ววนำ.

ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 เป็น้ยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมน่้ญแห่ง 
ราชอาณ์าจัักรไทย	สำาหรับใช้เป็น้เป้าหมายการพัฒน้าประเทศท่�ยั�งย้น้	 และให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์้	
“ประเทศไทยม่ความมั�น้คง	มั�งคั�ง	ยั�งยน้้	เป็น้ประเทศพฒัน้าแล้ว	ด้้วยการพฒัน้าตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจั
พอเพย่ง”	ประกอบด้้วย	6	ประเด็้น้ยุทธศาสตรช์าติ	ค้อ	(1)	ยุทธศาสตรช์าติด้้าน้ความมั�น้คง	(2)	ยุทธศาสตร์
ชาติด้้าน้การสรา้งความสามารถใน้การแข้ง่ขั้น้	(3)	ยุทธศาสตรช์าติด้้าน้การพฒัน้าและเสรมิสรา้งศักยภาพ
มนุ้ษย	์(4)	ยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	(5)	ยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้การ
สร้างการเติบโตบน้คุณ์ภาพชวิ่ตท่�เป็น้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม	และ	(6)	ยุทธศาสตรช์าติด้้าน้การปรับสมดุ้ลและ
พัฒน้าระบบการบริหารจััด้การภาครัฐ	ซิึ�งแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ	จัะม่เป้าหมาย	20	 ปี	 ตัวช่�วัด้เป้าหมาย	
และประเด็้น้ยุทธศาสตร	์
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สำาหรับการประเมิน้ผลการพัฒน้าตามยุทธศาสตร์นั้�น้	ประกอบด้้วย	(1)	ความอย่่ด่้ม่สขุ้ข้องคน้ไทย
และสังคมไทย	(2)	ข้ด่้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้	การพัฒน้าเศรษฐกิจั	และการกระจัายรายได้้	(3)	การพัฒน้า
ทรัพยากรมนุ้ษย์ข้องประเทศ	 (4)	ความเท่าเท่ยมและความเสมอภาคทางสังคม	 (5)	ความหลากหลาย 
ทางช่วภาพ	คณุ์ภาพสิ�งแวด้ล้อม	และความยั�งยน้้ข้องทรพัยากรธรรมชาติ	และ	(6)	ประสทิธภิาพการบรหิาร
จััด้การและการเข้้าถึงการให้บริการข้องภาครัฐ	โด้ยม่	“แผน้แมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”	เป็น้แผน้ท่�ใช้
ข้บัเคล้�อน้การพฒัน้าประเทศ

ภ�พิท่� 12 แผนระดับท่�	1:	ยุ่ทธศาสตร์ชั้าติ	20	ปัี

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ด้านความมั่นคง
เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม

ของประเทศให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ

และทุกมิติ

คนไทยในอนาคตมีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปญัญา มีทักษะท่ีจําเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษา
อังกฤษและภาษาท่ี 3 และมีคุณธรรม

คํานึงถึงความย่ังยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน

ให้เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมผ่าน
มาตรการต่าง ๆ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด

ผลลัพธ์ต่อความย่ังยืน 

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
เน้นการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติ ควบคู่กับการ
ขยายโอกาสของไทยในเวทีโลก

การปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม”

สร้างความเปน็ธรรม
และลดความเหล่ือมล้ําในทุกมิติ 
กระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เปน็กําลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ

ท่�มา:	สำานั้กงาน้สภาพฒัน้าการเศรษฐกิจัและสงัคมแหง่ชาติ

แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	(ววน้.)	พ.ศ.	2563-2565	เม้�อวิเคราะห์ความสัมพัน้ธแ์ละ
ความเช้�อมโยงข้องแผน้ด้้าน้	ววน้.	ฉบบัน่้�	พบว่าม่ความเช้�อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติทั�ง	6	 ด้้าน้	 เร่ยงตาม
สดั้สว่น้ความสัมพัน้ธ	์ได้้แก่	(1)	ยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้การสร้างความสามารถใน้การแข่้งข้นั้	(2)	ยุทธศาสตร์
ชาติด้้าน้การพฒัน้าและเสรมิสรา้งศักยภาพมนุ้ษย์	(3)	ยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้การสร้างการเติบโตบน้คุณ์ภาพ
ชวิ่ตท่�เป็น้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม	(4)	ยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้ความมั�น้คง	(5)	ยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม	และ	 (6)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้การปรับสมดุ้ลและพัฒน้าระบบการบริหาร
จััด้การภาครฐั	ตามลำาดั้บ	ดั้งแสด้งใน้ภาพท่�	13	ดั้งน่้�
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

31.9 31.2

19.5

19.5

19.5 19.5

ภ�พิท่� 13 ควิามเช่ั้�อมโยุงของแผนด�าน	วิวิน.	กับยุ่ทธศาสตร์ชั้าติทั�ง	6	ด�าน

แผน้ระดั้บท่�	 2	แผน้แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 เป็น้กลไกสำาคัญใน้การถ่ายทอด้เป้าหมายและ
ประเด็้น้ยุทธศาสตรข์้องยุทธศาสตรช์าติ	20	ปี	ลงส่แ่ผน้ระดั้บต่าง	ๆ	ใชเ้ป็น้กรอบใน้การด้ำาเนิ้น้งาน้ข้อง
หน้่วยงาน้ท่�เก่�ยวข้้องให้เป็น้ไปใน้ทิศทางเด่้ยวกัน้	ตลอด้จัน้บรรลุเป้าหมายใน้การพัฒน้าประเทศ	 ม่การ
กำาหน้ด้ประเด็้น้ใน้ลักษณ์ะท่�ม่การบ่รณ์าการและเช้�อมโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าติด้้าน้ท่�เก่�ยวข้อ้ง	ม่ทั�งสิ�น้	
23	ประเด็้น้	ได้้แก่	(1)	ความมั�น้คง	(2)	การต่างประเทศ	(3)	การเกษตร	(4)	อุตสาหกรรมและการบริการ
แหง่อน้าคต	(5)	การท่องเท่�ยว	 (6)	 พ้�น้ท่�และเม้องน้า่อย่อั่จัฉรยิะ	 (7)	 โครงสร้างพ้�น้ฐาน้	ระบบโลจิัสติกส์	
และดิ้จิัทัล	(8)	ผ้่ประกอบการและวิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ย่อมยุคใหม่	(9)	เข้ตเศรษฐกิจัพเิศษ	(10)	
การปรบัเปล่�ยน้ค่านิ้ยม	และวัฒน้ธรรม	(11)	ศักยภาพคน้ตลอด้ชว่งชวิ่ต	(12)	การพัฒน้าการเรย่น้ร่	้(13)	
การเสริมสรา้งให้คน้ไทยม่สุข้ภาวะท่�ด่้	(14)	ศักยภาพการก่ฬา	(15)	พลังทางสังคม	(16)	เศรษฐกิจัฐาน้ราก	
(17)	ความเสมอภาคและหลักประกัน้ทางสงัคม	(18)	การเติบโตอยา่งยั�งยน้้	(19)	การบริหารจััด้การน้ำาทั�ง
ระบบ	(20)	การบรกิารประชาชน้และประสทิธภิาพภาครฐั	(21)	การต่อต้าน้การทจุัรติและประพฤติมิชอบ	
(22)	กฎีหมายและกระบวน้การยุติธรรม	และ	(23)	การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรม	โด้ยแผน้แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละฉบับอาจัสามารถตอบเป้าหมายการพัฒน้าข้องยุทธศาสตร์ชาติทั�งด้้าน้ท่�เก่�ยวข้้อง
โด้ยตรง	หร้อม่ส่วน้ใน้การสนั้บสนุ้น้การบรรลุเป้าหมายข้องยุทธศาสตร์ชาติด้้าน้อ้�น้	ๆ	และแผน้แม่บท 
ท่�	 (23)	 การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรมนั้�น้ถ้อเป็น้ส่วน้สำาคัญยิ�งใน้การขั้บเคล้�อน้และตอบเป้าหมายทั�ง	 
6	ยุทธศาสตรช์าติได้้โด้ยตรง	ดั้งแผน้ภาพท่�	14	ดั้งน่้�
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ภ�พิท่� 14	ควิามเช่ั้�อมโยุงของแผนด�าน	วิวิน. 
กับแผนแม�บทท่�	23	การวิิจัยุแลุ่ะพัฒนานวัิตกรรม

จัากข้อ้ม่ลข้อง	สำานั้กงาน้สภาพัฒน้าการเศรษฐกิจัและสงัคมแหง่ชาติ	(สศช.)	ระบุถึงแผน้แมบ่ทท่�	(23)	
การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรม	สามารถตอบเป้าหมายการพัฒน้าโด้ยตรง	 ทั�งสิ�น้	6	 ยุทธศาสตร์ชาติ	ซิึ�งแผน้
ด้้าน้	ววน้.	จััด้ทำาข้ึ�น้เพ้�อข้บัเคล้�อน้แผน้แมบ่ทท่�	(23)	การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรม	เป็น้หลัก	ใน้สว่น้น่้�จึังแสด้ง
ความสัมพนั้ธข์้องแผน้ด้้าน้	ววน้.	ต่อแผน้แมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ใน้เชงิความสอด้คล้องระหว่าง	OKRs	
ข้องแผน้ด้้าน้	ววน้.	ระดั้บแพลตฟิอรม์	โปรแกรม	รวมถึงแผน้งาน้	ต่อเป้าหมาย	และ/หรอ้	 ตัวช่�วัด้ข้องแผน้
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 สรุปแน้วทางการจััด้สรรงบประมาณ์เพ้�อข้ับเคล้�อน้แผน้แม่บทฯ	 รวมถึงการ
วิเคราะห์สิ�งท่�แผน้ด้้าน้	ววน้.	ยังข้าด้อย่	่เพ้�อปรับปรุงแผน้ด้้าน้	ววน้.	ให้สมบ่รณ์ต่์อไป	

แนำวทางการบูัรณ์าการและจััด้สรรงบัปีระมาณ์ข้องแผนำด้้านำ ววนำ. เพ่�อตอบัโจัทย์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีี และแผนำแม่บัทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ท่�ม่เป้าหมายการพัฒน้าประเทศค้อ “ปรุะเทศช�ติม้�นำคง ปรุะช�ชนำม ่
คว�มสุขั เศรุษฐกิจัพั้ฒนำ�อย่�งต่อเน่ำ�อง ส้งคมเป็นำธรุรุม ฐ�นำทรุพ้ัย�กรุธรุรุมช�ติย้�งย่นำ” โด้ยยกระดั้บ
ศักยภาพข้องประเทศใน้หลากหลายมิติ	 พัฒน้าคน้ใน้ทุกมิติและใน้ทุกช่วงวัยให้เป็น้คน้ด่้เก่ง	และม่คุณ์ภาพ	
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 สร้างการเติบโตบน้คุณ์ภาพช่วิตท่�เป็น้มิตรกับสิ�งแวด้ล้อม	 
และม่ภาครัฐข้องประชาชน้เพ้�อประชาชน้และประโยชน์้ส่วน้รวม	 โด้ยการประเมิน้ผลการพัฒน้าตาม
ยุทธศาสตรช์าติ	ประกอบด้้วย

35.28%

18.76%
15.03%

11.23%

12.31% 5.09%
ด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านองค์ความรู้

ด้านองค์ความรู้
ด้านสังคม

ด้านสังคม

ด้านปจัจัยฯ
เปา้หมาย 1

ด้านปัจจัยฯ

ด้านเศรษฐกิจ
เปา้หมาย 1

ด้านเศรษฐกิจ

เปา้หมาย 2

เปา้หมาย 2

24 สิงหาคม 2563

2.31%
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1.	 การพัฒน้าทรัพยากรมนุ้ษย์ข้องประเทศ	สอด้คล้องกับแผน้ด้้าน้	 ววน้.	 (แพลตฟิอร์มท่�	 1)	
ยุทธศาสตร์ด้้าน้การพฒัน้ากำาลังคน้	ยกระดั้บสถาบนั้ความร่แ้ละระบบนิ้เวศ	ด้้าน้วิทยาศาสตร	์
วิจััยและน้วัตกรรม

2.	 ความอย่่ด่้ม่สุข้ข้องคน้ไทยและสังคมไทย	สอด้คล้องกับแผน้ด้้าน้	 ววน้.	 (แพลตฟิอร์มท่�	 2)	
ยุทธศาสตร์ด้้าน้การวิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อตอบโจัทย์ท้าทายด้้าน้สังคมและสิ�งแวด้ล้อม	
และ	 (แพลตฟิอร์มท่�	 4)	 ยุทธศาสตร์ด้้าน้การวิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อการพัฒน้าเชิงพ้�น้ท่�
และลด้ความเหล้�อมลำา

3.	 ความหลากหลายทางช่วภาพ	 คุณ์ภาพสิ�งแวด้ล้อม	และความยั�งย้น้ข้องทรัพยากรธรรมชาติ	
สอด้คล้องกับแผน้ด้้าน้	ววน้.	 (แพลตฟิอรม์ท่�	 2)	 ยุทธศาสตรด้์้าน้การวิจััยและสรา้งน้วัตกรรม
เพ้�อตอบโจัทย์ท้าทายด้้าน้สังคมและสิ�งแวด้ล้อม

4.	 ประสิทธภิาพการบริหารจััด้การและการเข้า้ถึงการให้บรกิารข้องภาครัฐ	สอด้คล้องกับแผน้ด้้าน้	
ววน้.	(แพลตฟิอรม์ท่�	2)	ยุทธศาสตรด้์้าน้การวิจััยและสรา้งน้วัตกรรมเพ้�อตอบโจัทยท้์าทายด้้าน้
สงัคมและสิ�งแวด้ล้อม

5.	 ข้ด่้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้	การพฒัน้าเศรษฐกิจั	และการกระจัายรายได้้	สอด้คล้องกับแผน้
ด้้าน้	ววน้.	(แพลตฟิอร์มท่�	3)	ยุทธศาสตร์ด้้าน้วิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้าภาคเศรษฐกิจั
และเพิ�มข่้ด้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้ข้องประเทศ

6.	 ความเท่าเท่ยมและความเสมอภาคข้องสังคม	สอด้คล้องกับแผน้ด้้าน้	ววน้.	(แพลตฟิอร์มท่�	4)	
ยุทธศาสตรด้์้าน้การวิจััยและสรา้งน้วัตกรรมเพ้�อการพฒัน้าเชงิพ้�น้ท่�และลด้ความเหล้�อมลำา

ภาพรวมข้องแผน้ด้้าน้	ววน้.	ซิึ�งข้บัเคล้�อน้แผน้โด้ยใชเ้ป้าประสงค์ข้องยุทธศาสตร์	(Objective;	O)	
และ	ผลสมัฤทธิ�สำาคัญข้องยุทธศาสตร์	(Key	Results;	KR)	หรอ้	OKRs	ภายใต้เป้าประสงค์ข้อง	4	ยุทธศาสตร์	
(แพลตฟิอรม์)	และ	17	โปรแกรม	ถก่น้ำามาวิเคราะห์หาความสัมพนั้ธกั์บ	เป้าหมาย-ตัวช่�วัด้-แน้วทางการ
พฒัน้า	ภายใน้แผน้แมบ่ทฯ	ทั�ง	23	ประเด็้น้	จัากการวิเคราะห์พบว่าแผน้ด้้าน้	ววน้.	ม่ความครอบคลุมและ
ม่สว่น้ข้บัเคล้�อน้แผน้แมบ่ทฯ	ทั�ง	23	ประเด็้น้แต่กระจัายอย่ใ่น้สดั้สว่น้ท่�แตกต่างกัน้

ยุทธศ�สตรุด้์�นำก�รุวิจ้ัยและสรุ�้งนำว้ตกรุรุมเพ่ั�อก�รุพ้ัฒนำ�เชิงพั่�นำท่�และลดคว�มเห้ล่�อมลำ� 
(แพัลตฟอรุม์ท่� 4) และยุทธศ�สตรุด้์�นำวิจ้ัยและสรุ�้งนำว้ตกรุรุมเพ่ั�อพัฒ้นำ�ภ�คเศรุษฐกิจัและเพัิ�มขัด่
คว�มส�ม�รุถึในำก�รุแขัง่ข้ันำขัองปรุะเทศ (แพัลตฟอรุม์ท่� 3) เป็น้ยุทธศาสตร์ท่�แผน้ด้้าน้	ววน้.	 ม่ความ
สอด้คล้องกับแผน้แม่บทฯ	มากท่�สุด้	ส่งผลให้สามารถตอบเป้าหมายและตัวช่�วัด้ข้องแผน้แม่บทฯ	 อ้�น้	ๆ	
น้อกจัาก	 (23)	การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรม	อาทิ	 (3)	การเกษตร	 (4)	 อุตสาหกรรมและการบริการแห่ง
อน้าคต	 (5)	 การท่องเท่�ยว	 ด้้วยสัด้ส่วน้ท่�ใกล้เค่ยงกัน้	 เน้้�องจัากทั�ง	 2	 ยุทธศาสตร์เน้้น้ใน้เชิงเศรษฐกิจั 
เหม้อน้กัน้

52

แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับัปรั์บัปรุ์ง สำาหรั์บัปีงบัปร์ะมาณ พ.ศ. 2565



อยา่งไรก็ตาม	แผน้แมบ่ทประเด็้น้ท่�ม่ความสอด้คล้องกับแผน้ด้้าน้	ววน้.	น้้อย	อาทิ	(21)	การต่อต้าน้
การทจุัรติและประพฤติมิชอบ	และ	(22)	กฎีหมายและกระบวน้การยุติธรรมนั้�น้	อาจัเป็น้เพราะไมใ่ชห่น้้าท่�
หลักข้อง	ววน้.	แต่ความสอด้คล้องนั้�น้เกิด้จัากการม่เป้าหมายรว่มกัน้	ค้อคณุ์ภาพชวิ่ตและความเป็น้อย่ท่่�
ด่้ข้ึ�น้ข้องคน้ไทย	ดั้งนั้�น้แผน้ด้้าน้	ววน้.	อาจัต้องเพิ�มการวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรมเพ้�อลด้การทุจัริต	รวมถึง
เกิด้กระบวน้การทางกฎีหมายท่�มากกว่า	“ข้อ้เสน้อเชงิน้โยบาย”	โด้ยบ่รณ์าการข้บัเคล้�อน้กับหน้ว่ยงาน้ท่�
เก่�ยวข้อ้งให้เกิด้ร่ปธรรมสง่สดุ้	

ในำส่วนำขัองยุทธศ�สตรุด้์�นำก�รุพั้ฒนำ�กำ�ล้งคนำ ยกรุะด้บสถึ�บ้นำคว�มรุ่แ้ละรุะบบนิำเวศ ด้�นำ
วิทย�ศ�สตรุ ์วิจ้ัยและนำว้ตกรุรุม (แพัลตฟอรุม์ท่� 1) และยุทธศ�สตรุด้์�นำก�รุวิจ้ัยและสรุ�้งนำว้ตกรุรุม
เพั่�อตอบโจัทยท้์�ท�ยด้�นำสง้คมและสิ�งแวดล้อม (แพัลตฟอรุม์ท่� 2) สอด้คล้องและสัมพัน้ธกั์บแผน้แม่บท
ท่�	 12	 ท่�กล่าวถึงการพัฒน้าการเร่ยน้ร่้	 คน้ไทยม่การศึกษาท่�ม่คุณ์ภาพตามมาตรฐาน้สากลเพิ�มมากข้ึ�น้	 
ม่ทักษะท่�จัำาเป็น้ข้องโลกศตวรรษท่�	21	สามารถแก้ปัญหา	ส้�อสาร	ทำางาน้รว่มกับผ้่อ้�น้ได้้อยา่งม่ประสทิธผิล
เพิ�มขึ้�น้	 ม่นิ้สัยใฝ่้เร่ยน้ร่้ตลอด้ช่วิต	คน้ไทยได้้รับการพัฒน้าเต็มตามศักยภาพตามความถนั้ด้และความ
สามารถข้องพหุปญัญาด่้ข้ึ�น้	และแผน้แมบ่ทท่�	13	การเสรมิสรา้งให้คน้ไทยม่สุข้ภาวะท่�ด่้	คน้ไทยม่สุข้ภาวะ
ท่�ด่้ข้ึ�น้และม่ความเป็น้อย่ด่่้เพิ�มขึ้�น้

กล่าวโด้ยสรุปแล้วนั้�น้	ความท้าทายข้องแผน้ด้้าน้	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมจัะม่บทบาทสำาคัญ
เพ้�อสนั้บสนุ้น้ให้โจัทย์ท้าทายสำาคัญข้องประเทศบรรลุเป้าหมายได้้	และม่ความสัมพัน้ธกั์บการพัฒน้าประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ	20	ปี	และแผน้แมบ่ท	23	ดั้งกล่าวข้า้งต้น้นั้�น้ม่ประเด็้น้ท่�น้า่สน้ใจั	ดั้งน่้�

1.	 การสร้างคน้	 มุ่งเน้้น้การพัฒน้าบุคลากรให้ม่คุณ์ภาพ	สามารถเร่ยน้ร่้ได้้ด้้วยตน้เองตลอด้ช่วิต	
และม่ทักษะท่�จัำาเป็น้ต่อการพฒัน้าเศรษฐกิจัและสังคมข้องประเทศ

2.	 การสร้างองค์ความร่้มุ่งเน้้น้การวิจััยเพ้�อสะสมความร่้เพ้�อเป็น้การวางรากฐาน้สำาหรับอน้าคต	
และการพฒัน้าต่อยอด้องค์ความร่ไ้ปส่ข่้ด่้ความสามารถและความเข้ม้แข้ง็ข้องประเทศใน้ด้้าน้
ต่าง	ๆ

3.	 การสร้างน้วัตกรรม	 มุ่งเน้้น้การบม่เพาะและพัฒน้าข้่ด้ความสามารถผ้่ประกอบการน้วัตกรรม	
การพัฒน้าระบบนิ้เวศทางน้วัตกรรมใน้ด้้าน้ต่าง	ๆ	 ให้เอ้�อต่อการสร้างและแปลงน้วัตกรรมส่่
ม่ลค่าทางเศรษฐกิจัและคณุ์ค่าทางสังคม

4.	 การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย	 มุ่งเน้้น้การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น้ฟัิน้เฟิ้องสำาคัญสำาหรับ
การสรา้งคน้	สรา้งองค์ความร่	้และการสร้างน้วัตกรรมเพ้�อตอบโจัทย์ท้าทายข้องประเทศผ่าน้
การปรบัเปล่�ยน้บทบาทภารกิจักลุ่มมหาวิทยาลัย	เปล่�ยน้หลักสต่รและกระบวน้การเรย่น้ร่	้รวม
ทั�งจััด้ระบบและการบรหิารจััด้การ
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นำโยบ�ย ยุทธศ�สตรุแ์ละแผนำท่�เก่�ยวขัอ้งก้บก�รุปรุบ้ต้วภ�ยใต้สถึ�นำก�รุณ์ก�รุแพัรุรุ่ะบ�ดขัอง
เช่�อโควิด-19

จัากสถาน้การณ์์การแพร่ระบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	และแน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงข้องโลก	ซิึ�งไทย
ต้องเผชิญหน้้ากับความท้าทายดั้งกล่าว	ซิึ�งทางสำานั้กงาน้สภาพัฒน้าเศรษฐกิจัและสังคม	 ได้้น้ำาแน้วคิด้ 
ล้มแล้วลกุไว	ประกอบด้้วย	ก�รุพัรุอ้มรุบ้ ก�รุปรุบ้ต้ว และก�รุเปล่�ยนำแปลงเพั่�อพัรุอ้มเติบโตอย�่งย้�งย่นำ 
ซิึ�งน้ำาไปส่่การกำาหน้ด้ทิศทางและแน้วทางการพัฒน้าประเทศไทยช่วงหลังโควิด้-19	 ข้องแผนำแม่บท 
ภ�ยใต้ยุทธศ�สตรุช์�ติเฉพั�ะกิจัจั�กสถึ�นำก�รุณ์โควิด-19 พั.ศ. 2564-2565	โด้ยมุง่เน้้น้ให้ความสำาคัญ
เพ้�อสร้างโอกาสใน้การพัฒน้าประเทศภายใต้บริบทท่�เปล่�ยน้แปลงไป	 โด้ยม่แน้วคิด้ตามหลักปรัชญาข้อง
เศรษฐกิจัพอเพ่ยง	ได้้แก่	

1. ก�รุเสรุมิสรุ�้งคว�มเขั้มแขั็งขัองเศรุษฐกิจัฐ�นำรุ�กภ�ยในำปรุะเทศ	 เพ้�อลด้การพึ�งพาจัาก 
ต่างประเทศ	โด้ยมุง่เน้้น้การลงทุน้	สรา้งงาน้	สรา้งรายได้้ให้แก่ท้องถิ�น้	ชุมชน้	และผ้่ประกอบการ	โด้ยเฉพาะ
อยา่งยิ�งวิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่ม	และพฒัน้าระบบแวด้ล้อมใหเ้อ้�อต่อการสน้บัสนุ้น้และพฒัน้า	
เพ้�อให้เศรษฐกิจัฐาน้รากเป็น้กำาลังหลักใน้การข้ับเคล้�อน้เศรษฐกิจัข้องประเทศ	 ทั�งด้้าน้การผลิตและการ
บริการท่�สำาคัญข้องประเทศ	

2. ก�รุยกรุะด้บขั่ดคว�มส�ม�รุถึขัองปรุะเทศเพั่�อรุองรุบ้ก�รุเติบโตอย่�งย้�งย่นำในำรุะยะย�ว 
โด้ยสง่เสรมิอุตสาหกรรมและบริการท่�ประเทศไทยม่โอกาสและม่ศักยภาพภายใต้กระแสการเปล่�ยน้แปลง
และบริบทโลกใหม่ท่�ปรับเปล่�ยน้ไป	และใช้เทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมใน้การสร้างม่ลค่าเพิ�มให้แก่สนิ้ค้าและ
บรกิาร	อาทิ	สรา้งระบบเฝ้้าระวังป้องกัน้ควบคุมโรค	พัฒน้าและใช้เทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมทางการแพทย์	
สง่เสรมิการบรโิภคและการผลิตท่�ยั�งย้น้	และใชเ้ทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมใน้การแปรร่ปสนิ้ค้าเกษตรตลอด้
หว่งโซิอุ่ปทาน้	รวมทั�งการเปล่�ยน้ผ่าน้อุตสาหกรรมยาน้ยน้ต์ส่ย่าน้ยน้ต์ไฟิฟิา้	

3. ก�รุพั้ฒนำ�ศก้ยภ�พัและคุณภ�พัชวิ่ต	 โด้ยการยกระดั้บและปรับทักษะแรงงาน้ให้สอด้คล้อง
กับอุตสาหกรรมและบรกิารเป้าหมายท่�ประเทศไทยม่โอกาสและม่ศักยภาพ	ตลอด้จัน้ให้ม่ความสอด้รบักับ
ความต้องการข้องตลาด้แรงงาน้	 พัฒน้าทักษะอาช่พให้สอด้คล้องกับเทคโน้โลย่สมัยใหม่	 โด้ยเฉพาะการ
ใช้เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัลใน้การพัฒน้ากลไกช่วยเหล้อกลุ่มเป้าหมาย	และโครงสร้างเศรษฐกิจัท่�ปรับเปล่�ยน้ไป	
พรอ้มทั�งความคุ้มครองใน้กลุ่มเปราะบาง	รวมทั�งปฏิิร่ประบบการศึกษาแห่งศตวรรษท่�	21	

4. ก�รุปรุ้บปรุุงและพั้ฒนำ�ปัจัจ้ัยพั่�นำฐ�นำเพ่ั�อส่งเสรุิมก�รุฟ้� นำฟ่และพั้ฒนำ�ปรุะเทศ	 มุ่งเน้้น้ 
การพัฒน้าโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ท่�สำาคัญ	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งด้้าน้ดิ้จิัทัลให้ครอบคลุม	และน้ำาเทคโน้โลยดิ่้จิัทัล
มาใช้ใน้การบริการประชาชน้	การพัฒน้าและประยุกต์ใช้องค์ความร่้และน้วัตกรรม	การเสริมสร้างความ
มั�น้คงและพัฒน้าระบบการบริหารจััด้การความเส่�ยง	รวมถึงการสง่เสริมและสนั้บสนุ้น้การม่ส่วน้รว่มจัาก
ภาค่เคร้อข่้ายภาคประชาชน้	ภาคเอกชน้	 ท้องถิ�น้	สถาบัน้	และองค์กรต่าง	ๆ	 เพ้�อลด้อุปสรรค	ข้้อจัำากัด้	 
และสง่เสรมิการฟ้ิ� น้ฟ่ิและพฒัน้าประเทศด้้วยความรว่มม้อจัากทกุภาคสว่น้อยา่งเป็น้ร่ปธรรม	(สำานั้กงาน้ 
สภาพฒัน้าการเศรษฐกิจัและสงัคมแหง่ชาติ,	2563ค)
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โด้ยสรุปความต้องการข้องประเทศท่�กล่าวมานั้�น้ต้องมุ่งเน้้น้การสร้างเศรษฐกิจัฐาน้ราก	กระจัาย
ความเจัรญิไปส่ภ่่มิภาคอยา่งยั�งย้น้	และยกระดั้บโครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพ้�อสนั้บสนุ้น้อุตสาหกรรมใน้ภาคการ
ผลิตและการบริการ	 รวมทั�งการเติบโตไปส่่อน้าคตข้องสาข้าเศรษฐกิจัหลัก	ซิึ�งทิศทางการพัฒน้าข้อง
ประเทศไทยจัำาเป็น้ต้องพัฒน้าศักยภาพข้องแรงงาน้ให้ตอบรับกับความต้องการข้องภาคอุตสาหกรรม	และ
มุ่งเน้้น้การใช้เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัลเข้้าช่วยและสนั้บสนุ้น้กลไกการด้ำาเนิ้น้งาน้ข้องผ้่ประกอบการ	 โด้ยเฉพาะ
อย่างยิ�งวิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ย่อม	 รวมถึงสร้างภ่มิคุ้มกัน้ให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ 
ผลกระทบท่�เกิด้ข้ึ�น้จัากกระแสข้องการเปล่�ยน้แปลงอย่างรวด้เร็ว	และสามารถปรับตัวส่ก่ารพฒัน้าท่�ยั�งยน้้
ต่อไป

3.1.2 ความต้องการและจุัด้มุ่งเนำ้นำทางนำโยบัายข้องรัฐบัาล
การด้ำาเนิ้น้งาน้ข้องรัฐบาลท่�ผ่าน้มามุ่งเน้้น้การพัฒน้าประเทศเพ้�อก้าวข้้ามประเทศกับดั้กรายได้้

ปาน้กลาง	โด้ยกำาหน้ด้ใหอุ้ตสาหกรรมยุทธศาสตร	์(S-Curve)	เป็น้กลไกท่�สำาคัญใน้การข้บัเคล้�อน้เศรษฐกิจั
ท่�สำาคัญข้องประเทศไทย	แต่ด้้วยเหตุการณ์ก์ารแพรร่ะบาด้ข้องเช้�อโควิด้-19	ประเทศไทยจัำาเป็น้ต้องเปล่�ยน้
การข้ับเคล้�อน้เศรษฐกิจั	 โด้ยเน้้น้การพัฒน้าท่�ยั�งย้น้	และรองรับต่อการเปล่�ยน้แปลงต่อไป	ตามน้โยบาย
รัฐบาลท่�เร่งรัด้พัฒน้าประเทศใน้การใช้แน้วคิด้	 BCG	model	 ค้อ	 อุตสาหกรรมฐาน้เศรษฐกิจัช่วภาพ	
เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	เพ้�อให้บรรลุเป้าหมายความมั�น้คง	มั�งคั�ง	และยั�งยน้้	(กระทรวง
การอุด้มศึกษาวิทยาศาสตรวิ์จััยและน้วัตกรรม,	2563)	

การใช้แน้วคิด้	BCG	model	จัำาเป็น้ต้องใช้การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรมข้องประเทศ	ซิึ�งปัจัจุับัน้
ระบบวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศเป็น้ความพยายามท่�จัะทำาให้ระบบม่ความย้ด้หยุน่้เพ้�อ
รองรบัการเปล่�ยน้แปลงท่�เกิด้ข้ึ�น้ตลอด้เวลาโด้ยยงัคงรกัษาโครงสรา้งหลักข้องแผน้ด้้าน้ระบบวิทยาศาสตร	์
วิจััยและน้วัตกรรม	 ท่�สอด้คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 และการปรับน้โยบายข้องรัฐบาล	 อ่กทั�ง
ประเทศไทยยังต้องเผชิญหน้้ากับความท้าทายท่�สำาคัญ	ค้อ	แน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงข้องโลกท่�สำาคัญ	ทำาให้
ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 ม่บทบาทสำาคัญใน้การสน้ับสนุ้น้การแก้ปัญหาวิกฤต	 เพ้�อรองรับ 
ความเส่�ยงใน้อน้าคต	และการเปล่�ยน้แปลงตามบรบิทข้องโลกต่อไป	

ปีระเด็้นำด้้านำเศรษฐกิจั
ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมเป็น้บทบาทท่�สำาคัญต่อการข้ับเคล้�อน้การพฒัน้าเศรษฐกิจั

ชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG)	เพ้�อไปส่ก่ารพฒัน้า
ท่�ยั�งย้น้ตามน้โยบายรัฐบาลท่�เร่งรัด้พัฒน้าประเทศท่�ใช้	 BCG	model	 เป็น้ตัวขั้บเคล้�อน้	ซิึ�งมุ่งเน้้น้สาข้า	
BCG	ยุทธศาสตร	์โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งสาข้าเกษตรและอาหาร	และสาข้าการแพทย์	เป็น้ต้น้	โด้ยอาศัยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจัพอเพ่ยง	 ส่งเสริมการเติบโตโด้ยไม่ทิ�งใครไว้ข้้างหลัง	 สร้างความเข้้มแข็้งจัากภายใน้ 
เช้�อมโยงเศรษฐกิจัไทยส่่โลก	อาทิ	 การสร้างระบบอาหารท่�ยั�งย้น้	 เศรษฐกิจัสร้างสรรค์	 และการบริการ
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สาธารณ์สุข้	อ่กทั�งสง่เสริมเศรษฐกิจัฐาน้ราก	การท่องเท่�ยวชุมชน้	การท่องเท่�ยวคุณ์ภาพสง่	และการท่องเท่�ยว
เชงิอัตลักษณ์แ์ละวัฒน้ธรรม	เพ้�อกระจัายความเจัรญิส่ภ่่มิภาค	ซิึ�งอาศัยความหลากหลายทางชว่ภาพ	และ
ความหลากหลายข้องวัฒน้ธรรมท่�ม่ใน้แต่ละภ่มิภาคข้องประเทศมาเป็น้จุัด้แข้ง็ใน้การข้บัเคล้�อน้	เปิด้โอกาสให้
แต่ละพ้�น้ท่�สามารถพึ�งพาตน้เอง	 พึ�งพากัน้เองและรวมกัน้เป็น้กลุ่มอย่างม่พลัง	 (กระทรวงการอุด้มศึกษา	
วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม,	2563ก)

ปีระเด็้นำด้้านำการศึกษา
ระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	มุง่เน้้น้สน้บัสนุ้น้ใหส้ถาบนั้การศกึษาจัะต้องเป็น้หน้ว่ยงาน้

ท่�ม่บทบาทสำาคัญใน้การพฒัน้าหลักสต่รท่�สอด้คล้องกับความต้องการด้้าน้บุคลากรข้องภาคอุตสาหกรรม	
โด้ยเฉพาะพ้�น้ท่�ระเบย่งเศรษฐกิจัพเิศษภาคตะวัน้ออก	(Eastern	Economic	Corridor;	EEC)	ซิึ�งใชแ้น้วทาง
การศึกษาแบบ	EEC	Model	Type	A	ค้อ	แน้วทางการพัฒน้าบุคลากรแบบความต้องการข้องตลาด้	(กระทรวง
การอุด้มศึกษาวิทยาศาสตรวิ์จััยและน้วัตกรรม,	2563)	

รวมทั�งการจััด้เตร่ยมความพร้อมข้องบุคลากรใน้อน้าคต	การปรับเปล่�ยน้ร่ปแบบข้องการศึกษาส่่
ความเป็น้โรงเร่ยน้แบบปกติใหม่	 (New	Normal	Schools)	 ท่�สามารถจััด้ให้ม่การผสมผสาน้การเร่ยน้ทั�ง
ทางออน้ไลน์้และออฟิไลน์้สำาหรับคน้ทุกกลุ่ม	ทุกช่วงวัย	 แม้ใน้ภาวะวิกฤต	 โด้ยเฉพาะการแพร่ระบาด้ 
เช้�อโควิด้-19	ท่�ต้องสง่เสรมิและสน้บัสนุ้น้ให้เกิด้การใชน้้วัตกรรมสำาหรบัสถาน้ศึกษา	เพ้�อลด้ความเส่�ยงต่อ
การแพร่ระบาด้	และพัฒน้าระบบเพ้�อรองรับการเร่ยน้ผ่าน้ส้�อผสมผสาน้	 อ่กทั�งสน้ับสนุ้น้ให้ใช้เคร้�องม้อ
เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัล	 เพ้�อทด้แทน้หร้อเสริมการเร่ยน้ใน้ระบบปกติได้้	 รวมถึงให้องค์ความร้่แก่บุคลากร	 ให้ม่
ทักษะด้้าน้ดิ้จิัทัลเพย่งพอต่อการสนั้บสนุ้น้กิจักรรมทางการศึกษาข้องสถาน้ศึกษา	รวมถึงการสนั้บสนุ้น้ให้เกิด้
การพฒัน้าหลักสต่รท่�สอด้คล้องกับความต้องการด้้าน้บุคลากรข้องภาคเอกชน้ใน้การจััด้เตร่ยมความพร้อม
ข้องบุคลากรใน้อน้าคต	(สำานั้กงาน้สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ,	
2563)

ปีระเด็้นำด้้านำเทคโนำโลย่ดิ้จิัทัล
ระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	มุง่เน้้น้สง่เสรมิใหเ้กิด้การใชเ้ทคโน้โลย่และน้วัตกรรมใน้การ

พัฒน้าเศรษฐกิจัข้องประเทศ	 โด้ยเฉพาะการใช้เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัล	 เพ้�อสง่เสริมวิสาหกิจัดิ้จิัทัล	รวมถึงการ
พฒัน้าเม้องอัจัฉรยิะ	การสนั้บสนุ้น้ให้ระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ม่สว่น้ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพ
การผลิตหร้อลด้ต้น้ทุน้กระบวน้การผลิต	และเพิ�มรายได้้หร้อม่ลค่าเพิ�มให้กับสิน้ค้าและบริการ	 อ่กทั�ง 
มุ่งเน้้น้การสนั้บสนุ้น้ให้เกิด้การเร่งพัฒน้าศักยภาพและทักษะกำาลังคน้และบุคลากรด้้าน้เทคโน้โลย่และ
น้วัตกรรมดิ้จิัทัล	ให้ม่ทักษะด้้าน้ดิ้จิัทัล	เพ้�อเป็น้สว่น้ชว่ยใน้การเปล่�ยน้งาน้	หรอ้หางาน้ใหม	่อ่กทั�งสร้างงาน้	
และเยย่วยาเศรษฐกิจัไทยหลังได้้รบัผลกระทบจัากการแพรร่ะบาด้เช้�อโควิด้-19	ผา่น้การเร่ยน้การสอน้บน้
แพลตฟิอรม์ออน้ไลน์้ด้้วยการสง่เสริมกำาลังคน้และบุคลากรดิ้จิัทัล	การสง่เสรมิทักษะด้้าน้วิเคราะห์ข้อ้ม่ล	
การสง่เสรมิทักษะด้้าน้ความปลอด้ภัยจัากอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร	์แก่ธุรกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่ม	
และประชาชน้ทั�วไป	
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จัากจุัด้มุ่งเน้้น้เชิงน้โยบายข้องรัฐบาลใน้ประเด็้น้ต่าง	 ๆ	 ท่�ได้้กล่าวมานั้�น้	 จัะเห็น้ได้้ว่าระบบ
วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 ม่ความสำาคัญอยา่งยิ�งต่อการพัฒน้าและข้บัเคล้�อน้ประเทศ	 โด้ยเฉพาะ
อย่างยิ�งกระทรวงการอุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	ซิึ�งเป็น้หน้่วยงาน้หลักท่�เป็น้ปัจัจััย
สนั้บสนุ้น้ท่�สำาคัญ	 โด้ยเน้้น้การใช้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมมาแก้ปัญหาวิกฤต	และการพัฒน้า
เศรษฐกิจัอยา่งยั�งย้น้	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชเ้ทคโน้โลยดิ่้จิัทัล	และเศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	เป็น้กลไกสำาคัญ
ก่อให้เกิด้การขั้บเคล้�อน้เศรษฐกิจักระแสใหม	่ยิ�งไปกว่านั้�น้ให้ความสำาคัญถึงการพฒัน้าเศรษฐกิจัท่�สมด้ลุ
กับการด้แ่ลสงัคมและรกัษาคณุ์ภาพสิ�งแวด้ล้อมและการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยั�งยน้้	จึังน้ำาไปส่ก่าร
กำาหน้ด้น้โยบาย	 ดั้งน่้�	 (1)	 เปล่�ยน้ความยากจัน้ส่่ความมั�งม่อย่างทั�วถึง	 (2)	 ขั้บเคล้�อน้เศรษฐกิจัช่วภาพ	
เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัส่เข้่ยว	 เพ้�อการเติบโตอย่างยั�งย้น้	 (3)	ยกระดั้บอุตสาหกรรมและวาง
รากฐาน้เพ้�ออน้าคตด้้วยการอุด้มศกึษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	(อววน้.)	(4)	สรา้งเสรมิความมั�น้คง
ข้องมนุ้ษย์และพลังทางสังคมเพ้�อการพัฒน้าท่�สมดุ้ล	 (5)	พลิกโฉมการอุด้มศึกษาและพัฒน้ากำาลังคน้ 
ให้ตอบโจัทยป์ระเทศ	และ	(6)	ปฏิิร่ประบบอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	ให้เกิด้ผลสมัฤทธิ�
ใน้การข้บัเคล้�อน้เศรษฐกิจัและสงัคม	(เอน้ก	เหล่าธรรมทัศน์้,	2563)	

โด้ยมุ่งเน้้น้	 (1)	 สร้างบุคลากรข้องประเทศท่�ม่ศักยภาพและม่ความสามารถใน้การแข้่งข้ัน้	 
เน้้น้การสรา้งความรว่มม้อระหว่างภาครฐัและเอกชน้	การพัฒน้าองค์ความร่ท่้�สำาคัญสำาหรบังาน้ใน้อน้าคต	 
การเร่ยน้ร่้ตลอด้ช่วิต	 เสริมสร้างและเพิ�มทักษะใหม่เพ้�อสร้างตัวแทน้การเปล่�ยน้แปลงเพ้�อถ่ายทอด้และ
ปรับเปล่�ยน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ไปส่ชุ่มชน้	และทำาให้เกิด้การน้ำาไปใชป้ระโยชน้ใ์น้พ้�น้ท่�ได้้จัรงิ	
(2)	วางรากฐาน้และยกระดั้บระบบนิ้เวศการวิจััยเพ้�อพฒัน้าสังคมและภาคธุรกิจัให้เข้ม้แข็้ง	เน้้น้การทำาการ
คาด้การณ์์ล่วงหน้้า	 เพ้�อคัด้เล้อกอุตสาหกรรมใหม่	 เพ้�อทบทวน้อุตสาหกรรมเด่้น้	 โด้ยเฉพาะสร้างกลไก
เช้�อมโยงนั้กวิจััย	และนั้กวิจััยใน้สากลใน้การแลกเปล่�ยน้ความร่	้นั้กวิจััย	และการทด้ลองน้วัตกรรม	(3)	น้ำา
ผลงาน้วิจััยและน้วัตกรรมไปใช้สนั้บสนุ้น้การพัฒน้าสังคมและเศรษฐกิจัข้องประเทศ	เน้้น้กระบวน้การการ
ระด้มสมองและเปดิ้โอกาสให้ประชาชน้ทกุระดั้บรว่มสรา้งโจัทย	์โด้ยสรา้งต้น้แบบท่�จัะน้ำาไปแก้ปัญหา	และ
สามารถน้ำาไปใชไ้ด้้จัรงิ	และ	(4)	มหาวิทยาลัยเป็น้ผ้่น้ำาใน้การข้บัเคล้�อน้การพฒัน้าประเทศ	เน้้น้การปรับ
ร่ปแบบการเรย่น้ร่ใ้ห้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย	โด้ยม่แพลตฟิอร์มการเรย่น้ร่	้ท่�เข้า้ถึงง่าย	สร้างระบบการ
ม่ส่วน้ร่วม	 เพ้�อดึ้งด้่ด้บุคลากรด้้าน้อุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมใน้ระดั้บโลกเข้้ามาส่่
ประเทศไทย	หรอ้รว่มทำางาน้ใน้หน่้วยงาน้อุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม
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3.2 สถานำการณ์์และความต้องการข้อง 
ภาคอุตสาห่กรรมและสาข้าท่�สำาคัญ

ภาคอุตสาหกรรมข้องประเทศไทยม่อุตสาหกรรมหลัก	จัำาน้วน้	45	อุตสาหกรรม	ซิึ�งจััด้แบง่กลุม่ตาม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ซิึ�งแต่ละกลุ่มเป็น้อ่กหนึ้�งกลไกสำาคัญใน้การขั้บเคล้�อน้เศรษฐกิจั	(New	
Growth	Engines)	 เพิ�มข้่ด้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้ัน้	การสร้างงาน้และเกิด้ความยั�งย้น้ข้องประเทศได้้	
เรย่กกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งกล่าวว่า	“New	S-Curve”	ได้้แก่	

รุ่ปแบบท่� 1 ก�รุพัฒ้นำ�อุตส�ห้กรุรุมเดิม (First S-Curve)	อุตสาหกรรมหลักท่�ม่อย่แ่ล้วท่�ม่ศักยภาพ
และสามารถต่อยอด้โด้ยใชน้้วัตกรรมมาเป็น้สว่น้เสรมิเพ้�อเพิ�มประสิทธภิาพใน้กระบวน้การผลิต	ประกอบ
ด้้วย

1.	อุตสาหกรรมยาน้ยน้ต์แห่งอน้าคต	

2.	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ้กส์อัจัฉรยิะ	

3.	อุตสาหกรรมท่องเท่�ยวกลุ่มรายได้้ด่้และการท่องเท่�ยวเชงิสขุ้ภาพ

4.	อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโน้โลยช่ว่ภาพ

5.	อุตสาหกรรมแปรร่ปอาหาร

รุ่ปแบบท่� 2 ก�รุสรุ�้งอุตส�ห้กรุรุมให้ม ่(New S-Curve)	อุตสาหกรรมท่�เน้้น้ให้เกิด้การเปล่�ยน้แปลง
ร่ปแบบด้้าน้การผลิตทั�งภาคเกษตรกรรม	ภาคอุตสาหกรรม	รวมถึงภาคบรกิารข้องประเทศให้ม่ประสทิธภิาพ	
โด้ยเป้าหมายค้อการเปล่�ยน้ประเทศไทยท่�จััด้อย่่ใน้กลุ่มประเทศ	“รายได้้ปาน้กลางขั้�น้ส่ง”	 ให้กลายเป็น้ 
กลุ่ม	“ประเทศท่�ม่รายได้้สง่”	รวมทั�งตอบโจัทยต์ามแน้วโน้้มข้องโลกท่�เปล่�ยน้ไป	เชน่้	การตระหนั้กใน้เร้�อง
สิ�งแวด้ล้อมมากขึ้�น้	ประชากรโลกเข้้าส่่สังคมผ้่ส่งอายุมากข้ึ�น้	หร้อแม้แต่การเข้้าส่่สังคมดิ้จิัทัลท่�ทุกอย่าง
สามารถเช้�อมโยงกัน้ได้้ผา่น้ระบบอิน้เทอรเ์น็้ต	เป็น้ต้น้	5	อุตสาหกรรมใหมท่่�กล่าวถึงน่้�ประกอบด้้วย

1.	อุตสาหกรรมหุน่้ยน้ต์เพ้�อการอุตสาหกรรม

2.	อุตสาหกรรมการบนิ้และโลจิัสติกส์

3.	อุตสาหกรรมเช้�อเพลิงชว่ภาพและเคม่ชว่ภาพ

4.	อุตสาหกรรมดิ้จิัทัล

5.	อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจัร
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รุ่ปแบบท่� 3 อุตส�ห้กรุรุมเป�้ห้ม�ยเพัิ�มเติม ได้้แก่	อุตสาหกรรมป้องกัน้ประเทศ	และอุตสาหกรรม
พฒัน้าบุคลากรและการศึกษา	

ทั�งน่้�จัากสถาน้การณ์ก์ารแพรร่ะบาด้เช้�อโควิด้-19	และแน้วโน้้มการเปล่�ยน้ข้องโลกอน้าคตหลังยุค
โควิด้-19	ได้้แสด้งให้เห็น้ถึงการหยุด้ชะงักข้องหว่งโซิอุ่ปทาน้ระดั้บโลก	(Global	Supply	Chain)	และสร้าง
ความเส่ยหายอย่างมากต่อการส่งออกข้องโลก	 อ่กทั�งแน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงเทคโน้โลย่ม่การพลิกผัน้
รุน้แรง	โด้ยเฉพาะเทคโน้โลยดิ่้จิัทัลม่การเติบโตอยา่งก้าวกระโด้ด้	ซิึ�งเทคโน้โลย	่5G	เทคโน้โลย	่AI	เทคโน้โลย่
คลาวด์้	 และข้้อม่ลข้น้าด้ใหญ่เข้้ามาม่บทบาทท่�สำาคัญอย่างมากทั�งด้้าน้การศึกษาทางไกล	การทำางาน้ 
ทางไกล	การประยุกต์ใช้เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัลใน้อุตสาหกรรม	เชน่้	อุตสาหกรรมบนั้เทิง	การท่องเท่�ยวเชิงธุรกิจั	
การให้บรกิารทางการแพทย์	การทำาเหม้อง	การบริหารท่าเรอ้	และการผลิต	เพ้�อสรา้งและเพิ�มม่ลค่าภายใน้
อุตสาหกรรมทั�งภาคผลิตและภาคบริการ	 เป็น้ต้น้	จัะเห็น้ได้้ว่าเทคโน้โลย่ดิ้จิัทัลเป็น้สว่น้หนึ้�งท่�ข้ับเคล้�อน้
ระบบเศรษฐกิจัโลกใน้ยุด้หลังโควิด้-19	 แต่จัำาเป็น้ต้องม่การพัฒน้าโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ทางดิ้จิัทัล	 และ 
ยกระดั้บศักยภาพใน้การพฒัน้ามาตรฐาน้เทคโน้โลย	่เพ้�อภาคอุตสาหกรรมสามารถใชป้ระโยชน์้สง่สดุ้

จัากการวิเคราะห์สถาน้การณ์ค์วามต้องการข้องภาคอุตสาหกรรมข้องสาข้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ท่�สำาคัญ	พบว่า	ภาคอุตสาหกรรมข้องประเทศไทย	ม่ความต้องการดั้งน่้�	

ประเด็็นด้็านกำำาลัังคนแลัะองค์ความร้	้ ได้้แก่	 (1)	 กำาลังคน้และทักษะแรงงาน้ท่�ไม่ตรงกับความ
ต้องการข้องภาคอุตสาหกรรม	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งกำาลังคน้และทักษะด้้าน้ดิ้จิัทัลท่�ข้าด้แคลน้	ได้้แก่	นั้กวิจััย
ด้้าน้ปัญญาประดิ้ษฐ์และซิอฟิต์แวร์	 ทั�งน่้�เกิด้จัากปัญหาหลักส่ตรการศึกษาข้องอุด้มศึกษาไม่ตรงกับ 
ความต้องการข้องภาคอุตสาหกรรม	 รวมทั�งบัณ์ฑิ์ตท่�จับใหม่นั้�น้เข้้าทำางาน้ท่�ไม่ตรงสาย	 (2)	 การพัฒน้า 
กำาลังคน้ท่�ม่ทักษะ	โด้ยการทบทวน้ทักษะ	และการเพิ�มทักษะ	เพ้�อรองรับความต้องการด้้าน้กำาลังคน้ท่�ม่ทักษะ
รองรับภาคอุตสาหกรรมใน้อน้าคต	 โด้ยเฉพาะกำาลังคน้ใน้เข้ตพัฒน้าพิเศษภาคตะวัน้ออก	 (3)	 การท่�
ประเทศไทยเข้้าส่่เศรษฐกิจัดิ้จิัทัล	จัำาเป็น้ต้องม่องค์ความร่ด้้้าน้ความมั�น้คงทางไซิเบอร์	อ่กทั�งประเทศไทย
กำาลังเข้้าส่่สังคมส่งวัย	 จึังส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมได้้รับผลกระทบจัากแรงงาน้ท่�ข้าด้แคลน้	และ	 (4)	 
ภาคอุตสาหกรรมข้องประเทศไทยยังข้าด้งาน้วิจััยต้น้น้ำา	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งอุตสาหกรรมดิ้จิัทัล	 และ
อุตสาหกรรมอาหารท่�ยังข้าด้องค์ความร่้ด้้าน้การแปรร่ป	 อ่กทั�งการผลักดั้น้และต่อยอด้งาน้วิจััยส่่การ 
ใชป้ระโยชน์้เชงิพาณ์ชิย์	

ประเด็็นด้็านเทคโนโลัยี ีได้้แก่ (1)	เทคโน้โลยดิ่้จิัทัลเข้า้มาม่บทบาทท่�สำาคัญอยา่งยิ�งต่อการพฒัน้า
อุตสาหกรรมไทย	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งการใช้เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัลชว่ยใน้การสรา้งและเพิ�มม่ลค่าข้องผลิตภัณ์ฑ์์
ใน้สาข้าการผลิตและการบริการ	 (2)	 ภาคอุตสาหกรรมข้องประเทศยังคงประสบปัญหากับการพึ�งพา
เทคโน้โลยขั่้�น้สง่จัากต่างประเทศ	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งใน้อุตสาหกรรมการแพทย์	และอุตสาหกรรมดิ้จิัทัล	

ประเด็็นด้็านโครงสรา้งพื้้�นฐาน ได้้แก่	 (1)	กฎีหมาย	กฎีระเบ่ยบ	และน้โยบายข้องประเทศไทย	 
ยังไม่เอ้�อต่อการด้ำาเนิ้น้ธุรกิจัข้องภาคเอกชน้ใน้แต่ละสาข้า	 (2)	ภาคอุตสาหกรรมจัำาเป็น้ต้องพัฒน้าด้้าน้
มาตรฐาน้ผลิตภัณ์ฑ์์ให้เป็น้ท่�ยอมรับข้องสากล	 โด้ยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร	 ท่�ต้องพฒัน้า
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มาตรฐาน้	อาทิ	GAP	GMP	HACCP	CPTPPP	และ	ISO	เป็น้ต้น้	(3)	พฒัน้าโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ให้เพย่งพอต่อ 
การด้ำาเนิ้น้ธุรกิจั	 โด้ยเฉพาะระบบโลจิัสติกส์	 สถาบัน้และศ่น้ย์ทด้สอบข้องประเทศให้ได้้มาตรฐาน้ 
เท่าเท่ยมสากล

สรุปได้้ว่า	ความต้องการข้องภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายท่�สำาคัญข้องประเทศ	จัำาเป็น้ต้องมุ่งเน้้น้
การต่อยอด้การพฒัน้าใน้กลุ่มเทคโน้โลย่และอุตสาหกรรม	ทำาให้ต้องม่การเปล่�ยน้โครงสรา้งทางเศรษฐกิจั
อุตสาหกรรมท่�ข้บัเคล้�อน้ด้้วยน้วัตกรรม	และกำาหน้ด้แผน้ท่�น้ำาทางและทิศทางเชงิยุทธศาสตร	์ให้สอด้คล้อง
กับบริบทข้องโลก	อ่กทั�งประเทศไทยยงัต้องเผชญิหน้้ากับเทคโน้โลยพ่ลิกโฉมฉบัพลัน้	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เทคโน้โลย่ดิ้จิัทัลท่�เข้้ามาม่บทบาทท่�สำาคัญใน้การเป็น้กลไกการข้ับเคล้�อน้และพัฒน้าเศรษฐกิจัเข้้าส่่
เศรษฐกิจัดิ้จิัทัล	และเป็น้ส่วน้หนึ้�งข้องห่วงโซิ่ม่ลค่าระดั้บโลก	และยกระดั้บ	Tier	ประเทศไทยให้ส่งข้ึ�น้	 
รวมทั�งการสรา้งกำาลังคน้	และพัฒน้าทักษะให้ตรงกับความต้องการข้องภาคอุตสาหกรรมอ่กด้้วย	จัากความ
ท้าทายท่�ได้้กล่าวมานั้�น้	ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องม่การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรมเพ้�อการเพิ�มม่ลค่าส่ก่าร
สร้างม่ลค่า	หร้อการสร้างผลิตภาพ	 โด้ยต้องยกระดั้บศักยภาพและเพิ�มข้่ด้ความสามารถใน้การแข้่งข้ัน้	 
โด้ยเน้้น้การพึ�งพาตน้เอง	 เพ้�อการพัฒน้าท่�ยั�งย้น้	และรองรับต่อการเปล่�ยน้แปลงต่อไป	 (สำานั้กงาน้คณ์ะ
กรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม,	2563)

3.3 สถานำการณ์์และความต้องการข้องชุมชนำและ
สังคมเชิงพ่�นำท่�

การวิเคราะห์ความต้องการข้องชุมชน้และสังคมเชิงพ้�น้ท่�ข้องสำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 (2563)	พบประเด็้น้สำาคัญข้องการเปล่�ยน้แปลงข้องพ้�น้ท่�ท่�เป็น้ความ
ต้องการข้องคน้	ชุมชน้	และสงัคมใน้พ้�น้ท่�	จัากโครงการ	Foresight	การวิเคราะห์ข้อ้ม่ลสถาน้การณ์แ์ละ
การสร้างฉากทัศน์้เพ้�อสนั้บสนุ้น้การทำาแผน้วิทยาศาสตร์	 วิจััย	และน้วัตกรรม	 (ววน้.)	สามารถวิเคราะห์
ความต้องการข้องชุมชน้และสังคมเชงิพ้�น้ท่�	ทั�ง	6	ภ่มิภาค	รว่มกับเป้าหมายการพัฒน้าท่�ยั�งยน้้	(ชล	บุน้น้าค	
และคณ์ะ,	2563)	พบว่า

ภ�คเห้น่ำอ ม่ประเด็้น้ความยั�งย้น้ท่�ม่ความสำาคัญทั�งหมด้	5	ประเด็้น้	และข้อ้เสน้อเก่�ยวกับชอ่งว่าง
ด้้าน้ความร่แ้ละทิศทางเชิงยุทธศาสตรค้์อ	1)	การถ้อครองท่�ดิ้น้เพ้�อการเกษตรลด้ลง	2)	ระบบเกษตรท่�ไม่
เอ้�อต่อความมั�น้คงทางอาหาร	3)	ระบบการศึกษาท่�ไม่เท่าเท่ยมและไม่ตอบสน้องท้องถิ�น้	4)	ข้าด้การพัฒน้า
ระบบเศรษฐกิจัชุมชน้บน้ฐาน้ภ่มินิ้เวศวัฒน้ธรรมและทรพัยากรธรรมชาติ	และ	5)	ค่า	PM	2.5	ท่�สง่ต่อเน้้�อง
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ภ�คกล�ง ม่ประเด็้น้ความยั�งย้น้ท่�ม่ความสำาคัญทั�งหมด้	13	ประเด็้น้ โด้ยม่	ปัร้ะเด็นด้านสงัคม	ค้อ	
1)	ความยากจัน้	2)	การถด้ถอยข้องภาคเกษตร	3)	การเจ็ับป่วยด้้วยโรคไม่ติด้ต่อ	และ	4)	ความเหล้�อมลำา
ด้้าน้การศึกษา	ปัร้ะเด็นด้านเศึร้ษฐกิจ	ค้อ	1)	การชะลอตัวทางเศรษฐกิจั	2)	ความเหล้�อมลำาทางเศรษฐกิจั	
ปัร้ะเด็นด้านสิ�งแวดล้้อุม	ค้อ	1)	มลพษิทางอากาศ	2)	ภัยธรรมชาติ	3)	คุณ์ภาพน้ำาจ้ัด้	และ	4)	การน้ำาข้ยะ
กลับมาใชซ้ิำาน้้อย	ปัร้ะเด็นด้านสนัติิภาพื่ สทิธิมินุษยชน แล้ะความยุติิธิร้ร้ม	ค้อ	1)	คด่้อาชญากรรมท่�เพิ�ม
มากขึ้�น้	ปัร้ะเด็นด้านความร้่วมม่อุ	 ค้อ	 1)	 การบริหารจััด้การท่�ด่้ข้ององค์กรปกครองส่วน้ท้องถิ�น้	 และ	
ปัร้ะเด็นด้านเทคโนโล้ย ีอุงค์ความร้้แ้ล้ะนวัติกร้ร้ม	ค้อ	1)	การเข้า้ถึงเทคโน้โลยข่้องผ้่ประกอบการรายยอ่ย

ภ�คตะว้นำออกเฉย่งเห้น่ำอ	ม่ประเด็้น้ความยั�งยน้้ท่�ม่ความสำาคัญทั�งหมด้	5	ประเด็้น้	ค้อ	1)	ปัญหา
ความเหล้�อมลำา	2)	ปัญหาด้้าน้ภัยแล้งและคุณ์ภาพข้องแหล่งน้ำาใน้พ้�น้ท่�	3)	ปัญหาการเติบโตข้องเศรษฐกิจั
ใน้ระดั้บภาคท่�ตำา	4)	ปัญหาความยากจัน้	และ	5)	ปัญหาการพัฒน้าคน้ข้องภาคอย่ใ่น้ระดั้บตำา

ภ�คตะว้นำออก	 ม่ประเด็้น้ความยั�งยน้้ท่�ม่ความสำาคัญทั�งหมด้	12	ประเด็้น้	 ค้อ	1)	 ปัญหาการข้าด้ 
รายได้้	รายได้้ข้องเกษตรกรและผ้่ผลิตอาหารรายเล็กลด้ลง	และการเข้า้ถึงทรพัยากร	ปัจัจััยการผลิตและ
ทางเศรษฐกิจัใน้ภาคตะวัน้ออก	2)	 ปัญหากำาลังแรงงาน้ข้าด้ทักษะ	3)	 ปัญหาภัยแล้ง	การข้าด้แคลน้น้ำา	 
4)	ปัญหาคุณ์ภาพน้ำาไมเ่ป็น้ไปตามเกณ์ฑ์์มาตรฐาน้	และ	5)	ปัญหาปริมาณ์กากข้องเสย่อุตสาหกรรม

ภ�คใต้	 ม่ประเด็้น้ความยั�งย้น้ท่�ม่ความสำาคัญทั�งหมด้	5	ประเด็้น้	 ค้อ	1)	ผลิตภัณ์ฑ์์ภาคเกษตรม่
ม่ลค่าลด้ลง	2)	ปัญหาสารเสพติด้ม่แน้วโน้้มสง่ข้ึ�น้	3)	ปัญหาความยากจัน้ม่แน้วโน้้มสง่ข้ึ�น้	4)	การข้ยายตัว
ทางเศรษฐกิจัข้องภาคใต้อย่ใ่น้ระดั้บตำา	5)	จัำาน้วน้นั้กท่องเท่�ยวข้ยายตัวอยา่งต่อเน้้�อง	แต่กระจุักตัวอย่ใ่น้
แหล่งท่องเท่�ยวหลัก	6)	 ปัญหาความเหล้�อมลำาข้องภาคใต้ท่�ม่แน้วโน้้มส่งข้ึ�น้	 7)	 การพัฒน้าเม้องน่้าอย่่	 
8)	ปัญหาข้ยะข้องเสย่ทุกชนิ้ด้ท่�ม่แน้วโน้้มเพิ�มข้ึ�น้	9)	ปัญหาการข้าด้แคลน้น้ำาและการฟ้ิ� น้ฟิป่กป้องระบบ
นิ้เวศจัากภ่เข้าถึงทะเล	10)	ปัญหาธรรมาภิบาลข้องหน่้วยงาน้ภาครฐั	11)	ปัญหาการเส่ยดุ้ลการค้าชายแด้น้
ข้องภาคใต้	และ	12)	ปัญหาการใช้เทคโน้โลยข่้องเกษตรกร

ภ�คใต้ช�ยแดนำ	ม่ประเด็้น้ความยั�งย้น้ท่�ม่ความสำาคัญทั�งหมด้	3	ประเด็้น้	ค้อ	1)	ภาคเกษตรถด้ถอย
สมัพนั้ธกั์บงาน้และการเติบโตข้องเศรษฐกิจั	2)	ยาเสพติด้	และ	3)	นิ้ติธรรมและความรุน้แรง

สรุปได้้ว่าจัากความต้องการข้องชุมชน้และสงัคมเชงิพ้�น้ท่�ใน้แต่ละภ่มิภาคสว่น้ใหญข่้องประเทศไทย
ม่ปัญหาด้้าน้ความมั�น้คงทางสงัคม	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งด้้าน้ความรุน้แรง	ปัญหายาเสพติด้	และปัญหาสงัคม
สง่วัย	ทั�งปัญหาทางด้้าน้สิ�งแวด้ล้อมสว่น้ใหญเ่กิด้ปัญหาฝุ่้น้ละออง	PM	2.5 การบริหารจััด้การน้ำา	รวมทั�ง
การรับม้อกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	น้อกจัากปัญหาท่�ได้้กล่าวมานั้�น้	 ยังพบว่าเศรษฐกิจัใน้แต่ละภ่มิภาค
ข้องประเทศไทยม่ความเหล้�อมลำากัน้ใน้แต่ละภ่มิภาค	 ม่ปัญหาด้้าน้ความยากจัน้	ข้าด้การพัฒน้าระบบ
เศรษฐกิจัชุมชน้บน้ฐาน้นิ้เวศวัฒน้ธรรม	เป็น้ต้น้
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ผลงานำท่�ผ่านำมา
และปีระโยชนำ์ท่�คาด้ว่าจัะได้้รับั

บัทท่� 4
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ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2563	เป็น้ต้น้มา	สำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์	วิจััย
และน้วัตกรรม	(สกสว.)	ได้้จััด้สรรงบประมาณ์ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	ให้กับ
หน้่วยบริหารและจััด้การทุน้	 โด้ยแผน้งาน้หลักและแผน้งาน้ย่อยท่�ได้้รับการสนั้บสนุ้น้
ต้องสอด้คล้องกับแผน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	พรอ้มทั�งกำาหน้ด้ผลผลิต	ผลลัพธ	์
และผลกระทบ	ท่�สามารถตอบเป้าหมายและผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญภายใต้	4	แพลตฟิอรม์	
ได้้แก่	แพัลตฟอรุม์ท่� 1	ยุทธศาสตรด้์้าน้การพฒัน้ากำาลังคน้	ยกระดั้บสถาบนั้ความร่แ้ละ
ระบบนิ้เวศ	ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	แพัลตฟอรุม์ท่� 2	ยุทธศาสตร์ด้้าน้การ
วิจััยและสรา้งน้วัตกรรมเพ้�อตอบโจัทย์ท้าทายข้องสงัคม	แพัลตฟอรุม์ท่� 3	ยุทธศาสตร์
ด้้าน้วิจััยและสรา้งน้วัตกรรมเพ้�อเพิ�มข้ด่้ความสามารถใน้การแข่้งข้นั้	พรอ้มทั�งยกระดั้บ
การพึ�งพาตน้เองใน้ระดั้บประเทศ	แพัลตฟอรุม์ท่� 4	ยุทธศาสตร์ด้้าน้การวิจััยและสรา้ง
น้วัตกรรมเพ้�อการพัฒน้าเชิงพ้�น้ท่�และลด้ความเหล้�อมลำา	โปรแกรมท่�	16	การปฏิิร่ประบบ
การอุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	และโปรแกรมท่�	 17	การแก้ไข้ปัญหา
วิกฤตเร่งด่้วน้ข้องประเทศ	 ได้้อย่างชัด้เจัน้และเป็น้ร่ปธรรม	 และจัากการสนั้บสนุ้น้ 
งบประมาณ์ด้้าน้	ววน้.	ใน้ปีท่�ผา่น้มาก่อให้เกิด้ผลงาน้ท่�โด้ด้เด่้น้	โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่้�
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4.1 ผลงานำท่�ผ่านำมาในำปีีงบัปีระมาณ์ พ.ศ. 2563

ด้้านำการพัฒนำากำาลังคนำ ระบับันิำเวศและโครงสร้างพ่�นำฐานำด้้านำ
การวิจััย

เกิด้การพัฒน้ากำาลังคน้ท่�ม่ความเป็น้เลิศทางวิชาการ	สร้างสถาบัน้ความร่้	 และพัฒน้าโครงสร้าง
พ้�น้ฐาน้เพ้�อรองรับการเปล่�ยน้แปลงใน้อน้าคต	อาทิ	

การใช้ปัญญาประดิ้ษฐ์	 เพ้�อเพิ�มประสิทธิภาพใน้ระบบอุตสาหกรรม	4.0	 เป็น้งาน้วิจััยเก่�ยวกับ 
หุ่น้ยน้ต์	ระบบอัตโน้มัติ	และปัญญาประดิ้ษฐม์าใชใ้น้อุตสาหกรรม	โด้ยบริษัทเครอ้เจัรญิโภคภัณ์ฑ์์	จัำากัด้	
(มหาชน้)	ได้้ใช้ผลงาน้น่้�ใน้กระบวน้การผลิตและตรวจัสอบคุณ์ภาพหน้้ากากอน้ามัย	ซิึ�งม่กำาลังผลิตสง่ถึง	
3	ล้าน้ชิ�น้ต่อเด้้อน้	

ศ่น้ยวิ์จััยไพรเมทแหง่ชาติ		ได้้รบัการรบัรองมาตรฐาน้สากลทางด้้าน้การด้แ่ลและการเล่�ยงสตัว์ทด้ลอง	
จัากองค์กรสนั้บสนุ้น้การปฏิิบัติต่อสัตว์ทด้ลองทางวิทยาศาสตร์อย่างม่จัริยธรรม	 และให้การรับรอง
มาตรฐาน้สากลสำาหรบัการด้แ่ลและใชส้ตัว์ทด้ลอง	(The	Association	for	Assessment	and	Accreditation	
of	Laboratory	Animal	Care;	AAALAC)	และม่แผน้ข้อรบัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิิบติัการทด้สอบ
วิจััยตามหลักเกณ์ฑ์์ข้ององค์กร	The	Organization	 for	Economic	Co-operation	and	Development	
(OECD)	ว่าด้้วยแน้วทางใน้การปฏิิบติัท่�ด่้ข้องห้องปฏิิบติัการ	(Good	Laboratory	Practice;	GLP)	โด้ยใน้ปี	
พ.ศ.	2563	น่้�	ทำาให้ประเทศไทยม่โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้สำาหรบัการวิจััยและทด้สอบยาและวัคซิน่้อยา่งครบถ้วน้	
ส่งผลให้การพัฒน้ายาและวัคซิ่น้ใน้ประเทศไทยสามารถด้ำาเนิ้น้การได้้ใน้มาตรฐาน้เด่้ยวกับประเทศท่� 
พัฒน้าแล้ว	สร้างความน่้าเช้�อถ้อใน้ผลการวิจััยและคุณ์ภาพผลิตภัณ์ฑ์์ให้เป็น้ท่�ยอมรับ	 จึังถ้อได้้ว่าเป็น้ 
การเพิ�มข่้ด้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้ทางด้้าน้สาธารณ์สขุ้และสร้างม่ลค่าทางเศรษฐกิจัให้กับประเทศ	

การพัฒน้ายาต้าน้โรคมะเร็งและการรักษา ได้้พฒัน้ายาชว่วัตถุ	ยาสังเคราะห์และกึ�งสังเคราะห์	และ
ยาจัากสมนุ้ไพร	รวมทั�งยกระดั้บโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ทางวิทยาศาสตรเ์พ้�อสามารถพฒัน้ายารกัษาโรคมะเรง็
ท่�ม่คณุ์ภาพด่้และได้้มาตรฐาน้	ความสำาเร็จัท่�เกิด้ข้ึ�น้ค้อ	การพัฒน้ายาชว่วัตถคุล้ายคลึง	Trastuzumab	ท่�
ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้าน้ม	ซิึ�งเป็น้การวิจััยท่�จัะช่วยลด้การน้ำาเข้้ายาท่�ม่ราคาแพงจัากต่างประเทศ	และ 
สง่เสรมิให้เกิด้การพัฒน้าอุตสาหกรรมยาใน้ประเทศอ่กทางหนึ้�งด้้วย	เป็น้ต้น้
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ด้้านำทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวด้ล้อม
โจัทย์ท้าทายด้้าน้ทรัพยากร	สิ�งแวด้ล้อมและการเกษตร	เพ้�อสนั้บสนุ้น้ให้เกิด้การบริหารจััด้การการ

ใชท้รพัยากรธรรมชาติข้องประเทศอยา่งม่ประสิทธภิาพ	และไมท่ำาลายสิ�งแวด้ล้อม	อาทิ	

ก�รุจ้ัดก�รุคณุภ�พัอ�ก�ศ และก�รุลดฝุุ่�นำละอองขันำ�ดเล็กไมเ่กินำ 2.5 ไมครุอนำ (PM 2.5)	การใช้
เทคโน้โลย่อวกาศกับการจััด้การ	PM	2.5	เป็น้แพลตฟิอร์มท่�น้ำาเทคโน้โลยอ่วกาศและภ่มิสารสน้เทศ	มาใช้
สำาหรบัให้บรกิารข้อ้ม่ลจัากด้าวเท่ยม	ข้อ้ม่ลภ่มสิารสน้เทศ	และข้อ้ม่ลจัากสถาน่้ตรวจัวัด้ท่�เก่�ยวข้อ้งกับการ
จััด้การ	PM	2.5	ท่�ถก่ต้องตามข้อ้กำาหน้ด้ข้ององค์กรความรว่มม้อข้อ้ม่ลภ่มิศาสตร์ระบบเปิด้	(Open	Geo-
spatial	Consortium:	OGC)	สามารถรายงาน้ข้้อม่ล	PM	2.5	เชงิพ้�น้ท่�ครอบคลมุทั�วประเทศไทยและประเทศ
เพ้�อน้บ้าน้ได้้อย่างรวด้เร็วและทัน้ต่อสถาน้การณ์์	 รวมถึงสามารถคาด้การณ์์ปริมาณ์ความเข้้มข้้น้ข้อง	 
PM	2.5	ล่วงหน้้าได้้อยา่งม่ประสทิธภิาพ	น้อกจัากน่้�ยงัสามารถใชเ้ป็น้ฐาน้ข้อ้ม่ลเพ้�อใชใ้น้การออกมาตรการ
แก้ไข้ปัญหาเชงิสาเหตุให้แก่ภาครฐัและเอกชน้	

ทะเลไทย ต้องไรุข้ัยะ	 โด้ยม่การจััด้การพลาสติกอย่างครบวงจัรตั�งแต่การผลิตใน้ระดั้บต้น้น้ำาถึง
ปลายน้ำา	เพ้�อแก้ไข้ปัญหาการผลิตผลิตภัณ์ฑ์์	การน้ำาไปใช้	และการกำาจััด้อยา่งไมถ่ก่ต้อง	เพ้�อกำาจััด้ปัญหา
ข้ยะท่�ทิ�งส่่ทะเลจัากบน้บกใน้ระยะยาวและเป็น้การกำาจััด้ปัญหาข้ยะทะเลจัากต้น้ทาง	 ม่การผลักดั้น้
ผลิตภัณ์ฑ์์พลาสติกร่ไซิเคิลเข้้าส่่ระบบเศรษฐกิจัใน้ร่ปแบบต่าง	ๆ	ตลอด้จัน้ม่การจััด้การข้ยะตกค้างใน้ 
ทะเลตั�งแต่ข้น้าด้ใหญ่จัน้ถึงไมโครพลาสติก	ซิึ�งเป็น้การทำางาน้ร่วมกัน้กับภาคประชาสังคมใน้พ้�น้ท่�และ
หน้่วยงาน้ระดั้บท้องถิ�น้เพ้�อลด้และป้องกัน้ปัญหาข้ยะตกค้างอยา่งยั�งย้น้	 โด้ยใช้น้วัตกรรมเชิงเทคโน้โลย่
และเชงิสงัคม	รวมถึงการสรา้งเครอ้ข้า่ย	“นั้กรกัทะเลไทย”	เพ้�อให้เกิด้การม่สว่น้รว่มผา่น้ส้�อหลากหลาย
รวมถึงส้�อสงัคมออน้ไลน์้และกิจักรรมต่าง	ๆ

ด้้านำสังคม
เพ้�อพัฒน้าการบริการทางสาธารณ์สุข้และน้วัตกรรม	 ใน้การรับม้อกับอัตราส่วน้ท่�เพิ�มข้ึ�น้ข้อง

ประชากรวัยส่งอายุข้องประเทศไทย	 ให้ผ้่ส่งวัยม่คุณ์ภาพช่วิตท่�ด่้	 ม่คุณ์ค่า	ตลอด้จัน้ลด้ค่าใช้จ่ัายภาครัฐ 
ใน้การด้แ่ล	และสงัคมคุณ์ภาพและความมั�น้คง	 เพ้�อสร้างสงัคมท่�ร่เ้ท่าทัน้การเปล่�ยน้แปลงข้องสงัคมไทย
และสงัคมโลก	ม่ความเสมอภาคและเท่าเท่ยมกัน้ทางสงัคม	พัฒน้าน้โยบายสาธารณ์ะหรอ้น้วัตกรรมทาง
สงัคมบน้ฐาน้ความร่จ้ัากการวิจััย	โด้ยผลงาน้โครงการท่�ม่ผลกระทบสง่	ดั้งตัวอยา่งต่อไปน่้�	

การแก้ไข้ปัญหาคน้จัน้แบบเบ็ด้เสร็จัและแม่น้ยำา	จัากกรอบแน้วคิด้เบ้�องต้น้ท่�จัะทำาการวางระบบ
บรหิารจััด้การการข้จััด้ความยากจัน้แบบตรงเป้าหมาย	ผ่าน้การตั�งคณ์ะกรรมการข้จััด้ความยากจัน้แห่งชาติ	
และคณ์ะกรรมการข้จััด้ความยากจัน้ระดั้บจัังหวัด้	ซิึ�งประกอบด้้วย	 ผ้่ว่าราชการจัังหวัด้	 ธน้าคารเพ้�อ
การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร	ภาคเอกชน้	 ชุมชน้	และสถาบัน้อุด้มศึกษา	 ม่บทบาทใน้การรวบรวม
ข้้อม่ลเชิงพ้�น้ท่�เพ้�อให้สามารถช่�เป้าได้้ใน้หลายระดั้บ	 ม่การเล้อกกลุ่มประชากรท่�ต้องการได้้รับความ 
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ชว่ยเหล้อ	จััด้คณ์ะทำางาน้	ลงพ้�น้ท่�เข้้าไปศึกษาปัญหาข้องกลุ่มประชากร	และติด้ตามและประเมิน้ผล	โด้ย
เก็บข้้อม่ลคน้จัน้ร้อยละ	 40	 ล่างสุด้ใน้	 10	 จัังหวัด้ค้อ	กาฬสิน้ธุ์	 สุริน้ทร์	 มุกด้าหาร	ชัยน้าท	สกลน้คร	
แมฮ่่่องสอน้	ศรส่ะเกษ	อำาน้าจัเจัรญิ	ยโสธร	ปัตตาน่้	จัำาน้วน้	131,040	คน้	เพ้�อสง่ต่อความชว่ยเหล้อทั�ง
ระดั้บพ้�น้ท่�และสว่น้กลาง	และได้้พัฒน้าระบบเคร้�องม้อกลางใน้การสำารวจั	 วิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงลึก
ข้องคน้จัน้ใน้พ้�น้ท่�และสำารวจัศักยภาพและทุน้ใน้พ้�น้ท่�	 สร้างระบบการช่วยเหล้อและจััด้การหนุ้น้เสริม
กระบวน้การทำางาน้กับกลไกจัังหวัด้	และสรา้งพ้�น้ท่�แลกเปล่�ยน้เรย่น้ร่ร้ะหว่าง	10	จัังหวัด้	

น้อกจัากน่้�	 ได้้ม่การประสาน้ความร่วมม้อกับกระทรวงมหาด้ไทย	 ด้้าน้การจััด้ตั�งคณ์ะทำางาน้ข้ับ
เคล้�อน้โครงการวิจััยรว่มกับคณ์ะกรรมการแก้ไข้ปัญหาความยากจัน้ข้องจัังหวัด้	เพ้�อติด้ตามและประสาน้
งาน้การทำางาน้รว่มกัน้แบบบ่รณ์าการ	และประสาน้ความรว่มม้อกับสถาบนั้วิจััยป๋วย	อึ�งภากรณ์	์ธน้าคาร
แหง่ประเทศไทย	ใน้การพฒัน้า	system	based	research	เพ้�อวิเคราะห์	 สังเคราะห์	และเช้�อมโยงระบบ
ต่าง	ๆ	ใน้ระดั้บชาติ	ซิึ�งโครงการน่้�จัะด้ำาเนิ้น้การต่อเน้้�องใน้ปี	พ.ศ.	2564	ต่อไป

ด้้านำสาธารณ์สุข้
จัากการแพรร่ะบาด้ข้องเช้�อไวรัสโควิด้-19	ทั�วโลก	สง่ผลกระทบต่อการด้ำารงชวิ่ต	เศรษฐกิจั	และ

สงัคมอยา่งรุน้แรง	โด้ย	สกสว.	และหน่้วยงาน้ท่�เก่�ยวข้อ้งได้้น้ำาองค์ความร่	้และน้วัตกรรมมาใช้ใน้การผลิต 
ผลงาน้เพ้�อชว่ยแก้ไข้ปัญหาวิกฤตน่้�	ดั้งน่้�

การวิจััยพัฒน้าวัคซิน่้ไวรัสโคโรน้า	2019	อยา่งครบวงจัร	ซึิ�งพบว่าข้ณ์ะน่้�วัคซิน่้ทั�วโลกม่	160	ชนิ้ด้	
สำาหรบัประเทศไทยสามารถผลิตได้้	7	ชนิ้ด้	โด้ยวัคซิน่้ป้องกัน้ไวรสัโคโรน้า	ชนิ้ด้	mRNA	พบว่าเป็น้วัคซิน่้
ท่�ให้ผลเด่้น้ชดั้	และผลจัากการทด้สอบใน้ลิงเข้ม็ท่�	2	ได้้ผลทด้สอบเป็น้ท่�น้า่พอใจั	และคาด้ว่าจัะเริ�มทด้สอบ
ใน้คน้ชว่งเด้้อน้ตลุาคมน่้�	

การพัฒน้าศักยภาพและประสิทธภิาพห้องปฏิิบัติการ	 เพ้�อการทด้สอบ	สอบเท่ยบ	 เท่ยบวัด้	และ
การประเมิน้คุณ์ภาพวัสดุ้และอุปกรณ์์ป้องกัน้ทางการแพทย์	 ซิึ�งท่�ผ่าน้มาสามารถผลิตอุปกรณ์์ทางการ
แพทย์	ดั้งน่้�	(1)	ชุด้ตรวจัแลมป์เปล่�ยน้สส่ำาหรบัการตรวจัคัด้กรองเช้�อไวรัสโคโรน้า	2019	ระยะท่�	1	จัำาน้วน้	
20,000	ชุด้	และใน้ระยะท่�	2	จัำาน้วน้	30,000	ชุด้	โด้ยได้้ม่การน้ำาไปใช้งาน้จัรงิใน้หน้ว่ยงาน้ต่าง	ๆ	ได้้แก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณ์สุข้,	อำาเภอบางละมุง	จัังหวัด้ชลบุร,่	โรงพยาบาลรามาธบิด่้,	
โรงพยาบาลจัักรน่้ฤบดิ้น้ทร	์และโรงพยาบาลจัังหวัด้	และสถาน่้อน้ามัยอ้�น้	ๆ	(2)	ชุด้ตรวจัวินิ้จัฉยั	SARS-
CoV-2	ด้้วยวิธ	่Real-Time	PCR	ซิึ�งสามารถตรวจัเช้�อได้้จัากตัวอยา่งสารคัด้หลั�งท่�เก็บได้้ง่าย	เชน่้	น้ำาลาย	
เพิ�มความปลอด้ภัยกับผ้่ปฏิิบัติงาน้และสะด้วกใน้การเก็บตัวอย่าง	 รวมทั�งการพัฒน้าวิธ่การตรวจัหาสาร
พัน้ธุกรรมโด้ยตรงจัากตัวอย่าง	ลด้ข้ั�น้ตอน้การสกัด้สารพัน้ธุกรรมทำาให้การตรวจัวินิ้จัฉัยม่ความรวด้เร็ว	
ประหยดั้	และปลอด้ภัย	ทั�งน่้�คณ์ะวิจััยได้้สง่มอบชุด้ตรวจั	SARS-CoV-2	ให้แก่รฐับาลทกุสปัด้าห์	และยังคง
เดิ้น้หน้้าผลิตชุด้ตรวจัอยา่งต่อเน้้�องจัน้ครบตามเป้าหมาย	1	ล้าน้ชุด้	ภายใน้	6	เด้้อน้	
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การผลิตห้องความดั้น้ติด้ลบแบบเคล้�อน้ย้ายได้้สำาหรับสถาน้การณ์์การแพร่ระบาด้จัากโควิด้-19	
เป็น้การออกแบบและระบบอากาศใน้หอ้งสะอาด้	(Clean	Room)	และน้ำาองค์ความร่ด้้้าน้ระบาด้วิทยาและ
การควบคุมการแพร่กระจัายเช้�อมาประยุกต์ใช้	ซิึ�งโครงการวิจััยน่้�ได้้ผลิตและติด้ตั�งห้องความดั้น้ติด้ลบ
แบบเคล้�อน้ยา้ยได้้ให้แก่	25	โรงพยาบาล	กระจัายใน้ภาคตะวัน้ออกเฉย่งเหน้้อ	10	แหง่	ภาคกลาง	3	แหง่	
และภาคใต้	12	แห่ง	และอย่ร่ะหว่างกำาลังด้ำาเนิ้น้การอ่ก	11	โรงพยาบาล

ด้้านำเศรษฐกิจั 
การวิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อเพิ�มข้่ด้ความสามารถการแข้่งขั้น้ข้องประเทศ	 ยกระดั้บความ

สามารถการแข่้งข้ัน้และวางรากฐาน้ทางเศรษฐกิจัภายใต้แน้วคิด้เศรษฐกิจัช่วภาพ	 เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	 
และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	มุ่งเน้้น้การสง่เสรมิสภาพแวด้ล้อมและระบบน้เิวศเพ้�อเช้�อมโยงกิจักรรมการวิจััยและ
พฒัน้า	ด้้วยการรว่มทุน้ระหว่างภาครัฐ	ภาคการศึกษา	และภาคเอกชน้	ม่ผลงาน้วิจััยเด่้น้	อาทิ 

น้วัตกรรมการผลิตแมลงตามแน้วทางการพัฒน้าสารให้ประโยชน์้เชิงหน้้าท่�	 (Insect-based	
functional	ingredients)	สำาหรบัอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ แบบครบวงจัรด้้วยระบบฟิาร์มเล่�ยง
แมลงสมัยใหม่	(Modern	Insect	Farming)	และกระบวน้ลด้การสญ่เสย่เหล้อศ่น้ย	์(Zero-waste	Process)	
โด้ยการแปรร่ปผลิตภัณ์ฑ์์โปรต่น้จัากแมลง	จัากการเน้้น้จิั�งหร่ด้เป็น้วัตถุดิ้บหลัก	 เพราะม่โปรต่น้ส่งและ
เพาะเล่�ยงง่าย	และจัะพฒัน้าฟิารม์จิั�งหรด่้ให้ได้้มาตรฐาน้สากล	รวมทั�งโรงงาน้ต้น้แบบเพ้�อพฒัน้าผลิตภัณ์ฑ์์
และกระบวน้การผลิตส่วน้ผสมจัากแมลงสำาหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอาหารสัตว์น้ำาใน้อน้าคต	 
ซิึ�งจัะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถข้ยายธุรกิจัได้้ตั�งแต่ต้น้น้ำาจัน้ถึงปลายน้ำา	และม่แผน้ท่�จัะข้ยายกำาลัง
การผลิตใน้ลักษณ์ะเกษตรพัน้ธสญัญา	(Contract	Farming)	กับเกษตรกรเครอ้ข้า่ยอ่กด้้วย 

การพัฒน้าต้น้แบบหุน่้ยน้ต์ชว่ยประเมิน้	ด้แ่ล	ฟ้ิ� น้ฟิ	่บรกิารผ้่ส่งอายุ	และผ้่ป่วยโรคหลอด้เล้อด้สมอง	
ได้้สร้างต้น้แบบหุน่้ยน้ต์ชว่ยประเมิน้	ด้แ่ล	ฟ้ิ� น้ฟิ	่บรกิารผ้่สง่อายุ	และผ้่ป่วยโรคหลอด้เล้อด้สมอง	ผลจัาก
งาน้วิจััยได้้ต้น้แบบระบบตรวจัและเฝ้้าระวังสุข้ภาพข้องผ้่ส่งอายุและผ้่ป่วยโรคหลอด้เล้อด้สมอง	ต้น้แบบ
อุปกรณ์ต์รวจัจัับสภาวะหัวใจัห้องบน้สั�น้พลิ�ว	ต้น้แบบระบบทำากายภาพบำาบัด้สำาหรับผ้่ป่วยโรคหลอด้เล้อด้
สมอง	 ต้น้แบบโปรแกรมฝึ้กพ่ด้สำาหรับผ้่ป่วยโรคหลอด้เล้อด้สมอง	และระบบสารสน้เทศและโปรแกรม
ประยุกต์	 ใน้การเก็บข้้อม่ลสุข้ภาพผ้่ป่วยหร้อผ้่ส่งอายุจัากหุ่น้ยน้ต์	 เพ้�อประเมิน้ความเส่�ยงข้องการเกิด้ 
โรคหลอด้เล้อด้สมองข้องผ้่ป่วยและผ้่สง่อายุท่�อย่บ่า้น้และสถาน้พยาบาล 

การพัฒน้าผลิตภัณ์ฑ์์ทางการแพทย์ชั�น้ส่งเพ้�อการบำาบัด้รกัษาโรคท่�ยงัรกัษาไม่ได้้	ผลสำาเร็จัท่�ได้้รบั
ค้อ	ได้้รบัการถ่ายทอด้เทคโน้โลยเ่พ้�อการผลิตยา	Erythropoietin	ซิึ�งเป็น้ยารักษาภาวะซ่ิด้ท่�ไม่ทราบสาเหตุ
ใน้โรคไตและโรคมะเรง็	ได้้รบัการถ่ายทอด้เพ้�อการผลิตยาอิมม่โน้โกลบ่ลิน้สำาหรบัฉด่้รักษาโรคม้อ	เท้า	ปาก	
อยา่งเต็มร่ปแบบใน้ประเทศ	รวมถึงการพัฒน้าแผ่น้กระจักตาสำาหรบัผ้่ป่วยโรคผิวกระจักตาเส้�อม	แผน่้เย้�อ
เม้อกใน้ชอ่งปาก	(Oral	mucosa)	ให้ผ้่ป่วยแผลใน้ชอ่งปากเร้�อรงั	การน้ำาเม็ด้เล้อด้ข้าวชนิ้ด้	Natural	Killer	
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Cell	(NK	Cells)	มาใชร้กัษาโรคมะเรง็เม็ด้เล้อด้ข้าวท่�ม่ความเส่�ยงส่ง	และโรคมะเรง็นิ้วโร
บลาสโทมา	และน้ำา	CAR-CD19	Tcell	มารกัษาโรคมะเรง็เมด็้เล้อด้ข้าวชน้ดิ้บเ่ซิลล์ พฒัน้า
ยาช่ววัตถุคล้ายคลึงสำาหรับกระตุ้น้เม็ด้เล้อด้ข้าวสำาหรับผ้่ป่วยมะเร็งท่�ได้้รับเคม่บำาบัด้	
(Biosimilar	Pegfilgrastim:	PEG-GCSF)	ท่�ผลิตใน้ประเทศไทยตามมาตรฐาน้ยุโรปเพ้�อ
ใชใ้น้ประเทศและสง่ออก 

ผลงาน้วิจััยทำาให้ได้้เคม่บำาบัด้	(Biosimilar	Pegfilgrastim)	ท่�ผลิตตามมาตรฐาน้
การผลิตข้องยุโรป	(Europe	Good	Manufacturing	Practice;	EU	GMP)	และผ่าน้การ
ทด้สอบใน้สัตว์	 สามารถตรวจัและวิเคราะห์ปริมาณ์ยา	PEG-GCSF	 ท่�ถ่กต้อง	แม่น้ยำา	 
ตามมาตรฐาน้ห้องปฏิิบัติการท่�ผ่าน้ระบบคุณ์ภาพท่�ช่วยจััด้การห้องปฏิิบัติการให้ม่
มาตรฐาน้	Good	Laboratory	Practice;	GLP)	และกำาลังพฒัน้าวิธต่รวจัวิเคราะห์ระดั้บ
แอน้ติบอด่้ท่�เฉพาะเจัาะจัง	 รวมทั�งอย่่ระหว่างเตร่ยมการศึกษาประสิทธิผลและ 
ความปลอด้ภัยใน้ประชากรไทย	และต่างประเทศ	โด้ยการศึกษาทั�งสองรายการเป็น้การ
ศึกษาเปร่ยบเท่ยบ	ระหว่างยาข้องโครงการและยาต้น้แบบ	และอย่่ระหว่างการเตร่ยม
เอกสารเพ้�อข้ึ�น้ทะเบย่น้ยาใน้ไทยและยุโรป
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4.2 ปีระโยชนำ์ท่�คาด้ว่าจัะได้้รับั

แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	พ.ศ.	2563-2565	ฉบับปรบัปรุง	สำาหรบัปีงบประมาณ์	
พ.ศ.	2565	มุง่เน้้น้การสรา้งงาน้วิจััยและน้วัตกรรมท่�สามารถใชป้ระโยชน์้เชงิพาณ์ชิยไ์ด้้จัรงิ	และเพิ�มข้ด่้
ความสามารถข้องภาคการผลิตและบริการบน้รากฐาน้ข้องการพึ�งพาตน้เองแบบยั�งย้น้	สามารถใช้แก้ไข้
ปัญหาท่�ส่งผลกระทบต่อการพัฒน้าสังคมอย่างม่นั้ยสำาคัญ	สร้างข้่ด้ความสามารถทางเทคโน้โลย่รองรับ
การด้ำารงช่วิตใน้วิถ่ใหม่	 โด้ยประโยชน์้ท่�คาด้ว่าจัะเกิด้ข้ึ�น้ใน้ภาพรวมข้องประเทศ	ภายใน้ปี	พ.ศ.	 2565	
ประกอบด้้วย

1. คุณ์ภาพช่วิตข้องปีระชาชนำ และการแก้โจัทย์ท้าทายสังคม ได้้แก่

1) น้วัตกรรมหร้อกระบวน้การเพ้�อลด้ปริมาณ์ข้ยะ	ซิึ�งถ่กน้ำาไปใช้อย่างน้้อยใน้	 5	 พ้�น้ท่�	 และ 
ลด้ปรมิาณ์ข้ยะได้้รวมประมาณ์	250,000	ตัน้ต่อปี	ไมน้่้อยกว่า	4	น้วัตกรรม

2) เทคโน้โลย่	 วิธ่การหร้อกระบวน้การใน้การบริหารจััด้การซิึ�งน้ำาไปส่่การสร้างมาตรการหร้อ
น้โยบายใน้การป้องกัน้หรอ้ลด้ปริมาณ์	PM	2.5	ไมน้่้อยกว่า	4	วิธก่าร

3) ข้อ้เสน้อแน้ะเชิงน้โยบาย/มาตรการ/เทคโน้โลยใ่น้การบริหารจััด้การน้ำาอย่างเป็น้ระบบ	เพ้�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการใชน้้ำาข้องประเทศ	และแก้ปัญหาน้ำาใน้ภาคการเกษตร	ไม่น้้อยกว่า	6	เร้�อง

4) องค์ความร่ใ้หม่	แน้วทางหรอ้น้วัตกรรมท่�สามารถน้ำาไปกำาหน้ด้น้โยบายหรอ้น้ำาไปประยุกต์ใช้
กับสังคมสง่วัยระดั้บชุมชน้พ้�น้ท่�	และระดั้บอุตสาหกรรม	ไมน้่้อยกว่า	10	เร้�อง

5) การลด้ภาระโรค	NCDs	และอัตราการตายและบาด้เจ็ับจัากอุบัติเหตุทางถน้น้ใน้พ้�น้ท่�น้ำาร่อง
รอ้ยละ	5	ต่อปี

6) น้โยบายและน้วัตกรรมเพ้�อการจััด้การภัยพบิติัท่�เป็น้ผลงาน้จัาก	ววน้.	และถก่น้ำาไปใชป้ระโยชน์้
อยา่งน้้อย	80	เร้�อง/ชิ�น้

2. การพัฒนำาพ่�นำท่�และคุณ์ภาพช่วิตข้องปีระชาชนำ

1) ชุมชน้ท่�น้ำาความร่้	 และน้วัตกรรมไปใช้ใน้การจััด้การชุมชน้ข้องตน้เองให้ม่คุณ์ภาพช่วิตและ
ความเป็น้อย่ท่่�ด่้ขึ้�น้	ไมน้่้อยกว่า	350	แหง่

2) ต้น้แบบเม้องน่้าอย่่ท่�ม่การลงทุน้เพ้�อปรับปรุงโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ทางเศรษฐกิจัสังคมและ
เทคโน้โลยเ่พ้�อคณุ์ภาพชวิ่ตท่�ด่้ต่อปี	ไมน้่้อยกว่า	10	เม้อง

3) จัำาน้วน้วิสาหกิจัชุมชน้สรา้งสรรค์	(Smart	Community	Enterprises)	ท่�ม่รายได้้เพิ�มข้ึ�น้ต่อปี
ไมน้่้อยกว่า	175	ราย

4) ข้จััด้ความยากจัน้รายครวัเรอ้น้	โด้ยทำาให้ครัวเรอ้น้ม่รายได้้เพิ�มข้ึ�น้	ไมน้่้อยกว่า	18,000	บาท/
ครวัเรอ้น้/ปี	จัำาน้วน้	1,000	ครัวเรอ้น้
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5) ลด้ความส่ญเส่ยทางเศรษฐกิจัสังคม	จัากการพัฒน้าอุปกรณ์์การแพทย์	 เวชภัณ์ฑ์์	 ระบบติด้ตามการระบาด้ 
ข้องโรค	ให้ความร่แ้ก่ประชาชน้	และม่มาตรการทางการแพทย์	สาธารณ์สุข้	และฟ้ิ� น้ฟิเ่ศรษฐกิจัสงัคมใน้ระดั้บ
อุตสาหกรรมและระดั้บพ้�น้ท่�

3. การพัฒนำาเศรษฐกิจัให้่เติบัโตอย่างยั�งย่นำ

1) เกษตรกรรุน่้ใหม่ท่�ใช้เทคโน้โลย่ท่�ม่รายได้้มากกว่า	2	แสน้บาทต่อปี	จัำาน้วน้	500	คน้

2) SMEs	ท่�ม่ความสามารถใน้การด้ำาเนิ้น้งาน้หรอ้เพิ�มม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์ด้้วยเทคโน้โลย	่จัำาน้วน้	300	ราย

3) ผ้่ประกอบการ	Startup	รายใหม	่ไมน้่้อยกว่า	250	ราย	เกิด้แพลตฟิอรม์การใชป้ระโยชน์้สำาหรับผ้่ประกอบการ
ใน้การลงทุน้ระยะยาว

4) จัำาน้วน้ภาคเอกชน้ร่วมลงทุน้ด้้าน้การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรม	 ไม่น้้อยกว่า	 70	 ราย	 เป็น้ม่ลค่าไม่น้้อยกว่า	 
100	ล้าน้บาท

4. การพัฒนำาคนำและความรู้สู่อนำาคต

1) คน้รุน่้ใหมไ่ด้้รบัโอกาสทางการศึกษาท่�ม่คณุ์ภาพสง่ข้ึ�น้	โด้ยม่สดั้สว่น้แรงงาน้ท่�ม่ทักษะสง่เพิ�มข้ึ�น้จัากการปฏิิร่ป
มหาวิทยาลัยต่อปี	จัำาน้วน้	70,000	คน้

2) คน้ไทยม่ทักษะท่�จัำาเป็น้ต่อตลาด้แรงงาน้ใน้ปัจัจุับัน้และอน้าคตใน้ด้้าน้คณิ์ตศาสตร์	 คอมพิวเตอร์	 และ 
ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	เพิ�มขึ้�น้ต่อปี	จัำาน้วน้	12,500	คน้

3) นั้กวิทยาศาสตร	์นั้กวิจััยรุน่้ใหม่ต่อปี	อยา่งน้้อย	4,500	คน้

4) นั้กวิจััยภาคอุตสาหกรรมและชุมชน้ต่อปี	อยา่งน้้อย	1,500	คน้

5) บณั์ฑิ์ตจับใหม่ได้้รบัการฝึ้กทักษะและพร้อมเข้า้ส่ต่ลาด้แรงงาน้

6) เคร้อข้่ายวิจััยน้าน้าชาติระหว่างสถาบัน้ความร่้ข้องไทย	และหน่้วยงาน้วิจััยระดั้บน้าน้าชาติ	 ไม่น้้อยกว่า	50	 
เครอ้ข้า่ย

จัากประโยชน์้ท่�คาด้ว่าจัะได้้รบัจัากแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 ปี	พ.ศ.	2563-2565	ฉบับปรบัปรุง	
สำาหรับปีงบประมาณ์	พ.ศ.	 2565	 ท่�กล่าวมาแล้วข้้างต้น้นั้�น้	สอด้คล้องและสัมพัน้ธ์กับ	แผนำก�รุปฏิิรุ่ปปรุะเทศ (ฉบ้บ
ปรุบ้ปรุุง)	ท่�เป็น้ผลสมัฤทธิ�และร่ปธรรมข้องแผน้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	โด้ยกล่าวถึงผลสมัฤทธิ�ใน้มิติต่าง	ๆ	ได้้แก่	

ด้�นำเศรุษฐกิจั	สามารถทำาให้กำาลังคน้ใน้ระบบม่ทักษะสอด้คล้องตามความต้องการข้องภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร
เป้าหมาย	และได้้รบัการจ้ัางงาน้เพิ�มมากขึ้�น้	บุคลากรใน้ภาคเกษตรกรรม	ภาคการท่องเท่�ยว	และผ้่ประกอบการรายยอ่ยม่
รายได้้เพิ�มข้ึ�น้	สามารถกระตุ้น้เศรษฐกิจัข้องประเทศได้้ด่้ยิ�งข้ึ�น้	

ด้�นำทรุพ้ัย�กรุธรุรุมช�ติและสิ�งแวดล้อม	สามารถสง่ผลให้ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อมม่ความอุด้มสมบ่รณ์์
และยั�งยน้้	ม่พ้�น้ท่�สเ่ข่้ยวเพิ�มมากขึ้�น้ทั�งใน้เข้ตเม้องและชุมชน้	มลพษิทางอากาศด่้ข้ึ�น้	เกิด้ความสมด้ลุระหว่างการอนุ้รกัษ์
และการใช้ประโยชน์้ทั�งทรัพยากรทางบก	ทรัพยากรน้ำา	ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั้� ง	 ความหลากหลายทางช่วภาพ	 
สิ�งแวด้ล้อม	และระบบการบรหิารจััด้การทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	
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ด้�นำส�ธ�รุณสขุั	สามารถส่งผลให้ประชาชน้ได้้รบับริการสาธารณ์สุข้ท่�ม่ประสิทธภิาพอยา่งทั�วถึง	
และประเทศไทยสามารถจััด้การรองรบัสถาน้การณ์ด้์้าน้สุข้ภาพจัากโควิด้-19	ได้้เป็น้อยา่งด่้ทั�งระบบ	

ด้�นำส้งคม	 สามารถส่งผลให้ประชาชน้ม่ความมั�น้คงด้้าน้รายได้้เม้�อถึงวัยเกษ่ยณ์อายุ/หลังพ้น้ 
วัยทำางาน้	 ทุกภาคส่วน้สามารถเข้้าถึงและใช้ประโยชน์้ข้้อม่ลใน้การกำาหน้ด้น้โยบายและแก้ไข้ปัญหาท่� 
ตอบสน้องความต้องการข้องประชาชน้ใน้แต่ละพ้�น้ท่�	ชุมชน้ใน้เข้ตเม้องสามารถบรหิารจััด้การทรัพยากร
ได้้ด้้วยตน้เอง	สามารถลด้ปัญหาความเหล้�อมลำาและแก้ปัญหาความยากจัน้ได้้อยา่งตรงจุัด้และแม่น้ยำา

ด้�นำก�รุศก่ษ�	สง่ผลให้ประชาชน้/ผ้่เรย่น้ทกุกลุ่มวัยจัะได้้รบัการศึกษาท่�ม่คณุ์ภาพตามมาตรฐาน้
สากล	ม่ทักษะท่�จัำาเป็น้ข้องโลกอน้าคต	ม่ระบบการจััด้การการศึกษาอยา่งต่อเน้้�องตลอด้ชวิ่ต	และเป็น้กำาลัง
สำาคัญใน้การข้ับเคล้�อน้ประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้้วยการข้ับเคล้�อน้วิทยาศาสตร์	 วิจััย
และน้วัตกรรม

โด้ยการด้ำาเนิ้น้งาน้ตามแผน้ด้้าน้	ววน้.	พ.ศ.	2563	 -	2565	ฉบับปรับปรุง	สำาหรับปีงบประมาณ์	 
พ.ศ.	2565	เป็น้การน้ำาองค์ความร่	้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ผลักดั้น้ใหแ้ผน้การปฏิิร่ปประเทศเปน็้
ร่ปธรรมมากข้ึ�น้	สง่ผลให้ประชาชน้ม่ความสุข้	 ม่คุณ์ภาพช่วิตท่�ด่้ใน้สภาพแวด้ล้อมข้องประเทศท่�ม่ความ
สงบเรย่บรอ้ย	ม่ความสามัคค่ปรองด้อง	และม่สว่น้รว่ม	สามารถตอบสน้องความต้องการและความคาด้หวัง
ข้องประชาชน้ท่�หลากหลายได้้อยา่งม่ประสทิธภิาพ	ประชาชน้ทุกคน้จัะได้้รบัโอกาสท่�เป็น้ธรรมตามศักยภาพ
และสภาพแวด้ล้อมท่�เหมาะสม	และได้้รบัผลจัากการปฏิิร่ปประเทศอยา่งทั�วถึง	พรอ้มทั�งประชาชน้ม่การ
ปรับเปล่�ยน้พฤติกรรมไปส่่จิัตสาธารณ์ะเพิ�มข้ึ�น้	 ใน้วัยเกษ่ยณ์ท่�เพ่ยงพอต่อการด้ำารงช่วิตอย่างม่คุณ์ภาพ	
ม่รายได้้เพิ�มขึ้�น้	 โด้ยเฉพาะเกษตรกรและแรงงาน้ไร้ฝี้ม้อท่�ยากจัน้ระดั้บฐาน้ราก	 รวมถึงประชาชน้ม่ 
ความรอบร่ด้้้าน้สขุ้ภาพเพย่งพอท่�จัะด้แ่ลตน้เอง	ได้้รบัโอกาสท่�เท่าเท่ยมกัน้ใน้การเข้า้ถึงบรกิารสาธารณ์สขุ้	
ได้้รบัสวัสดิ้การพ้�น้ฐาน้ท่�จัำาเป็น้	และสามารถเข้า้ถึงการใชพ้ลังงาน้	น้อกจัากน่้�ประชาชน้จัะสามารถเข้า้ถึง
ระบบยุติธรรมท่�ม่ประสทิธภิาพ	 อัน้จัะน้ำาประเทศไปส่ก่ารเป็น้ประเทศท่�พฒัน้าแล้ว	 ม่ความมั�น้คง	 มั�งคั�ง	
ยั�งย้น้	 โด้ยไม่ทิ�งใครไว้ข้้างหลังตามแน้วทางข้องการปฏิิร่ปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	 ปีร่วมกัน้ 
ต่อไป
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วิสัยทัศนำ์ ยุทธศาสตร์
และแผนำด้้านำวิทยาศาสตร์
วิจััยและนำวัตกรรม ปีี พ.ศ. 2563-2565 
ฉบัับัปีรับัปีรุง สำาห่รับัปีีงบัปีระมาณ์
พ.ศ. 2565

บัทท่� 5
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5.1 โครงสร้างยุทธศาสตร์และแผนำ 
ด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม 

โครงสร้างแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	พ.ศ.	2563-2565	ภายใต้ 
กรอบน้โยบายและยุทธศาสตร์ด้้าน้การอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	พ.ศ.	
2563-2570	 โด้ยได้้รับความเห็น้ชอบใน้หลักการจัากคณ์ะรัฐมน้ตร่	 เม้�อเด้้อน้ธนั้วาคม	
พ.ศ.	 2562	 ท่�ผ่าน้มา	 โด้ยความร่วมม้อระหว่างสำานั้กงาน้สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)	และสำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 (สกสว.)	 โด้ยการออกแบบให้หน้่วยงาน้หร้อหน้่วย
บริหารและจััด้การทุน้เข้่ยน้แผน้งาน้/แผน้งาน้ย่อยเพ้�อตอบกำาหน้ด้เป้าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ	 (Objective	Key	Results:	OKRs)	 ข้องแพลตฟิอร์ม	 (Platform)	 
และโปรแกรม	(Program)	ประกอบด้้วย	4	แพลตฟิอรม์	17	โปรแกรม	(ดั้งภาพท่�	12)

ค�าเปัา้หมายุแลุ่ะตัวิช่ั้�วัิด	(OKR)	ระดับยุ่ทธศาสตร์

ค�าเปัา้หมายุแลุ่ะตัวิช่ั้�วัิด	(OKR)	ระดับแผนงาน

1.	 เป้ัาหมายุของแผนด�าน	วิวิน.	(แพลุ่ตฟิอร์ม/ยุ่ทธศาสตร์)

2.	แนวิทางเชิั้งยุ่ทธศาสตร์	ของแผนด�าน	วิวิน.	(โปัรแกรม/แผนงาน)

3.	แผนงานยุ�อยุ	(Subprograms)

ภ�พิท่� 15	โครงสร�างแผนด�านวิิทยุาศาสตร์	วิิจัยุแลุ่ะนวัิตกรรม
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5.2 วิสัยทัศนำ์ข้องระบับัวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม

แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	พ.ศ.	2563-2565	ฉบับปรับปรุง	 ได้้กำาหน้ด้วิสัยทัศน์้เพ้�อเปล่�ยน้แปลง
ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศให้สอด้รับกับสถาน้การณ์์และการเปล่�ยน้แปลงตามแน้วโน้้มข้องโลก	
และความต้องการข้องประเทศทั�งระดั้บพ้�น้ท่�ท่�ม่ความแตกต่างข้องปัญหาภ่มิศาสตร์	และความต้องการทางสังคม	อ่กทั�งยงั
ตอบสน้องต่อความต้องการใน้ระดั้บอุตสาหกรรมข้องประเทศเพ้�อเป้าหมายให้พัฒน้าประเทศด้้วยการพลิกโฉมระบบ
วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศ	 ด้้วยการวางพ้�น้ฐาน้การพัฒน้ากำาลังคน้	การพัฒน้าโครงสร้างพ้�น้ฐาน้และ
ระบบนิ้เวศด้้าน้วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศ	การสร้างองค์ความร่ข้้ั�น้พ้�น้ฐาน้และข้ั�น้แน้วหน้้า	

การวิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อตอบโจัทยท้์าทายข้องสงัคม	และการแก้ปัญหาวิกฤตข้องประเทศ	การวิจััยและสร้าง
น้วัตกรรมเพ้�อการพึ�งพาตน้เองอย่างยั�งย้น้และเพิ�มข้่ด้ความสามารถใน้การแข้่งข้ัน้	และการวิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อ
การพฒัน้าและสรา้งม่ลค่าเชงิพ้�น้ท่�เพ้�อลด้ความเหล้�อมลำา	สง่เสรมิให้น้โยบายข้องประเทศท่�ต้องการผลักดั้น้ให้เป็น้ประเทศ
ท่�หลดุ้พ้น้จัากการเป็น้ประเทศท่�ติด้กับดั้กประเทศรายได้้ปาน้กลาง	เพ้�อก้าวไปส่ก่ารเป็น้ประเทศท่�พฒัน้าแล้วบน้ฐาน้ข้อง
การพึ�งพาตน้เองได้้อย่างมั�น้คงและยั�งย้น้	 ดั้งวิสัยทัศน์้ข้องระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมว่า	“พัลิกโฉมรุะบบ 
วิทย�ศ�สตรุ ์วิจ้ัย นำว้ตกรุรุมเพั่�อข้ับเคล่�อนำปรุะเทศส่ก่�รุพ้ัฒนำ�แบบพ่ั�งตนำเองอย�่งม้�นำคงและย้�งยน่ำ” 

5.3 แผนำด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม  
ปีี พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับัปีรับัปีรุงสำาห่รับัปีีงบัปีระมาณ์
พ.ศ. 2565

การพัฒนำากำาลังคนำ ยกระดั้บัสถาบัันำความรู้ 
และระบับันำิเวศด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม

เจตนารมณ์์ มุ่่�งเน้้น้พััฒน้าประเทศด้้วยการพัลิิกโฉมุ่ระบบวิทยาศาสตร์ วิจััยแลิะน้วัตกรรมุ่ของประเทศ 
พัร้อมุ่ทั�งการวางพ้ั�น้ฐาน้การพััฒน้ากำาลัิงคน้ (โด้ยเฉพัาะด้้าน้ ววน้.) การพััฒน้าโครงสร้างพ้ั�น้ฐาน้แลิะ
ระบบนิ้เวศด้้าน้วิจััยแลิะน้วัตกรรมุ่ของประเทศ แลิะให้้ความุ่สำาคัญกับการวิจััยขั�น้พ้ั�น้ฐาน้แลิะการวิจััย 
ขั�น้แน้วห้น้้าเป็น้สำาคัญ

ตัวอย่างผลกระทบัท่�คาด้ห่วังข้องแพลตฟื้อร์มท่� 1 

1.	 บณั์ฑิ์ต/ผ้่สำาเรจ็ัการศึกษาม่ทักษะตรงความต้องการข้องตลาด้แรงงาน้	
2.	 บณั์ฑิ์ตด้้าน้วิทยาศาสตร	์เทคโน้โลย่	และวิศวกรรม	(STEM	degrees)	เพิ�มข้ึ�น้

แพลตฟื้อร์มท่� 1
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3.	 แรงงาน้ใน้ภาคอุตสาหกรรมและการบริการได้้รบัการยกระดั้บทักษะข้ั�น้ส่งท่�จัำาเป็น้ต่องาน้ใน้ปัจัจุับนั้และอน้าคต
เพิ�มข้ึ�น้	และสามารถรองรบัพ้�น้ท่�เศรษฐกิจัพเิศษและพ้�น้ท่�น้วัตกรรม	เชน่้	เข้ตพฒัน้าพเิศษภาคตะวัน้ออก	(EEC)

4.	 เกิด้องค์ความร่้และกระบวน้ทัศน์้ใหม่ทางมนุ้ษยศาสตร์	 สังคมศาสตร์	หร้อวิทยาศาสตร์ท่�สร้างความเข้้าใจัและ
ทำาให้เกิด้การเปล่�ยน้แปลงข้องสงัคม	หรอ้วิทยาการท่�สำาคัญท่�ประเทศต้องม่ใน้อน้าคต	รวมถึงการค้น้พบสิ�งใหม	่
(New	Discovery)	การทำาสำาเร็จัเป็น้ครั�งแรกใน้โลก	 (First	 in	Class)	หร้อการสร้างสิ�งท่�ด่้ท่�สุด้ใน้โลก	 (Best	 in	
Class)

5.	 บทความวิจััยท่�ได้้รบัการต่พิมพใ์น้วารสารวิชาการระดั้บชาติและน้าน้าชาติ	(Top-tier	Journals)	ท่�อย่ใ่น้ฐาน้ข้อ้ม่ล
ท่�ได้้รบัการยอมรบัเพิ�มขึ้�น้

6.	 เกิด้ธุรกิจัจัากการใช้เทคโน้โลย่เข้้มข้้น้	 (Deep-tech)	 ท่�ม่การพัฒน้าเทคน้ิคทางด้้าน้วิศวกรรมหร้อต้น้แบบ	
(Prototype)	จัากงาน้วิจััยขั้�น้แน้วหน้้า	

7.	 สถาบนั้/ศ่น้ยวิ์จััยข้องประเทศไทยได้้รบัการยอมรบัใน้ระดั้บน้าน้าชาติ	และอย่ใ่น้ระดั้บชั�น้น้ำาข้องโลก	
8.	 ม่ระบบน้ิเวศการวิจััยพ้�น้ฐาน้และการวิจััยข้ั�น้แน้วหน้้าท่�ส่งเสริมและอำาน้วยความสะด้วกใน้การทำาวิจััยและ

น้วัตกรรม
9.	 ม่ระบบท่�เก็บหรอ้เช้�อมโยงวิทยาการหรอ้องค์ความร่ด้้้าน้วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	มนุ้ษยศาสตร	์และเทคโน้โลย่

ข้องประเทศ	ทั�งเชงิปรมิาณ์	เชงิคณุ์ภาพ	และผ้่ถ้อครองงาน้ความร้่ใน้ปจััจุับนั้ท่�สามารถเข้า้ถึงและส้บค้น้และเปน็้
ท่�ยอมรบั	ตลอด้จัน้ม่การวิเคราะห์วิทยาการสำาคัญท่�ประเทศต้องม่ใน้อน้าคต	

10.	 ม่ลค่าการลงทนุ้ข้องบรษัิทท่�มาใชป้ระโยชน์้จัากโครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพิ�มข้ึ�น้	

ปีระกอบัด้้วย 

โปรแกรมท่�	1	 สรา้งและผลิตกำาลังคน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม
โปรแกรมท่�	2	 ผลิตกำาลังคน้ระดั้บส่งรองรับพ้�น้ท่�เศรษฐกิจัพิเศษและพ้�น้ท่�น้วัตกรรม	 เช่น้	 เข้ตพัฒน้าพิเศษ 

ภาคตะวัน้ออก	(EEC)
โปรแกรมท่�	3	 สง่เสรมิการวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อสร้างกำาลังคน้ใน้การพัฒน้าเศรษฐกิจัและสงัคม	รวมถึงเพ้�อการ

สรา้งบัณ์ฑิ์ต	การสง่เสริมการเรย่น้ร่ต้ลอด้ชว่งชวิ่ต	การพัฒน้าทักษะเพ้�ออน้าคต	(Up-skill)	และ
การเพิ�มทักษะ	(Re-skill)

โปรแกรมท่�	4	 สง่เสริมปัญญาประดิ้ษฐเ์ป็น้ฐาน้ข้บัเคล้�อน้ประเทศใน้อน้าคต	(AI	for	All)
โปรแกรมท่�	5	 สง่เสริมการวิจััยขั้�น้แน้วหน้้า	และการวิจััยพ้�น้ฐาน้ท่�ประเทศไทยม่ศักยภาพ
โปรแกรมท่�	6	 พฒัน้าโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ทางการวิจััยท่�สำาคัญ
	 	 โปรแกรมท่�	6a	 พฒัน้าและใชโ้ครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ทางการวิจััย	และระบบนิ้เวศด้้าน้ 

	 วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศ
	 	 โปรแกรมท่�	6b	 ยกระดั้บสถาบัน้/ศ่น้ยวิ์จััยด้้วยวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม
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ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565

แพ
ลต

ฟื้อ
ร์ม

ท่� 
1 OKRs

O1a พัฒนำากำาลังคนำด้้านำการวิจััยและนำวัตกรรม เพ่�อรองรับัการพัฒนำาปีระเทศ

KR1a.1	สดั้สว่น้ข้องบุคลากรด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าต่อประชากรเพิ�มข้ึ�น้	(สดั้สว่น้เพิ�มข้ึ�น้เป็น้	27	คน้ต่อ
ประชากร	10,000	คน้)	(เพ้�อให้บรรลุ	30	คน้	ต่อประชากร	10,000	คน้ใน้ปี	2570)

O1b พัฒนำาสถาบัันำความรู้/ศูนำย์วิจััย ให้่ม่ศักยภาพในำระดั้บัสากล และสามารถผลิตกำาลังคนำท่�ตอบัสนำอง 
ความต้องการข้องปีระเทศ

KR1b.1	จัำาน้วน้สถาบนั้/ศ่น้ยวิ์จััยติด้อัน้ดั้บสถาบนั้วิจััยข้องโลกท่�อย่ใ่น้ฐาน้ข้อ้ม่ล	Scimago	Institutions	
Rankings	(50	แห่ง)	

KR1b.2	รอ้ยละข้องผลงาน้	องค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรม	ท่�ได้้รบัการต่พิมพใ์น้วารสาร	Quartile	ท่�	1	
หรอ้	2	บน้ฐาน้	Scopus	หรอ้	ISI	เพิ�มขึ้�น้	(เพิ�มข้ึ�น้เป็น้รอ้ยละ	60	เม้�อเท่ยบกับปี	2563)

KR1b.3	รอ้ยละข้องกำาลังคน้ท่�เป็น้บณั์ฑิ์ตและผ้่ได้้รบัการฝึ้กอบรมท่�ม่ทักษะและคุณ์ลักษณ์ะตรงกับท่�ตลาด้งาน้
ข้องประเทศต้องการ	ซิึ�งเกิด้จัากการรว่มพัฒน้าระหว่างสถาบนั้อุด้มศึกษากับภาคเอกชน้เพิ�มข้ึ�น้	 
(เพิ�มข้ึ�น้รอ้ยละ	100	เม้�อเท่ยบกับปี	2563)

KR1b.4 จัำาน้วน้ระบบการศึกษาและการเรย่น้ร่ต้ลอด้ชว่งชวิ่ต	เพ้�อการเสรมิทักษะใหม่	และใชเ้ทคโน้โลยท่่�เข้า้ถึง
ได้้สำาหรบัแต่ละชว่งวัย	ท่�เกิด้จัากผลงาน้วิจััยและน้วัตกรรม	(10	ระบบ)

O1c พัฒนำาโครงสร้างพ่�นำฐานำทางการวิจััย และระบับันำิเวศด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรมข้องปีระเทศ

KR1c.1	จัำาน้วน้เทคโน้โลย่ต้น้แบบและน้วัตกรรมท่�เกิด้จัากการใช้โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและ
น้วัตกรรม	ท่�ได้้รบัการสนั้บสนุ้น้จัากแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์วิจััยและน้วัตกรรม	(500	เทคโน้โลยต้่น้แบบและ
น้วัตกรรม)
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โปีรแกรมท่� 1 สร้างและผลิตกำาลังคนำด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O1.1 ใช้ความรู้ การวิจััยและนำวัตกรรม เพ่�อให้่ปีระเทศม่กำาลังคนำข้องระบับัวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรมรองรับั
การพัฒนำาปีระเทศ

KR1.1.1	สดั้สว่น้ข้องบุคลากรด้้าน้การวิจััยและพฒัน้าต่อประชากรเพิ�มข้ึ�น้	(สดั้สว่น้เพิ�มข้ึ�น้เป็น้	27	คน้ต่อประชากร	
10,000	คน้)	(เพ้�อให้บรรลุ	30	คน้	ต่อประชากร	10,000	คน้ใน้ปี	2570)

KR1.1.2	จัำาน้วน้ระบบประมาณ์การและวางแผน้ความต้องการกำาลังคน้ข้องระบบวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมท่�ม่
ประสิทธภิาพและบ่รณ์าการข้องประเทศ	(1	ระบบ)

KR1.1.3	จัำาน้วน้ระบบใน้การสร้างและสนั้บสนุ้น้เสน้้ทางอาชพ่นั้กวิจััยและความต่อเน้้�องข้องการวิจััย	เพ้�อเพิ�มจัำาน้วน้ 
นั้กวิจััยและพฒัน้าเป็น้	27	คน้ต่อประชากร	10,000	คน้	ข้องประเทศ	(1	ระบบ)

KR1.1.4 จัำาน้วน้ระบบและกลไกดึ้งด้ด่้ท่�สนั้บสนุ้น้การเคล้�อน้ยา้ยบุคลากรวิจััยและผ้่เช่�ยวชาญทั�งใน้และต่างประเทศ	
เพ้�อให้เกิด้การถ่ายทอด้องค์ความร่แ้ละเทคโน้โลยข่้องประเทศ	(5	ระบบ)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 1 (Subprogram):

1.1	 สร้างน้วัตกรรมการพฒัน้ากำาลังคน้ให้ม่คณุ์ภาพ	
1.2	 วิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อผลิตบณั์ฑิ์ตสมรรถน้ะสง่ท่�ตรงตามความต้องการข้องประเทศ

โปีรแกรมท่� 2 ผลิตกำาลังคนำระดั้บัสูงรองรับัพ่�นำท่�เศรษฐกิจัพิเศษและพ่�นำท่�นำวัตกรรม เช่นำ  
เข้ตพัฒนำาพิเศษภาคตะวันำออก (EEC) (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O1.2 ใช้ความรู้ การวิจััยและนำวัตกรรม เพ่�อให้่ม่กำาลังคนำระดั้บัสูงรองรับัพ่�นำท่�เศรษฐกิจัพิเศษและพ่�นำท่�นำวัตกรรม 
เช่นำ เข้ตพัฒนำาพิเศษภาคตะวันำออก (EEC)

KR1.2.1	จัำาน้วน้น้วัตกรรมการสรา้งและพฒัน้ากำาลังคน้ระดั้บสง่/ทักษะระดั้บสง่	ท่�สามารถตอบความต้องการข้อง
ประเทศ	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งสอด้คล้องต่อความต้องการข้องการพัฒน้าพ้�น้ท่�เศรษฐกิจัพเิศษและพ้�น้ท่�น้วัตกรรมต่าง	ๆ	
เชน่้	เข้ตพฒัน้าพเิศษภาคตะวัน้ออก	(EEC)	(20	ชิ�น้/ระบบ)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 2 (Subprogram):

2.1	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อผลิตกำาลังคน้ระดั้บสง่รองรบัพ้�น้ท่�เศรษฐกิจัพเิศษภาคตะวัน้ออก	(EEC)
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โปีรแกรมท่� 3

ส่งเสริมการวิจััยและนำวัตกรรมเพ่�อสร้างกำาลังคนำในำการพัฒนำาเศรษฐกิจัและ
สังคม รวมถึงเพ่�อการสร้างบััณ์ฑิิต การส่งเสริมการเร่ยนำรู้ตลอด้ช่วงช่วิต 
การพัฒนำาทักษะเพ่�ออนำาคต (Up-skill) และการเพิ�มทักษะ (Re-skill)  
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565) 

OKRs
O1.3 ส่งเสริมการวิจััยและนำวัตกรรมเพ่�อสร้างกำาลังคนำในำการพัฒนำาเศรษฐกิจัและสังคม รวมถึงเพ่�อการสร้างบััณ์ฑิิต 
การส่งเสริมการเร่ยนำรู้ตลอด้ช่วงช่วิต การพัฒนำาทักษะเพ่�ออนำาคต (Up-skill) และการเพิ�มทักษะ (Re-skill)

KR1.3.1	จัำาน้วน้ระบบการจััด้การทรพัยากรมนุ้ษยท่์�สนั้บสนุ้น้ให้บุคลากรม่ทักษะท่�จัำาเป็น้สำาหรบัอน้าคต	 
สามารถปรบัตัวจัากผลกระทบอยา่งฉับพลัน้	(Disruption)	ข้องการเปล่�ยน้แปลงเทคโน้โลย	่ร่ปแบบธุรกิจั	 
และการเปล่�ยน้แปลงทางสงัคมข้องประเทศ	(1	ระบบ)

KR1.3.2	จัำาน้วน้ระบบการศึกษาและการเรย่น้ร่ต้ลอด้ชว่งชวิ่ต	เพ้�อการเสรมิทักษะใหม่	และใชเ้ทคโน้โลย่ท่�เข้า้ถึงได้้
สำาหรบัแต่ละชว่งวัย	ท่�เกิด้จัากผลงาน้วิจััยและน้วัตกรรม	(10	ระบบ)

KR1.3.3	จัำาน้วน้พ้�น้ท่�หรอ้นิ้เวศการเรย่น้ร่ท่้�เข้้าถึงได้้และถก่น้ำาไปใช้	สำาหรบัการเรย่น้ร่ต้ลอด้ชว่งชวิ่ต	โด้ยเฉพาะ
เยาวชน้	เพ้�อเสรมิการม่ทักษะแหง่อน้าคต	โด้ยเฉพาะทักษะด้้าน้วิจััย	วิศวกรรม	และน้วัตกรรม	หรอ้วิทยาการท่�สำาคัญ
ต่าง	ๆ	(10	พ้�น้ท่�หรอ้นิ้เวศการเรย่น้ร่)้

KR1.3.4	จัำาน้วน้ระบบดิ้จิัทัลแพลตฟิอรม์หรอ้	virtual	ใน้การสนั้บสนุ้น้การจััด้การศึกษา	และการเรย่น้ร่ต้ลอด้ชวิ่ตข้อง
คน้ทุกชว่งวัย	เพ้�อยกระดั้บศักยภาพกำาลังคน้ใน้ร่ปแบบการเพิ�มทักษะ	(Re-Skill),	การพัฒน้าทักษะ	(Up-Skill),	การเพิ�ม
ทักษะใหม	่(New-Skill)	และการสร้างบัณ์ฑิ์ตข้องประเทศ	(10	ระบบ)

KR1.3.5 จัำาน้วน้ระบบพัฒน้ากำาลังคน้รว่มระหว่างสถาบนั้อุด้มศึกษากับภาคเอกชน้	เพ้�อพฒัน้าบณั์ฑิ์ตและผ้่ได้้รบัการ
ฝึ้กอบรมท่�ม่ทักษะและคณุ์ลักษณ์ะตรงกับท่�ตลาด้งาน้ข้องประเทศต้องการโด้ยใชก้ารวิจััยและน้วัตกรรม	(2	ระบบ)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 3 (Subprogram):

3.1	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อยกระดั้บระบบการศึกษาและการเรย่น้ร่ต้ลอด้ชว่งชวิ่ต	รวมถึงพฒัน้าทักษะเพ้�ออน้าคต
3.2	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อการเพิ�มทักษะ	(Re-skill)	และการพัฒน้าทักษะ	(Up-Skill)	กำาลังคน้ใน้การพัฒน้าเศรษฐกิจั

และสงัคม
3.3	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้าคร่และระบบการสรา้งคร่
3.4	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อการสรา้งบณั์ฑิ์ต	เชน่้	บณั์ฑิ์ตพนั้ธุใ์หม่
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โปีรแกรมท่� 4 ส่งเสริมปัีญญาปีระดิ้ษฐ์เป็ีนำฐานำขั้บัเคล่�อนำปีระเทศในำอนำาคต (AI for All) 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O1.4 พัฒนำากำาลังคนำท่�สามารถสร้าง พัฒนำาเคร่�องมอ่ทางปัีญญาปีระดิ้ษฐ์ และทำางานำโด้ยใช้เทคโนำโลย่ปัีญญาปีระดิ้ษฐ์
และส่งเสริมการใช้ปัีญญาปีระดิ้ษฐ์เพ่�อเป็ีนำฐานำในำการขั้บัเคล่�อนำเศรษฐกิจัและสังคมข้องปีระเทศ

KR1.4.1 จัำาน้วน้เด็้กและเยาวชน้ม่ความเข้้าใจัและทักษะพ้�น้ฐาน้ด้้าน้คณ์ติศาสตร์	วิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละ 
ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	หรอ้เฉพาะปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	ท่�สามารถน้ำาไปใช้งาน้พ้�น้ฐาน้ได้้	 
(80,000	คน้)

KR1.4.2 จัำาน้วน้บุคลากรท่�ม่ทักษะพ้�น้ฐาน้ด้้าน้วิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	หรอ้การพฒัน้า 
ต่อยอด้เทคโน้โลย่ด้้าน้ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	ท่�สามารถน้ำาไปใช้งาน้ได้้	
(80,000	คน้)

KR1.4.3	จัำาน้วน้นั้กวิจััยด้้าน้วิทยาการคอมพิวเตอร์ข้ั�น้สง่	วิทยาการหุน่้ยน้ต์	และปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	
(50	คน้)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 4 (Subprogram):

4.1	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อสง่เสริมปัญญาประดิ้ษฐเ์ป็น้ฐาน้ข้บัเคล้�อน้ประเทศใน้อน้าคต	(AI	for	All)
4.2	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้ากำาลังคน้ด้้าน้ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)
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โปีรแกรมท่� 5 ส่งเสริมการวิจััยขั้�นำแนำวห่น้ำา และการวิจััยพ่�นำฐานำท่�ปีระเทศไทยม่ศักยภาพ 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O1.5 พัฒนำาองค์ความรู้ด้้านำวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนำษุยศาสตร์ และเทคโนำโลย่ เพ่�อสร้างองค์ความรู้ท่�เห่มาะสม
กับัลักษณ์ะเฉพาะข้องคนำไทย สร้างโอกาสให้่คนำไทยเป็ีนำเจ้ัาข้องเทคโนำโลย่และนำวัตกรรมท่�ตอบัสนำองต่อโจัทย์ท้าทาย
ในำอนำาคต

KR1.5.1	ร้อยละข้องผลงาน้วิจััย	และองค์ความร่จ้ัากการวิจััยข้ั�น้แน้วหน้้า	(Frontier	research)	ท่�ระบุว่าจัะม่ผลงาน้ต่พมิพ	์
ได้้รบัการต่พิมพใ์น้วารสารวิชาการระดั้บน้าน้าชาติท่�อย่ใ่น้ฐาน้ข้อ้ม่ลน้าน้าชาติ	ใน้ระดั้บควอไทล์ท่�	1-2	(ร้อยละ	60)

KR1.5.2	รอ้ยละข้องผลงาน้วิจััย	และองค์ความร่จ้ัากการวิจััยพ้�น้ฐาน้	(Basic	research)	ท่�ระบุว่าจัะม่ผลงาน้ต่พิมพ	์ 
ได้้รบัการต่พิมพใ์น้วารสารวิชาการระดั้บน้าน้าชาติท่�อย่ใ่น้ฐาน้ข้อ้ม่ลน้าน้าชาติ	ใน้ระดั้บควอไทล์ท่�	1-2	(ร้อยละ	60)

KR1.5.3	รอ้ยละข้องผลงาน้วิจััย	องค์ความร่	้เทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมท่�ระบุว่าจัะม่ผลงาน้ต่พิมพใ์น้ระดั้บชาติ	 
ได้้รบัการต่พิมพใ์น้วารสารวิชาการระดั้บชาติท่�อย่ใ่น้ฐาน้ข้อ้ม่ลท่�ได้้รบัการยอมรบั	(รอ้ยละ	100)

KR1.5.4	รอ้ยละข้องโครงการท่�ระบุว่าจัะม่สทิธบิตัรหรอ้อนุ้สทิธบิตัร	ได้้ย้�น้ข้อจัด้สิทธบิตัรหรอ้อนุ้สทิธบิตัรข้อง 
องค์ความร่	้เทคโน้โลย่และน้วัตกรรม	(รอ้ยละ	70)

KR1.5.5	รอ้ยละท่�เพิ�มขึ้�น้ข้องโครงการวิจััยรว่มกับกลุ่มวิจััยสำาคัญข้องโลกหรอ้จัำาน้วน้โครงการท่�ได้้รบัทนุ้วิจััยจัาก
หน้ว่ยงาน้ให้ทนุ้สำาคัญข้องโลก	(รอ้ยละ	10)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 5 (Subprogram):

5.1	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อสรา้งโอกาสและความสามารถใน้การเข้า้ส่ยุ่คเทคโน้โลยค่วอน้ตัม
5.2	 การสร้างโอกาสและความสามารถใน้การเข้้าส่ก่ารวิจััยข้ั�น้แน้วหน้้าด้้าน้อวกาศและด้าราศาสตร์
5.3	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อยกระดั้บคุณ์ภาพและสมรรถภาพข้องทุน้มนุ้ษย์ใน้ศตวรรษท่�	 21	 ด้้าน้มนุ้ษยศาสตร์	

สงัคมศาสตร	์และศิลปกรรมศาสตร์
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โปีรแกรมท่� 6a พัฒนำาและใช้โครงสร้างพ่�นำฐานำทางการวิจััย และระบับันิำเวศด้้านำวิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนำวัตกรรมข้องปีระเทศ (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O1.6a พัฒนำาและใช้โครงสร้างพ่�นำฐานำทางการวิจััย ห่ร่อในำสเกลให่ญ่ท่�จัำาเป็ีนำต่อการพัฒนำาอุตสาห่กรรมยุทธศาสตร์
และความมั�นำคง และพัฒนำาระบับันำเิวศด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม

KR1.6a.1	จัำาน้วน้ระบบสง่เสรมิการใชโ้ครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	(1	ระบบ)	

KR1.6a.2	ระบบฐาน้ข้้อม่ลระดั้บประเทศ	สำาหรบัเทคโน้โลยต้่น้แบบหรอ้น้วัตกรรมท่�เกิด้จัากการใช้โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้
ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมทั�งหมด้ท่�ม่อย่	่(1	ระบบ)

KR1.6a.3	จัำาน้วน้เทคโน้โลย่ต้น้แบบหรอ้น้วัตกรรมท่�เกิด้จัากการใช้โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและ
น้วัตกรรมท่�ได้้รบัการสนั้บสนุ้น้จัากแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	(500	เทคโน้โลยต้่น้แบบหรอ้น้วัตกรรม)

KR1.6a.4	จัำาน้วน้โครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพ้�อรองรบัการทด้สอบใน้ระดั้บอุตสาหกรรม	(Pilot	Plant)	ท่�ภาคเอกชน้รว่ม
ลงทนุ้	(5	แหง่	นั้บจัากปี	2563)

KR1.6a.5	รอ้ยละข้องโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ด้้าน้การวิจััยและน้วัตกรรม	ท่�เป็น้ห้องปฏิิบติัการทด้ลอง	และอุปกรณ์เ์คร้�อง
ม้อ	ท่�ได้้รบัการสนั้บสนุ้น้ม่การรว่มใชโ้ด้ย	2	หน่้วยงาน้ข้ึ�น้ไป	(ร้อยละ	20	ข้องโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ท่�ได้้รบัการสนั้บสนุ้น้ท่�
ลงทะเบย่น้ทั�งหมด้)

KR1.6a.6 จัำาน้วน้โครงการพฒัน้าโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ทางการวิจััยท่�สำาคัญ	หรอ้โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้สเกลใหญท่่�จัำาเป็น้ต่อ
การพฒัน้าอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละความมั�น้คง	(50	โครงการ)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 6a (Subprogram):

6a.1	 การพัฒน้าโครงสร้างพ้�น้ฐาน้เพ้�อการวิจััยข้น้าด้ใหญ่	 โด้ยเฉพาะท่�เป็น้	Big	Science	 ท่�สามารถรองรับทั�งการวิจััย 
ข้ั�น้สง่รวมไปถึงโจัทยค์วามท้าทายใน้ระดั้บโลก
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โปีรแกรมท่� 6b ยกระดั้บัสถาบัันำ/ศูนำย์วิจััยด้้วยวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O1.6b ยกระดั้บัศักยภาพสถาบัันำ/ศูนำย์วิจััยให้่ทดั้เทย่มกับัมาตรฐานำสากลด้้วยวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม

KR1.6b.1	จัำาน้วน้สถาบัน้/ศ่น้ยวิ์จััยท่�ม่โครงการวิจััยรว่มและรว่มลงทนุ้วิจััยกับต่างประเทศ	
(80	แห่ง)

KR1.6b.2	จัำาน้วน้สถาบัน้/ศ่น้ยวิ์จััยติด้อัน้ดั้บสถาบัน้วิจััยข้องโลกท่�อย่ใ่น้ฐาน้ข้อ้ม่ล	Scimago	Institutions	Rankings	
(50	แห่ง)

KR1.6b.3	รอ้ยละข้ององค์ความร่/้ผลงาน้ต่พิมพท์างวิชาการ/เทคโน้โลย/่น้วัตกรรมท่�ได้้รว่มพฒัน้าจัากการเคล้�อน้ยา้ย
บุคลากรและถ่ายทอด้องค์ความร่แ้ละเทคโน้โลย่หรอ้ความรว่มม้อระหว่างองค์กร
(รอ้ยละ	50	ข้องโครงการท่�ระบุว่าจัะม่ผลงาน้ต่พิมพ/์เทคโน้โลย/่น้วัตกรรม)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 6b (Subprogram):

	6b.1	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อยกระดั้บสถาบัน้ความร่แ้ละสถาบัน้วิจััยส่ม่าตรฐาน้สากล
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แพลตฟื้อร์มท่� 2 การวิจััยและสร้างนำวัตกรรมเพ่�อตอบัโจัทย์ท้าทายข้องสังคม

เจตนารมณ์์  ให้้ความสำำาคัญกัับยุุทธศาสำตร์์กัาร์วิจััยุและกัาร์สำร้์างนวัตกัร์ร์มเพ่ื่�อตอบโจัทย์ุท้าทายุด้้าน
สัำงคมและสิำ�งแวด้ลอ้ม โด้ยุนำาเอาองคค์วามร้้์ เทคโนโลยุ ีและนวัตกัร์ร์มไปจััด้กัาร์กัับกัลุ�มปัญห้าด้้านสัำงคม 
โด้ยุเฉพื่าะอยุ�างยิุ�งปร์ะเด็้นกัาร์บริ์ห้าร์จััด้กัาร์ภาครั์ฐ ความมั�นคง สัำงคมสำมานฉันท์ สัำงคมส้ำงวัยุ สุำขภาพื่ 
กัาร์ศึกัษา วัฒนธร์ร์ม สิำ�งแวด้ล้อม ทรั์พื่ยุากัร์ธร์ร์มชาติและกัาร์เกัษตร์ ได้้อยุ�างเป็นร้์ปธร์ร์ม ถ่�ายุทอด้
และขยุายุผลกัาร์ใชป้ร์ะโยุชน์ให้้กัลุ�มเป้าห้มายุและพ่ื่�นที�ในแต�ละปร์ะเด็้นที�ท้าทายุของสัำงคมเพ่ื่�อสำร้์างความ
ยัุ�งยุ่นในกัาร์แก้ัปัญห้าและกัาร์พัื่ฒนาต�อไป

ตัวอย่างผลกระทบัท่�คาด้ห่วังข้องแพลตฟื้อร์มท่� 2:

1.	 คน้ทุกวัยใชช้วิ่ตรว่มกัน้ใน้สงัคมอยา่งม่คุณ์ภาพ	ม่แรงยดึ้เหน่้�ยวทางสังคม	(Social	cohesion)	และผ้่สง่อายุ
สามารถใชช้วิ่ตใน้สงัคมได้้อยา่งเต็มภาคภ่มิ

2.	 ประชากรท่�ม่อายุเกิน้	60	ปี	ม่สขุ้ภาพด่้และพึ�งพาตัวเองได้้
3.	 ประชาชน้ใน้ประเทศไทยม่ความเป็น้อย่ท่่�ด่้ข้ึ�น้จัากการม่สภาพแวด้ล้อมท่�ด่้ข้ึ�น้	อาทิ	การบริหารจััด้การน้ำาท่�ด่้	

ความเสย่หายท่�เกิด้จัากน้ำาท่วมและน้ำาแล้งลด้ลง	การปล่อยก๊าซิเรอ้น้กระจักลด้ลง	ปรมิาณ์	PM	2.5	ไมเ่กิน้ 
ค่ามาตรฐาน้	ปรมิาณ์ข้ยะลด้ลง	เกิด้การน้ำาข้ยะจัากทกุกระบวน้การกลับมาใชเ้พิ�มข้ึ�น้	เป็น้ต้น้

4.	 การสญ่เสย่แหล่งท่�อย่อ่าศัยตามธรรมชาติ	รวมทั�งพ้�น้ท่�ป่าไม้และระบบนิ้เวศชายฝั้� งลด้ลง
5.	 เกิด้องค์ความร่ท่้�สามารถน้ำาไปส่ก่ารกำาหน้ด้น้โยบายหรอ้มาตรการเพ้�อรองรบัการเปล่�ยน้แปลงข้องสงัคมไทย 

และสงัคมโลก
6.	 ม่ผลงาน้วิจััยเชงิบ่รณ์าการท่�สะท้อน้คณุ์ค่าผ้่สง่อายุเพ้�อดึ้งศักยภาพ	และพัฒน้าสวัสดิ้ภาพข้องผ้่สง่อายุท่�น้ำาไปส่่

การเปล่�ยน้แปลงเชงิน้โยบาย
7.	 เทคโน้โลยห่รอ้น้วัตกรรมท่�ชว่ยเหล้อการด้ำารงชวิ่ต	(Assisted	living)	สำาหรบัผ้่สง่อายุและคน้พกิารให้สามารถ

ด้ำารงชวิ่ตอยา่งม่คุณ์ภาพได้้ตามมาตรฐาน้สากลเพิ�มข้ึ�น้	
8.	 คะแน้น้ดั้ชน่้การพฒัน้ามนุ้ษย	์(HDI)	ข้องประเทศไทยเพิ�มสง่ข้ึ�น้	และอย่ใ่น้อัน้ดั้บท่�ด่้ข้ึ�น้	
9.	 ประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาภาระโรคท่�เป็น้ปัญหาได้้	
10.	 อุบติัการณ์ก์ารเกิด้โรคไมติ่ด้ต่อเร้�อรัง	(Non-Communicable	Diseases:	NCDs)	ลด้ลง	และโรคท่�เกิด้ใน้ผ้่สง่อายุ	

เชน่้	อัลไซิเมอร	์และพารกิ์น้สนั้	เป็น้ต้น้	ลด้ลง	
11.	การตายและบาด้เจ็ับจัากอุบติัเหตุข้องประเทศไทยลด้ลง
12.	ผลิตภาพการผลิตข้องภาคเกษตรเพิ�มขึ้�น้	
13.	น้โยบายหรอ้มาตรการเพ้�อรองรับการเปล่�ยน้แปลงข้องสังคมไทยและสังคมโลกท่�ได้้จัากองค์ความร่ท่้�สรา้งข้ึ�น้	
14.	ข้อ้พพิาทใน้ประเทศกรณ์ค่วามไมเ่ป็น้ธรรมลด้ลง	
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ปีระกอบัด้้วย 

โปรุแกรุมท่� 7	 แก้ไข้ปัญหาท้าทายและยกระดั้บการพัฒน้าอย่างยั�งย้น้ด้้าน้ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ�งแวด้ล้อมและ
การเกษตร

โปรุแกรุมท่� 8	 รองรับสงัคมสง่วัยอยา่งม่คุณ์ภาพ
โปรุแกรุมท่� 9	 แก้ไข้ปัญหาท้าทายและยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งยน้้ด้้าน้สงัคมและความมั�น้คงทกุมิติ
  โปรุแกรุมท่� 9a	 แก้ไข้ปัญหาท้าทายและยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งยน้้ด้้าน้สงัคมและความมั�น้คง	

	 ทกุมิติ
  โปรุแกรุมท่� 9b	 สง่เสรมิการวิจััยด้้าน้สงัคมและมนุ้ษย์อยา่งรอบด้้าน้

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565

แพ
ลต

ฟื้อ
ร์ม

ท่� 
2 OKRs

O2 แก้ไข้ปัีญห่า ห่ร่อยกระดั้บัการพัฒนำาอย่างยั�งย่นำเพ่�อตอบัโจัทย์ท้าทายข้องสังคม

KR2.1	จัำาน้วน้องค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรมท่�ตอบโจัทยช์ดั้เจัน้ใน้การแก้ไข้ปัญหาหรอ้ยกระดั้บการพัฒน้า
อยา่งยั�งย้น้เพ้�อตอบโจัทยท้์าทายข้องสงัคม	(300	ชิ�น้)

KR2.2	 ร้อยละข้ององค์ความร่้	 เทคโน้โลย่	 และน้วัตกรรมท่�ถ่กน้ำาไปใช้ใน้ทางปฏิิบัติ	 เพ้�อการแก้ไข้ปัญหา	หร้อ 
ยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งย้น้	เพ้�อตอบโจัทย์ท้าทายข้องสงัคม	(ร้อยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และ
น้วัตกรรมท่�ถก่สรา้งทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.3	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�น้ำาไปใช้ข้ยายผลต่อยอด้จัากโครงการต้น้แบบหรอ้
โครงการข้น้าด้เล็ก	ไปยังพ้�น้ท่�อ้�น้	หรอ้กลุ่มเป้าหมายอ้�น้	เพ้�อการแก้ไข้ปัญหา	หรอ้ยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งยน้้	
เพ้�อตอบโจัทยท้์าทายข้องสงัคม	(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรม	จัากโครงการต้น้แบบ
หรอ้โครงการข้น้าด้เล็กทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.4	จัำาน้วน้ประชาชน้ผ้่ได้้รบัประโยชน์้จัากการแก้ไข้ปัญหาหรอ้ยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งยน้้เพ้�อตอบโจัทย์
ท้าทายข้องสงัคม	โด้ยการน้ำาองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรมไปใช้ใน้ทางปฏิิบติัและ/หรอ้ข้ยายผล	
(1,000,000	คน้)	
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โปีรแกรมท่� 7 แก้ไข้ปัีญห่าท้าทายและยกระดั้บัการพัฒนำาอย่างยั�งย่นำด้้านำทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ�งแวด้ล้อม และการเกษตร (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O2.7 ใช้ความรู้ การวิจััยและนำวัตกรรม เพ่�อจััด้การกับัปัีญห่าท้าทายข้องปีระเทศในำด้้านำทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ�งแวด้ล้อม และการเกษตร และบัรรลุเป้ีาห่มายการพัฒนำาท่�ยั�งย่นำ

KR2.7.1	จัำาน้วน้น้วัตกรรม	องค์ความร่	้และเทคโน้โลย	่ใหม่	ท่�ถก่สร้างเพ้�อแก้ไข้ปัญหาและ/หรอ้เป็น้มิตรกับสิ�ง
แวด้ล้อม	หรอ้ยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งย้น้เพ้�อตอบโจัทย์ท้าทายด้้าน้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	และ
การเกษตร	(100	ชิ�น้)

KR2.7.2	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	น้วัตกรรมและน้โยบายท่�ถก่น้ำาไปใช้ใน้ทางปฏิิบติั	เพ้�อการแก้ไข้ปัญหา	
หรอ้ยกระดั้บการพฒัน้าอยา่งยั�งย้น้	เพ้�อตอบโจัทยท้์าทายด้้าน้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	และการเกษตร	
(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�ถก่สรา้งทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.7.3	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	น้วัตกรรมและน้โยบายด้้าน้สิ�งแวด้ล้อมท่�น้ำาไปใช้ข้ยายผลต่อยอด้จัาก
โครงการต้น้แบบหรอ้โครงการข้น้าด้เล็ก	ไปยังพ้�น้ท่�อ้�น้	หรอ้กลุ่มเป้าหมายอ้�น้	เพ้�อการแก้ไข้ปัญหา	หรอ้ยกระดั้บการ
พฒัน้าอยา่งยั�งย้น้	เพ้�อตอบโจัทยท้์าทายด้้าน้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	และการเกษตร
(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมจัากโครงการต้น้แบบหรอ้โครงการข้น้าด้เล็กทั�งหมด้ใน้	3	ปี	
ค้อ	2563-2565)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 7 (Subprogram):

7.1	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมเพ้�อการจััด้การข้ยะ	(Zero	Waste)	
7.2	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมเพ้�อการจััด้การคุณ์ภาพอากาศ	(PM	2.5)	
7.3	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมด้้าน้การบริหารจััด้การเพ้�อความมั�น้คงด้้าน้น้ำาข้องประเทศ	
7.4	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อแก้ปัญหาการเปล่�ยน้แปลงสภาพภ่มิอากาศ
7.5	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อแก้ปัญหาด้้าน้ความมั�น้คงทางอาหาร
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โปีรแกรมท่� 8 รองรับัสังคมสูงวัยอย่างม่คุณ์ภาพ (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O2.8 ใช้ความรู้ การวิจััยและนำวัตกรรม เพ่�อพัฒนำาคนำในำทกุช่วงวัยให้่มคุ่ณ์ภาพช่วิตท่�ด่้ สามารถด้ำารงช่วิตด้้วย
ตนำเองได้้อย่างมคุ่ณ์ค่า และสร้างกลไกท่�เอ่�อต่อการอยู่ร่วมกันำอย่างมค่วามสุข้ พร้อมรับัสังคมสูงวัย

KR2.8.1	จัำาน้วน้องค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�เก่�ยวข้อ้งกับสงัคมสง่วัย	รวมถึงโครงสรา้งประชากร	ระบบ
บริการ	ระบบกำาลังคน้	ระบบข้้อม่ล	ระบบเทคโน้โลย	่ระบบการเงิน้การคลัง	และกฎีหมาย	กฎี	ระเบย่บ	ท่�เก่�ยวข้อ้ง	
เป็น้ต้น้	(100	ชิ�น้)

KR2.8.2	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	น้วัตกรรมและน้โยบายท่�ถก่น้ำาไปใช้เตรย่มความพรอ้มเพ้�อรองรบัการเข้า้ส่่
สงัคมสง่วัย	หรอ้แก้ปัญหาสงัคมสง่วัย	และสนั้บสนุ้น้ให้คน้ทกุวัยใชช้วิ่ตรว่มกัน้	รวมถึงลด้ชอ่งว่างระหว่างวัย	ใน้พ้�น้ท่� 
ท่�กำากับด้แ่ลเป็น้การเฉพาะ	(Sandbox)	(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรมท่�ถก่สรา้งทั�งหมด้ใน้	
3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.8.3	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	น้วัตกรรมและน้โยบายท่�น้ำาไปใช้ข้ยายผลต่อยอด้จัากโครงการต้น้แบบ
หรอ้โครงการข้น้าด้เล็กอยา่งครอบคลุมทกุบรบิทข้องประเทศ	สามารถยกระดั้บคณุ์ภาพชวิ่ตข้องประชากรทุกชว่งวัย 
ได้้จัรงิ	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง	ผ้่สง่วัย	ให้สามารถด้ำารงชวิ่ตได้้อยา่งม่คณุ์ค่า	(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่
และน้วัตกรรมจัากโครงการต้น้แบบหรอ้โครงการข้น้าด้เล็กทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.8.4 จัำาน้วน้ระบบบรกิารหรอ้ระบบสนั้บสนุ้น้สำาหรบัผ้่สง่อายุ	รวมถึงระบบการด้แ่ล	ระบบบริการสขุ้ภาพ	และ
ระบบพฒัน้าศักยภาพใน้การทำางาน้	ท่�พฒัน้าเป็น้ต้น้แบบหรอ้พ้�น้ท่�ทด้ลอง	โด้ยใชก้ารวิจััยและน้วัตกรรม	(10	ระบบ)

KR2.8.5	จัำาน้วน้ผลงาน้วิจััยเชงิบ่รณ์าการและ/หรอ้สหสาข้าวิชา	ท่�น้ำาไปส่ก่ารพัฒน้า/ปรับปรุงน้โยบาย	กฎีหมาย	
มาตรการและแผน้งาน้/โครงการ	ซิึ�งมุง่เน้้น้การพฒัน้าศักยภาพและสวัสดิ้ภาพข้องผ้่สง่อายุ	(50	ชิ�น้)

KR2.8.6	จัำาน้วน้น้วัตกรรมและเทคโน้โลย่ท่�ชว่ยเหล้อการด้ำารงชวิ่ต	(Assisted	living)	หรอ้ยกระดั้บคณุ์ภาพชวิ่ต
สำาหรบัผ้่สง่อายุและคน้พิการ	(50	ชิ�น้)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 8 (Subprogram):

8.1	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้าคน้วัยเกษ่ยณ์ให้เป็น้พลัง
8.2	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมเพ้�อลด้ชอ่งว่างและความเหล้�อมลำาระหว่างวัยเพ้�อการอย่ร่ว่มกัน้ใน้สงัคมสง่วัย
8.3	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมเพ้�อเตรย่มความพร้อมข้องวัยแรงงาน้เข้า้ส่ก่ารเป็น้ผ้่สง่วัย
8.4	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมเพ้�อสง่เสริมคุณ์ภาพชวิ่ตและสภาพแวด้ล้อมท่�เป็น้มิตรสำาหรบัผ้่สง่วัย
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โปีรแกรมท่� 9a แก้ไข้ปัีญห่าท้าทายและยกระดั้บัการพัฒนำาอย่างยั�งย่นำด้้านำสังคมและ 
ความมั�นำคงทุกมิติ (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O2.9a พัฒนำาองค์ความรู้ เทคโนำโลย่ และนำวัตกรรม เพ่�อแก้ไข้ปัีญห่าท้าทายด้้านำสังคม พร้อมทั�งยกระดั้บัการพัฒนำา
สังคมอย่างยั�งย่นำ โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งปีระเด็้นำความขั้ด้แย้ง ความรุนำแรง ปีระสิทธิภาพข้องการบัริห่ารจััด้การภาครัฐ 
การแพทย์ สุข้ภาพและสาธารณ์สุข้ และความมั�นำคงทุกมติิ

KR2.9a.1	จัำาน้วน้องค์ความร่เ้ชิงระบบ	เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรมท่�ตอบโจัทยช์ดั้เจัน้ใน้การแก้ไข้ปัญหาหรอ้ยกระดั้บ
การพฒัน้าอยา่งยั�งย้น้ด้้าน้สังคม	(100	ชิ�น้)

KR2.9a.2	รอ้ยละข้ององค์ความร่เ้ชิงระบบ	เทคโน้โลย	่น้วัตกรรมและน้โยบายท่�ถก่น้ำาไปใช้ใน้ทางปฏิิบติั	เพ้�อการแก้ไข้
ปัญหา	หรอ้ยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งย้น้ด้้าน้สงัคม	(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรมท่�ถก่
สรา้งทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.9a.3	รอ้ยละข้ององค์ความร่เ้ชิงระบบ	เทคโน้โลย	่น้วัตกรรมและน้โยบายด้้าน้สังคมท่�น้ำาไปใช้ข้ยายผลต่อยอด้จัาก
โครงการต้น้แบบหรอ้โครงการข้น้าด้เล็ก	ไปยังพ้�น้ท่�อ้�น้	หรอ้กลุ่มเป้าหมายอ้�น้	เพ้�อการแก้ไข้ปัญหา	หรอ้ยกระดั้บการ
พฒัน้าอยา่งยั�งย้น้	(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่และน้วัตกรรมจัากโครงการต้น้แบบหรอ้โครงการข้น้าด้
เล็กทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.9a.4 จัำาน้วน้น้วัตกรรมทางสังคมท่�สง่เสริมและสนั้บสนุ้น้ให้คน้ทกุชว่งวัยใชช้วิ่ตรว่มกัน้ใน้สงัคมอยา่งสมาน้ฉนั้ท์	
และอย่ร่ว่มกัน้บน้ความแตกต่างและหลากหลาย	(10	ชิ�น้)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 9a (Subprogram):

9a.1	 การวิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อแก้ปัญหาระบบสุข้ภาพ
9a.2	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมด้้าน้การบริหารจััด้การภาครัฐและธรรมาภิบาล
9a.3		 การวิจััยเพ้�อสรา้งความมั�น้คง	สงัคมสมาน้ฉัน้ท์	ลด้ความรุน้แรง	และสง่เสรมิสงัคมเปิด้	(Open	Society)	
9a.4	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมด้้าน้กระบวน้การยุติธรรม
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โปีรแกรมท่� 9b ส่งเสริมการวิจััยด้้านำสังคมและมนำุษย์อย่างรอบัด้้านำ  
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O2.9b ส่งเสริมการวิจััยด้้านำสังคมและมนำษุย์อย่างรอบัด้้านำเพ่�อแก้ไข้ปัีญห่าทา้ทาย และยกระดั้บัการพัฒนำาอย่างยั�งย่นำ

KR2.9b.1	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมด้้าน้สังคมและมนุ้ษย์ท่�ถก่น้ำาไปใช้ใน้ทางปฏิิบติั	 
เพ้�อการแก้ไข้ปัญหา	หรอ้ยกระดั้บการพัฒน้าอยา่งยั�งยน้้	เพ้�อตอบโจัทย์ท้าทายข้องสงัคม
(รอ้ยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�ถก่สรา้งทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

KR2.9b.2	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมด้้าน้สังคมและมนุ้ษย์ท่�น้ำาไปใช้ข้ยายผลต่อยอด้จัาก
โครงการต้น้แบบหรอ้โครงการข้น้าด้เล็ก	ไปยังพ้�น้ท่�อ้�น้	หรอ้กลุ่มเป้าหมายอ้�น้	เพ้�อการแก้ไข้ปัญหา	หรอ้ยกระดั้บ 
การพฒัน้าอยา่งยั�งย้น้	หรอ้สามารถสร้างคุณ์ค่า/ม่ลค่าเพิ�มให้กับประเทศ	(ร้อยละ	60	เท่ยบกับองค์ความร่	้เทคโน้โลย	่
และน้วัตกรรมจัากโครงการต้น้แบบหรอ้โครงการข้น้าด้เล็กทั�งหมด้ใน้	3	ปี	ค้อ	2563-2565)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 9b (Subprogram):

9b.1	 การวิจััยด้้าน้สังคมและมนุ้ษยอ์ยา่งรอบด้้าน้
9b.2	 การวิจััยด้้าน้สร้างสรรค์งาน้ศิลป์
9b.3	 การวิจััยด้้าน้สุวรรณ์ภ่มิศึกษา
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แพลตฟื้อร์มท่� 3 การวิจััยและสร้างนำวัตกรรมเพ่�อเพิ�มข่้ด้ความสามารถในำการ
แข่้งขั้นำ พร้อมทั�งยกระดั้บัการพึ�งพาตนำเองในำระดั้บัปีระเทศ

เจตนารมณ์์ มุ�งเน้นกัาร์วิจััยุและสำร้์างนวัตกัร์ร์มเพ่ื่�อยุกัร์ะดั้บกัาร์พึื่�งพื่าตนเองอยุ�างยัุ�งยุ่นและพัื่ฒนา
ภาคเศร์ษฐกิัจั เพ่ื่�อเพิื่�มขีด้ความสำามาร์ถ่ในกัาร์แข�งขันของปร์ะเทศ สำ�งเสำริ์มให้้นโยุบายุของปร์ะเทศ 
ที�ต้องกัาร์ผลักัดั้นให้้เป็นปร์ะเทศที�ห้ลุด้พ้ื่นจัากักัาร์เป็นปร์ะเทศที�ติด้กัับดั้กัปร์ะเทศร์ายุได้้ปานกัลางและ
กัาร์เป็นปร์ะเทศที�พัื่ฒนาแล้วบนฐานของกัาร์พึื่�งพื่าตนเองได้้อยุ�างมั�นคงและยัุ�งยุ่น

ตัวอย่างผลกระทบัท่�คาด้ห่วังข้องแพลตฟื้อร์มท่� 3:

1.	 เกิด้การจ้ัางงาน้ท่�ใช้ความร่้และทักษะ	 (Knowledge	Worker)	 ใน้อุตสาหกรรมเป้าหมายทั�งด้้าน้เศรษฐกิจัช่วภาพ	
เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	(BCG)	และอุตสาหกรรมท่�ไมใ่ช	่BCG

2.	 ลด้การพึ�งพาเทคโน้โลย่จัากภายน้อก	รวมถึงประเทศม่ความสามารถใน้การพฒัน้าเทคโน้โลยข่้องตน้เองเพิ�มข้ึ�น้

ปีระกอบัด้้วย 

โปรุแกรุมท่� 10	 ยกระดั้บความสามารถการแข้ง่ข้นั้และวางรากฐาน้ทางเศรษฐกิจัเพ้�อการพึ�งพาตน้เองใน้ระดั้บประเทศ

 โปรุแกรุมท่� 10a	ยกระดั้บความสามารถการแข้ง่ขั้น้และวางรากฐาน้ทางเศรษฐกิจัเพ้�อการพึ�งพาตน้เอง 
	 ใน้ระดั้บประเทศใน้อุตสาหกรรมเป้าหมายอ้�น้ท่�ไม่ใช่เศรษฐกิจัช่วภาพ	 เศรษฐกิจั 
	 หมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	(Non-BCG)

 โปรุแกรุมท่� 10b	ยกระดั้บความสามารถการแข้ง่ขั้น้และวางรากฐาน้ทางเศรษฐกิจัเพ้�อการพึ�งพาตน้เอง 
	 ใน้ระดั้บประเทศใน้เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัส่เข้ย่ว	(BCG)

 โปรุแกรุมท่� 10c	 วิจััยและสรา้งน้วัตกรรมด้้าน้วิทยาการคอมพวิเตอร	์วิทยาการหุ่น้ยน้ต์	ปัญญาประดิ้ษฐ	์ 
	 (AI)	ดิ้จิัทัลเทคโน้โลยแ่ละเศรษฐกิจัดิ้จิัทัล

โปรุแกรุมท่� 11	 สรา้งและยกระดั้บศักยภาพวิสาหกิจัท่�ข้บัเคล้�อน้ด้้วยน้วัตกรรม	พฒัน้าระบบนิ้เวศน้วัตกรรม	และพ้�น้ท่�
เศรษฐกิจัน้วัตกรรม/ระเบย่งเศรษฐกิจั

โปรุแกรุมท่� 12	 พฒัน้าโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ทางคณุ์ภาพและบรกิาร	(NQI)	สำาหรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายและภาคบรกิาร
ท่�สำาคัญข้องประเทศ
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ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565

แพ
ลต

ฟื้อ
ร์ม

ท่� 
3 OKRs

O3.1 ยกระดั้บัข่้ด้ความสามารถในำการแข่้งขั้นำข้องปีระเทศด้้วยการวิจััยและพัฒนำานำวัตกรรม รวมถึงการพึ�งพา
ตนำเองอย่างยั�งย่นำ

KR3.1	จัำาน้วน้องค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�ถก่สรา้งข้ึ�น้เพ้�อสง่เสรมิการพฒัน้าเศรษฐกิจัชว่ภาพ	
เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	(BCG)	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง	ด้้าน้เกษตรและอาหาร	สุข้ภาพและ 
การแพทย	์(100	ชิ�น้)

KR3.2	จัำาน้วน้น้วัตกรรมและเทคโน้โลย่ด้้าน้วิทยาการคอมพิวเตอร	์วิทยาการหุน่้ยน้ต์	ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	ดิ้จิัทัล
เทคโน้โลยแ่ละเศรษฐกิจัดิ้จิัทัล	เพ้�อพัฒน้าเศรษฐกิจัและตอบสน้องต่อการพลิกโฉมฉับพลัน้	(50	ชิ�น้/ระบบ)

KR3.3 จัำาน้วน้เทคโน้โลย่ท่�พฒัน้าและได้้น้ำาไปใช้ทด้แทน้การน้ำาเข้า้หรอ้ต่อยอด้จัากเทคโน้โลยท่่�น้ำาเข้า้จัาก 
ต่างประเทศ	(10	ชิ�น้/ระบบ)

KR3.4	รอ้ยละท่�เพิ�มขึ้�น้ข้องวิสาหกิจัท่�ลงทนุ้ด้้าน้วิจััย	พฒัน้าและน้วัตกรรม	(ร้อยละ	10	ข้องจัำาน้วน้วิสาหกิจั
ทั�งหมด้ท่�ลงทุน้ด้้าน้วิจััย	พัฒน้าและน้วัตกรรม)

KR3.5	จัำาน้วน้ระบบโครงสร้างพ้�น้ฐาน้	ทางคุณ์ภาพและบริการระดั้บชาติ	(NQI)	ท่�ม่แพลตฟิอร์มบริการท่�ครบวงจัร	
รวมทั�งข้อ้ม่ลความต้องการใช้ประโยชน์้บรกิารโครงสร้างพ้�น้ฐาน้	ทางคณุ์ภาพและบริการระดั้บชาติ	(1	ระบบ)
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โปีรแกรมท่� 10 ยกระดั้บัความสามารถการแข่้งขั้นำและวางรากฐานำทางเศรษฐกิจัเพ่�อ
การพึ�งพาตนำเองในำระดั้บัปีระเทศ

โปีรแกรมท่� 10a

ยกระดั้บัความสามารถการแข่้งขั้นำและวางรากฐานำทางเศรษฐกิจัเพ่�อการพึ�งพา
ตนำเองในำระดั้บัปีระเทศในำอุตสาห่กรรมเป้ีาห่มายอ่�นำท่�ไม่ใช่เศรษฐกิจัช่วภาพ 
เศรษฐกิจัห่มุนำเว่ยนำ และเศรษฐกิจัส่เข่้ยว (Non-BCG)  
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O3.10a ยกระดั้บัข่้ด้ความสามารถในำการแข่้งขั้นำด้้วยการวิจััยและพัฒนำานำวัตกรรมในำอุตสาห่กรรมเป้ีาห่มายอ่�นำท่�ไมใ่ช่ 
เศรษฐกิจัช่วภาพ เศรษฐกิจัห่มนุำเว่ยนำ และเศรษฐกิจัส่เข่้ยว (Non-BCG)

KR3.10a.1	จัำาน้วน้องค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�ถก่สร้างข้ึ�น้เพ้�อสง่เสรมิการพฒัน้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อ้�น้ท่�ไมใ่ช	่เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	(Non-BCG)	(10	ชิ�น้)

KR3.10a.2	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอ้�น้ท่�ไม่ใช	่เศรษฐกิจัชว่ภาพ	
เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	(Non-BCG)	ถก่น้ำาไปใช้ประโยชน์้ใน้ด้้าน้พาณ์ชิย	์และอุตสาหกรรม	
(รอ้ยละ	20	ข้องโครงการท่�มุง่ใช้ประโยชน์้ด้้าน้พาณ์ชิยแ์ละอุตสาหกรรม)

KR3.10a.3	รอ้ยละท่�เพิ�มขึ้�น้ข้องการลงทุน้วิจััยและน้วัตกรรมข้องผ้่ประกอบการไทยใน้อุตสาหกรรมเป้าหมาย	
(S-Curves)	(ร้อยละ	15)

KR3.10a.4	รอ้ยละท่�เพิ�มขึ้�น้ข้องผ้่ประกอบการไทยข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่มใน้อุตสาหกรรมเป้าหมาย	(S-Curves)	 
ท่�รว่มลงทนุ้พฒัน้าเทคโน้โลย่และน้วัตกรรมกับกองทนุ้	ววน้.	(รอ้ยละ	10)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 10a (Subprogram):

10a.1	 การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรมเพ้�อสร้างเศรษฐกิจักระแสใหม่	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งอุตสาหกรรม	ความมั�น้คงและ
อุตสาหกรรมยาน้ยน้ต์ไฟิฟิา้	รวมทั�งรถและเรอ้
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โปีรแกรมท่� 10b
ยกระดั้บัความสามารถการแข่้งขั้นำและวางรากฐานำทางเศรษฐกิจัเพ่�อการพึ�งพา
ตนำเองในำระดั้บัปีระเทศในำเศรษฐกิจัช่วภาพ เศรษฐกิจัห่มุนำเว่ยนำ และเศรษฐกิจั 
ส่เข่้ยว (BCG) (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O3.10b ใช้การวิจััยและนำวัตกรรมเพ่�อพัฒนำาเศรษฐกิจัช่วภาพ เศรษฐกิจัห่มุนำเว่ยนำ และเศรษฐกิจัส่เข่้ยว (BCG)  
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง เกษตรและอาห่าร สุข้ภาพและการแพทย์

KR3.10b.1	จัำาน้วน้องค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�ถก่สรา้งข้ึ�น้เพ้�อสง่เสรมิการพฒัน้าเศรษฐกิจัชว่ภาพ	
เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	(BCG)	โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง	ด้้าน้เกษตรและอาหาร	สุข้ภาพและการแพทย์
(100	ชิ�น้)

KR3.10b.2	รอ้ยละข้ององค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมสำาหรบัเศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และ
เศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	(BCG)	ถก่น้ำาไปใชป้ระโยชน์้ใน้ด้้าน้พาณ์ชิย	์และอุตสาหกรรม
(รอ้ยละ	20	ข้องโครงการท่�มุง่ใช้ประโยชน์้ด้้าน้พาณ์ชิยแ์ละอุตสาหกรรม)

KR3.10b.3	รอ้ยละท่�เพิ�มขึ้�น้ข้องการลงทุน้วิจััยและน้วัตกรรมข้องผ้่ประกอบการไทยใน้เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจั
หมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข่้ยว	(BCG)	
(รอ้ยละ	15)

KR3.10b.4 รอ้ยละท่�เพิ�มขึ้�น้ข้องผ้่ประกอบการไทยข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่มใน้เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	
และเศรษฐกิจัส่เข่้ยว	(BCG)	ท่�รว่มลงทุน้พัฒน้าเทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมกับกองทนุ้	ววน้.	เพิ�มข้ึ�น้
(รอ้ยละ	10)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 10b (Subprogram):

10b.1	 การวิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้าเศรษฐกิจัช่วภาพ	 เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัส่เข้่ยว	 (BCG)	 ด้้าน้
เกษตรและอาหาร

10b.2	 การวิจััยและสร้างน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้าเศรษฐกิจัช่วภาพ	 เศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัส่เข้่ยว	 (BCG)	 ด้้าน้ 
การแพทย์

10b.3	 การยกระดั้บประสทิธภิาพด้้าน้การเกษตร
10b.4	 การวิจััยจ่ัโน้มิกสป์ระเทศไทย
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โปีรแกรมท่� 10c
วิจััยและสร้างนำวัตกรรมด้้านำวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่่นำยนำต์  
ปัีญญาปีระดิ้ษฐ์ (AI) ดิ้จิัทัลเทคโนำโลย่และเศรษฐกิจัดิ้จิัทัล  
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565) 

OKRs
O3.10c ใช้การวิจััยและนำวัตกรรมเพ่�อพัฒนำาและยกระดั้บัวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่่นำยนำต์ ปัีญญาปีระดิ้ษฐ์ (AI) 
ดิ้จิัทัลเทคโนำโลย่และเศรษฐกิจัดิ้จิัทัล เพ่�อพัฒนำาเศรษฐกิจัและตอบัสนำองต่อการพลิกโฉมฉับัพลันำ

KR3.10c.1 จัำาน้วน้น้วัตกรรมและเทคโน้โลย่ด้้าน้วิทยาการคอมพิวเตอร	์วิทยาการหุน่้ยน้ต์	ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	ดิ้จิัทัล
เทคโน้โลยแ่ละเศรษฐกิจัดิ้จิัทัล	เพ้�อพัฒน้าเศรษฐกิจัและตอบสน้องต่อการพลิกโฉมฉับพลัน้	(50	ชิ�น้)

KR3.10c.2 รอ้ยละข้องน้วัตกรรมและเทคโน้โลยด้่้าน้วิทยาการคอมพิวเตอร	์วิทยาการหุน่้ยน้ต์	ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	
ดิ้จิัทัลเทคโน้โลย่และเศรษฐกิจัดิ้จิัทัลท่�พฒัน้าขึ้�น้	ถก่น้ำาไปใช้ประโยชน์้เพ้�อพฒัน้าเศรษฐกิจัและตอบสน้องต่อการ 
พลิกโฉมฉบัพลัน้	(รอ้ยละ	20)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 10c (Subprogram):

10c.1	 การวิจััยและสรา้งน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้าวิทยาการคอมพิวเตอร	์ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)	และหุน่้ยน้ต์
10c.2	 การสง่เสรมิการวิจััยด้้าน้ดิ้จิัทัลเทคโน้โลย่และเศรษฐกิจัดิ้จิัทัล	เพ้�อให้สามารถปรับตัวเข้า้กับการแข้ง่ข้นั้และทัน้ต่อ

การเปล่�ยน้แปลงท่�พลิกผัน้ด้้าน้	Digital	Transformation
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โปีรแกรมท่� 11
สร้างและยกระดั้บัศักยภาพวิสาห่กิจัท่�ขั้บัเคล่�อนำด้้วยนำวัตกรรม พัฒนำาระบับันำิเวศ
นำวัตกรรม และพ่�นำท่�เศรษฐกิจันำวัตกรรม/ระเบ่ัยงเศรษฐกิจั 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O3.11a พัฒนำาวิสาห่กิจัฐานำนำวัตกรรมท่�มศั่กยภาพเติบัโตได้้อย่างก้าวกระโด้ด้

KR3.11a.1	จัำาน้วน้วิสาหกิจัฐาน้น้วัตกรรม	(IDEs)	ท่�ใชน้้วัตกรรม/เทคโน้โลย	่เพ้�อเพิ�มประสิทธภิาพ/ประสิทธผิลใน้
การผลิตและ/หรอ้การบริการ	และม่แผน้ชดั้เจัน้ใน้การด้ำาเนิ้น้การ/พัฒน้าต่อเน้้�อง	3	ปี	(250	ราย)

KR 3.11a.2	จัำาน้วน้น้วัตกรรมและเทคโน้โลย่ท่�เพิ�มประสิทธภิาพ/ประสิทธผิลการผลิตสิน้ค้าหรอ้บรกิาร	หรอ้
สนั้บสนุ้น้การสง่ออกข้องวิสาหกิจัฐาน้น้วัตกรรม	(IDEs)	(100	ชิ�น้)

KR 3.11a.3	จัำาน้วน้ผ้่ประกอบการวิสาหกิจัฐาน้น้วัตกรรม	(IDEs)	ท่�สามารถเพิ�มประสิทธภิาพ/ประสิทธผิล	หรอ้เพิ�ม
ม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์หรอ้บริการด้้วยเทคโน้โลย่ปัญญาประดิ้ษฐ	์(AI)/วิทยาการหุน่้ยน้ต์/ดิ้จิัทัลเทคโน้โลย	่(500	ราย)

O3.11b ใช้การวิจััยและนำวัตกรรมเพ่�อพัฒนำาและเพิ�มการใช้ปีระโยชนำพ่์�นำท่�เศรษฐกิจันำวัตกรรม (Economic Zone of 
Innovation)/อุทยานำวิทยาศาสตร์ (Science Parks)/ระเบ่ัยงนำวัตกรรมภาคตะวันำออก (EECi)/เมอ่งนำวัตกรรมอาห่าร 
(Food Innopolis)

KR3.11b.1	จัำาน้วน้ผ้่ประกอบการท่�เข้้าไปใชบ้รกิารโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ด้้าน้	ววน้.	หรอ้เข้า้ไปใชพ้้�น้ท่�เพ้�อจััด้ตั�งบรษัิท
เพ้�อทำาวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมใน้พ้�น้ท่�เศรษฐกิจัน้วัตกรรม/อุทยาน้วิทยาศาสตร์/ระเบย่งน้วัตกรรมภาคตะวัน้ออก	
(EECi)/เม้องน้วัตกรรมอาหาร	(200	ราย)

O3.11c ปีรับัปีรุงกฎระเบ่ัยบัและกฎห่มาย พัฒนำามาตรการและแรงจูังใจั รวมถึงการพัฒนำาบัริการภาครัฐ ให้่เอ่�อต่อ
การด้ำาเนำนิำธุรกิจันำวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ข้องผู้ปีระกอบัการ

KR 3.11c.1	จัำาน้วน้ข้้อเสน้อแน้ะเชงิน้โยบายท่�น้ำาเสน้อต่อ	กสว.	หรอ้	สภช.	เพ้�อปรบัปรุงกฎีระเบย่บและกฎีหมาย	
พฒัน้ามาตรการและแรงจ่ังใจั	รวมถึงการพัฒน้าบรกิารภาครัฐ	ให้เอ้�อต่อการด้ำาเนิ้น้ธุรกิจัน้วัตกรรม	(Ease	of	doing	
innovation	business)	ข้องวิสาหกิจัและผ้่ประกอบการ
(5	เร้�อง)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 11 (Subprogram):

11.1	 การยกระดั้บศักยภาพวิสาหกิจัท่�ข้บัเคล้�อน้ด้้วยน้วัตกรรม	รวมถึงวิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่ม	 (SMEs)	และ
วิสาหกิจัเริ�มต้น้	(Startups)

11.2	 การพัฒน้าระบบนิ้เวศน้วัตกรรม	
11.3	 การพัฒน้าพ้�น้ท่�เศรษฐกิจัน้วัตกรรม/ระเบย่งเศรษฐกิจั
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โปีรแกรมท่� 12
พัฒนำาโครงสร้างพ่�นำฐานำทางคุณ์ภาพและบัริการ (NQI) สำาห่รับัอุตสาห่กรรม 
เป้ีาห่มายและภาคบัริการท่�สำาคัญข้องปีระเทศ  
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O3.12 ใช้การวิจััยและนำวัตกรรมเพ่�อพัฒนำาโครงสร้างพ่�นำฐานำทางคุณ์ภาพและบัริการ (NQI) ตามแนำวทางสากล 
สำาห่รับัอุตสาห่กรรมเป้ีาห่มายและภาคบัริการท่�สำาคัญข้องปีระเทศ

KR3.12.1	จัำาน้วน้ระบบโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้	ทางคณุ์ภาพและบริการระดั้บชาติ	(NQI)	ท่�ม่แพลตฟิอร์มบรกิารท่�ครบวงจัร	
รวมทั�งข้อ้ม่ลความต้องการใชป้ระโยชน์้บรกิารโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้	ทางคณุ์ภาพและบริการระดั้บชาติ	(1	ระบบ)

KR3.12.2	รอ้ยละข้องห้องปฏิิบติัการและระบบการให้บริการโครงสร้างพ้�น้ฐาน้	ทางคณุ์ภาพและบริการระดั้บชาติ	
(NQI)	ได้้รบัการยอมรบัตามข้้อตกลงระหว่างประเทศหรอ้มาตรฐาน้ระหว่างประเทศ	(รอ้ยละ	50	ข้องห้องปฏิิบติัการ
และระบบการให้บรกิาร	NQI	ทั�งหมด้)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 12 (Subprogram):

12.1	 การพฒัน้าโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ทางคณุ์ภาพและบรกิาร	(National	Quality	Infrastructure:	NQI)	สำาหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมายและภาคบริการท่�สำาคัญข้องประเทศ
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แพลตฟื้อร์มท่� 4 การวิจััยและสร้างนำวัตกรรมเพ่�อการพัฒนำาเชิงพ่�นำท่� 
และลด้ความเห่ล่�อมลำ�า

เจตนารมณ์์ มุ�งเน้นกัาร์วิจััยุและสำร้์างนวัตกัร์ร์มในกัาร์พัื่ฒนาร์ะบบและกัลไกั เพ่ื่�อสำร้์างกัาร์เข้าถึ่งโอกัาสำ
ในกัาร์พัื่ฒนาเชิงพ่ื่�นที�ได้้อยุ�างเท�าเทียุม นำาไปส้ำ�กัาร์ขจััด้ความยุากัจันอยุ�างตร์งจุัด้ ลด้ความเห้ล่�อมลำ�า  
มีกัาร์กัร์ะจัายุร์ายุได้้อยุ�างทั�วถึ่ง เพิื่�มความเข้มแข็งของศักัยุภาพื่ในท้องถิ่�นเปน็กัาร์วางร์ากัฐานที�มั�นคง
ให้้กัับเศร์ษฐกิัจัไทยุในอนาคต เพ่ื่�อสำร้์างศ้นย์ุกัลางความเจัริ์ญในท้องถิ่�นด้้วยุนวัตกัร์ร์ม

ตัวอย่างผลกระทบัท่�คาด้ห่วังข้องแพลตฟื้อร์มท่� 4:

1.	 คน้สามารถยังชพ่อย่ไ่ด้้	ม่งาน้ทำา	รวมทั�งกลุ่มเปราะบางได้้รบัการด้แ่ลอยา่งทั�วถึง	
2.	 เกิด้การสรา้งอาชพ่และกระจัายรายได้้ส่ท้่องถิ�น้	เศรษฐกิจัประเทศฟ้ิ� น้ตัวเข้า้ส่ภ่าวะปกติ
3.	 ดั้ชน่้การพฒัน้าอยา่งทั�วถึง	(Inclusive	Development	Index:	IDI)	จััด้ทำาโด้ย	World	Economic	Forum	(WEF)	

ข้องประเทศไทยอย่ใ่น้อัน้ดั้บท่�ด่้ขึ้�น้	
4.	 ชอ่งว่างความเหล้�อมลำาระหว่างพ้�น้ท่�ลด้ลง	
5.	 ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมข้องเม้องศ่น้ยก์ลางและเม้องโด้ยรอบเพิ�มข้ึ�น้

ปีระกอบัด้้วย 

โปรุแกรุมท่� 13	 พฒัน้าน้วัตกรรมสำาหรบัเศรษฐกิจัฐาน้รากและชุมชน้น้วัตกรรมโด้ยใช้วิทยาศาสตร์	วิจััยและ
	 	 น้วัตกรรม
โปรุแกรุมท่� 14		 ข้จััด้ความยากจัน้แบบเบ็ด้เสรจ็ัและแมน่้ยำาโด้ยใชวิ้ทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม
โปรุแกรุมท่� 15 	 การพฒัน้าเม้องน่้าอย่แ่ละการกระจัายศ่น้ยก์ลางความเจัรญิโด้ยใชวิ้ทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม
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ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565

แพ
ลต

ฟื้อ
ร์ม

ท่� 
4 OKRs

O4a ยกระดั้บัเศรษฐกิจัฐานำราก/เศรษฐกิจัชุมชนำในำพ่�นำท่�และพัฒนำาชุมชนำนำวัตกรรมเพ่�อการพัฒนำาอย่าง
ยั�งย่นำ

KR4a.1	จัำาน้วน้วิสาหกิจัชุมชน้และผ้่ประกอบการข้น้าด้กลางและเล็กใน้พ้�น้ท่�เป้าหมาย	ประสบความสำาเรจ็ั 
ใน้การยกระดั้บรายได้้เพิ�มขึ้�น้รอ้ยละ	15	โด้ยการประยุกต์ใชวิ้ทยาศาสตร์	วิจััยหรอ้น้วัตกรรม	(1,000	ราย)

KR4a.2 จัำาน้วน้ชุมชน้อัจัฉรยิะ	(Smart	Community)/ชุมชน้น้วัตกรรม	ม่ความสามารถใน้การพฒัน้า	พึ�งตน้เอง
และจััด้การตน้เอง	(500	ตำาบล)

O4b ข้จััด้ความยากจันำแบับัเบ็ัด้เสร็จัและแม่นำยำา

KR4b.1	จัำาน้วน้คน้จัน้ท่�ได้้รบัความชว่ยเหล้อผา่น้กระบวน้การเชงิน้วัตกรรมหรอ้ได้้รบัการถ่ายทอด้และสามารถ
ใชอ้งค์ความร่	้เทคโน้โลย่และน้วัตกรรมใน้การพัฒน้าอาชพ่/ยกระดั้บรายได้้	(40,000	คน้)

O4c พัฒนำาเม่องนำ่าอยู่และกระจัายศูนำย์กลางความเจัริญ

KR4c.1 จัำาน้วน้องค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�มุง่เน้้น้การพฒัน้า	“ศ่น้ย์กลางความเจัรญิ	เม้องอัจัฉรยิะ	
เม้องน้า่อย่	่และเม้องท่�ได้้รบัการพฒัน้า”	ตามตัวช่�วัด้ข้องเป้าหมายการพฒัน้าท่�อยา่งยั�งย้น้	(SDGs	ท่�	11)	(100	ชิ�น้)

KR4c.2 จัำาน้วน้องค์กรปกครองสว่น้ท้องถิ�น้ใน้เข้ตชน้บท	(อบต.	อบจั.	และเทศบาล)	ท่�น้ำาองค์ความร่แ้ละ
น้วัตกรรม	หรอ้เทคโน้โลย่ท่�พฒัน้า	หรอ้ได้้รบัการถ่ายทอด้ไปใช้และเกิด้ผลท่�เป็น้ร่ปธรรมใน้การพัฒน้า	 
และ/หรอ้	การลด้ความเหล้�อมลำา	รวมถึงรายได้้เพิ�มข้ึ�น้หรอ้ยกระดั้บคณุ์ภาพชวิ่ต	หรอ้ยกระดั้บการพัฒน้าสงัคม
และสิ�งแวด้ล้อม	(200	แห่ง)

KR4c.3	จัำาน้วน้เม้องท่�เป็น้เป้าหมายข้องการกระจัายความเจัรญิท่�ม่แผน้พฒัน้าเม้องซิึ�งออกแบบโด้ยใช้ผลงาน้
วิจััยและน้วัตกรรม	(10	เม้อง)

KR4c.4 จัำาน้วน้จัังหวัด้ท่�ประกาศใชน้้โยบายและมาตรการใน้การยกระดั้บการพัฒน้าพ้�น้ท่�	และ/หรอ้	 
ลด้ความเหล้�อมลำาใน้พ้�น้ท่�	โด้ยใชข้้้อม่ลเชงิประจัักษ์	องค์ความร่ห้รอ้น้วัตกรรม	(15	จัังหวัด้)
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โปีรแกรมท่� 13 พัฒนำานำวัตกรรมสำาห่รับัเศรษฐกิจัฐานำรากและชุมชนำนำวัตกรรมโด้ยใช้
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O4.13 เพิ�มข่้ด้ความสามารถข้องชุมชนำทอ้งถิ�นำ และสร้างความเข้้มแข็้งข้องเศรษฐกิจัและสังคมทอ้งถิ�นำ โด้ยเฉพาะ
อย่างยิ�งเศรษฐกิจัฐานำรากและชุมชนำนำวัตกรรม เพ่�อลด้ความเห่ล่�อมลำ�า รวมทั�งการพึ�งตนำเองและการจััด้การตนำเอง
ตามแนำวทางห่ลักปีรัชญาข้องเศรษฐกิจัพอเพ่ยงโด้ยใช้องค์ความรู้ เทคโนำโลย่ และนำวัตกรรม

KR4.13.1	จัำาน้วน้น้วัตกรชุมชน้	(1,000	คน้)

KR4.13.2	จัำาน้วน้น้วัตกรรมชุมชน้ท่�พฒัน้าขึ้�น้	แล้วใชย้กระดั้บรายได้้หรอ้แก้ไข้ปัญหาสำาคัญให้กับชุมชน้ได้้	
(1,000	น้วัตกรรม)

KR4.13.3	จัำาน้วน้วิสาหกิจัชุมชน้และผ้่ประกอบการข้น้าด้กลางและเล็กใน้พ้�น้ท่�เป้าหมาย	ประสบความสำาเรจ็ัใน้การ
ยกระดั้บรายได้้เพิ�มขึ้�น้รอ้ยละ	15	โด้ยการประยุกต์ใชวิ้ทยาศาสตร์	วิจััยหรอ้น้วัตกรรม	(1,000	ราย)

KR4.13.4	จัำาน้วน้ชุมชน้อัจัฉรยิะ	(Smart	Community)/ชุมชน้น้วัตกรรม	ม่ความสามารถใน้การพัฒน้า	พึ�งตน้เองและ
จััด้การตน้เอง	(500	ตำาบล)	(รวมปี	2563-2565	เป็น้	1,500	ตำาบล)

KR4.13.5	จัำาน้วน้องค์กรปกครองสว่น้ท้องถิ�น้ท่�น้ำาองค์ความร่	้น้วัตกรรมหรอ้เทคโน้โลยท่่�เหมาะสม	(Appropriate	
Technology)	ไปใช้เพ้�อพัฒน้าเศรษฐกิจัฐาน้รากและชุมชน้น้วัตกรรม	(500	แห่ง)

KR4.13.6	รอ้ยละท่�เพิ�มขึ้�น้ข้องม่ลค่าเศรษฐกิจัฐาน้ราก/เศรษฐกิจัชุมชน้ใน้พ้�น้ท่�เป้าหมาย	บน้ฐาน้ทนุ้ทรพัยากร/
วัฒน้ธรรมใน้พ้�น้ท่�	(รอ้ยละ	10	ต่อปีจัากฐาน้ปี	2563)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 13 (Subprogram):

13.1	 การวิจััยและสรา้งน้วัตกรรมเพ้�อพัฒน้าเศรษฐกิจัฐาน้ราก/เศรษฐกิจัท้องถิ�น้	
13.2	 การวิจััยและพฒัน้าชุมชน้น้วัตกรรมเพ้�อการพัฒน้าเชงิพ้�น้ท่�และลด้ความเหล้�อมลำา
13.3	 การวิจััยและพัฒน้าน้วัตกรรมเพ้�อสง่เสรมิมหาวิทยาลัยเพ้�อการพัฒน้าเชงิพ้�น้ท่�	ชุมชน้	ท้องถิ�น้เพ้�อลด้ความเหล้�อมลำา
13.4	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมยา่น้สร้างสรรค์จัากฐาน้ทนุ้วัฒน้ธรรมเพ้�อสร้างเศรษฐกิจัฐาน้รากและเศรษฐกิจัหมุน้เว่ยน้

ใน้พ้�น้ท่�
13.4	 การวิจััยพัฒน้าและสง่เสริมการประยุกต์ใชเ้ทคโน้โลยท่่�เหมาะสมกับบริบทพ้�น้ท่�	(Appropriate	Technology)	เพ้�อการ

พฒัน้าชุมชน้/ท้องถิ�น้	และลด้ความเหล้�อมลำา
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โปีรแกรมท่� 14  ข้จััด้ความยากจันำแบับัเบ็ัด้เสร็จัและแม่นำยำาโด้ยใช้วิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O4.14 ใช้องค์ความรู้ เทคโนำโลย่ และนำวัตกรรมในำการพัฒนำาอาช่พ/ยกระดั้บัรายได้้ สำาห่รับัคนำจันำ

KR4.14.1	จัำาน้วน้คน้จัน้ท่�ได้้รบัความชว่ยเหล้อผา่น้กระบวน้การเชงิน้วัตกรรมหรอ้ได้้รบัการถ่ายทอด้และสามารถใช้
องค์ความร่	้เทคโน้โลย่และน้วัตกรรมใน้การพฒัน้าอาชพ่/ยกระดั้บรายได้้	
(40,000	คน้)

KR4.14.2	จัำาน้วน้ระบบวิเคราะห์ข้้อม่ลเพ้�อติด้ตามกลุ่มเป้าหมายคน้จัน้ท่�ม่ความแมน่้ยำาข้องประเทศ	เพ้�อให้การ
จััด้สรรสวัสดิ้การรฐัม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากข้ึ�น้	และม่การทด้ลองใช้
(1	ระบบ)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 14 (Subprogram):

14.1	 การวิจััยและพฒัน้าระบบการคัด้กรองและชว่ยเหล้อคน้จัน้อยา่งเบด็้เสรจ็ัและแมน่้ยำา	
14.2	 การวิจััยและพัฒน้าโมเด้ลการจััด้การกระบวน้การเร่ยน้ร่้เพ้�อพัฒน้าอาช่พและเพิ�มทักษะการด้ำารงช่วิตเพ้�อแก้ไข้

ปัญหาความยากจัน้อยา่งเบด็้เสร็จัและแมน่้ยำา	
14.3	 การวิจััยและพฒัน้าระบบการบรหิารจััด้การการผลิตและการตลาด้ใน้พ้�น้ท่�แบบเบด็้เสรจ็ัให้ครบหว่งโซิค่ณุ์ค่า	(Value	

Chain)	โด้ยมุง่เน้้น้การข้จััด้ความยากจัน้	รวมทั�งใชป้ระโยชน์้จัากผลงาน้วิจััยและน้วัตกรรมท่�ม่
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โปีรแกรมท่� 15
พัฒนำาเม่องนำ่าอยู่และการกระจัายศูนำย์กลางความเจัริญโด้ยใช้วิทยาศาสตร์ วิจััย
และนำวัตกรรม (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565)

OKRs
O4.15 พัฒนำาและใช้องค์ความรู้ เทคโนำโลย่และนำวัตกรรมเพ่�อพัฒนำาเมอ่งศูนำย์กลางในำภูมภิาคและเช่�อมโยง 
ความเจัริญสู่ชนำบัท

KR4.15.1	จัำาน้วน้องค์ความร่	้เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรมท่�มุง่เน้้น้การพฒัน้า	“ศ่น้ย์กลางความเจัรญิ	เม้องอัจัฉรยิะ	
เม้องน้า่อย่	่และเม้องท่�ได้้รบัการพัฒน้า”	ตามตัวช่�วัด้ข้องเป้าหมายการพัฒน้าท่�ยั�งยน้้	(SDGs	ท่�	11)	(100	ชิ�น้)

KR4.15.2	จัำาน้วน้น้วัตกรรมการออกแบบเม้องท่�ใชห้ลักการออกแบบอารยสถาปัตย์	(Universal	Design)	ท่�ม่การ
ออกแบบให้เป็น้มิตรต่อประชากรทกุชว่งวัย	รวมทั�งผ้่สง่อายุ	และคน้พกิาร	(10	ชิ�น้)

KR4.15.3 จัำาน้วน้องค์กรปกครองสว่น้ท้องถิ�น้ใน้เข้ตชน้บท	(อบต.	อบจั.	และเทศบาล)	ท่�น้ำาองค์ความร่แ้ละน้วัตกรรม
หรอ้เทคโน้โลย่ท่�พฒัน้า	หรอ้ได้้รบัการถ่ายทอด้ไปใชแ้ละเกิด้ผลท่�เป็น้ร่ปธรรมใน้การพัฒน้า	และ/หรอ้	การลด้ความ
เหล้�อมลำา	รวมถึงรายได้้เพิ�มขึ้�น้หรอ้ยกระดั้บคุณ์ภาพชวิ่ต	หรอ้ยกระดั้บการพัฒน้าสงัคมและสิ�งแวด้ล้อม	(200	แหง่)

KR4.15.4	จัำาน้วน้เม้องท่�เป็น้เป้าหมายข้องการกระจัายความเจัรญิท่�ม่แผน้พฒัน้าเม้องซิึ�งออกแบบโด้ยใช้ผลงาน้วิจััย
และน้วัตกรรม	(10	เม้อง)

KR4.15.5	จัำาน้วน้เม้องศ่น้ยก์ลางท่�น้า่อย่แ่ละเป็น้เม้องอัจัฉรยิะ	(Smart	City)	ใน้ภ่มิภาค	โด้ยม่แผน้การสร้างงาน้ 
ใน้เข้ตเม้องหลักและเม้องโด้ยรอบ	(10	เม้อง)

KR4.15.6 จัำาน้วน้จัังหวัด้ท่�ประกาศใชน้้โยบายและมาตรการใน้การยกระดั้บการพัฒน้าพ้�น้ท่�	และ/หรอ้	ลด้ความ
เหล้�อมลำาใน้พ้�น้ท่�	โด้ยใชข้้้อม่ลเชงิประจัักษ์	องค์ความร่ห้รอ้น้วัตกรรม	(15	จัังหวัด้)

KR4.15.7	จัำาน้วน้โครงการความรว่มม้อระหว่างจัังหวัด้ชายแด้น้กับพ้�น้ท่�ใน้ประเทศเพ้�อน้บา้น้ใน้การพฒัน้าด้้าน้
เศรษฐกิจั	สงัคมและวัฒน้ธรรมโด้ยใช้งาน้วิจััยและน้วัตกรรม	(5	โครงการ)

KR4.15.8 จัำาน้วน้ผ้่ประกอบการหรอ้บุคลากรท่�ได้้รบัการสนั้บสนุ้น้	สง่เสรมิให้ม่ความร่	้ความสามารถด้้าน้น้วัตกรรม
เก่�ยวกับการข้บัเคล้�อน้เศรษฐกิจัพ้�น้ท่�และเม้อง	ใน้พ้�น้ท่�เป้าหมายอยา่งน้้อยพ้�น้ท่�ละ	30	คน้	(1,000	ราย)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 15 (Subprogram):

15.1	 การวิจััยและพฒัน้าพ้�น้ท่�น้วัตกรรมการศึกษา	
15.2	 การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรมการพฒัน้าเม้องเพ้�อกระจัายความเจัรญิและลด้ความเหล้�อมลำา
15.3	 การพัฒน้าระบบนิ้เวศน้วัตกรรมภ่มิภาคและน้วัตกรรมเชงิพ้�น้ท่�	เพ้�อกระจัายศ่น้ยก์ลางความเจัรญิ
15.4	 การวิจััยความรว่มม้อระหว่างจัังหวัด้ชายแด้น้ท่�เช้�อมต่อกับประเทศเพ้�อน้บา้น้ใน้ด้้าน้เศรษฐกิจัและวัฒน้ธรรม
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โปีรแกรมท่� 16 ปีฏิิรูปีระบับัการอุด้มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจััย และนำวัตกรรม

เจตนารมณ์์ มุ�งปฏิิร้์ปร์ะบบกัาร์บริ์ห้าร์จััด้กัาร์วิทยุาศาสำตร์์ วิจััยุ และนวัตกัร์ร์ม ร์วมทั�งกัาร์เช่�อมโยุง
กัับแผนอุด้มศึกัษา เพ่ื่�อยุกัร์ะดั้บความเป็นเลิศ ความเป็นสำากัล ปร์ะสิำทธิผล และปร์ะสิำทธิภาพื่ตามห้ลักั
ธร์ร์มาภิบาล

ตัวอย่างผลกระทบัท่�คาด้ห่วังข้องโปีรแกรมท่� 16:

ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้	และบทบาทเชงิรุกข้องไทยใน้เวท่โลก	ผ่าน้การยกระดั้บความรว่มม้อด้้าน้	อววน้.	กับ 
ต่างประเทศ	ทั�งใน้ระดั้บประเทศและระดั้บหน่้วยงาน้เพิ�มข้ึ�น้

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565

โปี
รแ

กร
มท

่� 16

OKRs
O16 พัฒนำาระบับั อววนำ. เพ่�อให้่เกิด้ระบับันำิเวศท่�เอ่�อต่อความต้องการข้องปีระเทศ ด้้วย ววนำ.

KR16.1 จัำาน้วน้มหาวิทยาลัยมุง่เน้้น้วิจััยและพฒัน้าเทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมข้ั�น้สง่ใน้พ้�น้ท่�เม้องน้วัตกรรม 
ใน้ระเบย่งน้วัตกรรมภาคตะวัน้ออก	(ECCi)	เพ้�อตอบโจัทย์ความต้องการข้องภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(10	มหาวิทยาลัย)

KR16.2 จัำาน้วน้ระบบจััด้สรรและบรหิารงบประมาณ์ด้้าน้	ววน้.แบบบ่รณ์าการท่�มุง่ผลสมัฤทธิ�	ผา่น้กองทนุ้สง่
เสรมิวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมใน้ร่ปแบบ	Multi-year,	Block	grant	ท่�เกิด้ประสิทธผิลและม่ประสิทธภิาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล	ปฏิิบติังาน้ให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ม่ต้น้ทนุ้หรอ้การใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม	ม่ความ
คุ้มค่า	(1	ระบบ)

KR16.3 จัำาน้วน้ระบบติด้ตามประเมิน้ผลการลงทนุ้ด้้าน้	ววน้.	ท่�วัด้ได้้ทั�งประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	และความคุ้ม
ค่าใน้การลงทนุ้	(1	ระบบ)

KR16.4	จัำาน้วน้ระบบบรหิารจััด้การข้้อม่ลท่�ม่การบ่รณ์าการข้อ้ม่ลท่�เก่�ยวข้อ้งกับ	อววน้.	อยา่งม่ประสิทธภิาพ	
ตรงตามความต้องการข้องผ้่ใช	้(1	ระบบ)

KR16.5 จัำาน้วน้ระบบจััด้สรรทุน้และบรหิารแผน้งาน้	โครงการวิจััยและน้วัตกรรม	เพ้�อให้เกิด้การทำางาน้รว่มกัน้
กับเครอ้ข้า่ยระดั้บโลก	และตอบโจัทย์ตามยุทธศาสตร์	อววน้.	ได้้อยา่งม่นั้ยสำาคัญ	(1	ระบบ)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 16 (Subprogram):

16.1	 Global	Partnership	Fund
16.2	 ปฏิิร่ประบบ	อววน้.
16.3	 พฒัน้าระบบการบรหิารจััด้การข้้อม่ล	อววน้.	โด้ยใชปั้ญญาประดิ้ษฐ	์(AI)
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โปีรแกรมท่� 17 แก้ปัีญห่าวิกฤตเร่งด่้วนำข้องปีระเทศ

เจตนารมณ์์ มุ่่�งให้้ความุ่สำาคัญกับการวิจััยแลิะสร้างน้วัตกรรมุ่เพ้ั�อรองรับการเปล่ิ�ยน้แปลิงแลิะการแก้
ปัญห้าวิกฤตของประเทศท่�เป็น้ปัญห้าเร�งด้�วน้ ทำาให้้ประเทศไทยมุ่่ความุ่สามุ่ารถใน้การจััด้การแลิะฟ้ื้� น้
ตัวอย�างมุ่่ประสิทธิิภาพั (Resilience) มุ่่ศักยภาพัใน้การพ่ั�งตน้เองด้้าน้ความุ่ร้้ กำาลัิงคน้ แลิะโครงสร้างพ้ั�น้
ฐาน้ด้้าน้ ววน้. เพ้ั�อสนั้บสน่้น้การจััด้การภาวะวิกฤตเร�งด้�วน้แลิะการฟ้ื้� น้ตัวห้ลัิงภาวะวิกฤต

ตัวอย่างผลกระทบัท่�คาด้ห่วังข้องโปีรแกรมท่� 17:

1.	 ลด้ความส่ญเสย่ทางเศรษฐกิจัสงัคมจัากการใชค้วามร่แ้ละน้วัตกรรมใน้การแก้ปัญหาและฟ้ิ� น้ฟิเ่ศรษฐกิจัสงัคมใน้
ระดั้บอุตสาหกรรมและระดั้บพ้�น้ท่�

2.	 ม่ระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	(ววน้.)	ท่�คล่องตัว	ยด้้หยุน่้	ม่เอกภาพ	สามารถสนั้บสนุ้น้การเต้อน้ภัยและ
ตอบสน้องเม้�อเกิด้ภาวะวิกฤตเรง่ด่้วน้ได้้อยา่งทัน้ท่วงท่
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ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในำปีี พ.ศ. 2565

โปี
รแ

กร
มท

่� 17

OKRs
O17a ปีระเทศไทยม่ความสามารถในำการจััด้การและฟื้้� นำตัวอย่างม่ปีระสิทธิภาพ (Resilience) ต่อการเกิด้ 
ภาวะวิกฤตเร่งด่้วนำข้องปีระเทศ

KR17a.1 จัำาน้วน้ชุด้ความร่ส้าธารณ์ะเก่�ยวกับปัญหาและการจััด้การเม้�อประสบภัยพบิติัและภาวะวิกฤตเรง่ด่้วน้
อยา่งเป็น้ระบบ	ม่ความร่ใ้น้การจััด้การตน้เอง	(50	ชิ�น้)

KR17a.2 จัำาน้วน้ฐาน้ข้อ้ม่ลและศ่น้ยข้์้อม่ลท่�จัำาเป็น้เพ้�อการจััด้การใน้ระดั้บประเทศและระดั้บพ้�น้ท่�
(10	ชิ�น้/ศ่น้ยข้์้อม่ล)

KR17a.3 จัำาน้วน้น้วัตกรรมและข้้อเสน้อแน้ะเชงิน้โยบายท่�เป็น้ผลงาน้จัาก	ววน้.	เพ้�อการจััด้การภัยพบิติั 
และภาวะวิกฤตเรง่ด่้วน้	(50	ชิ�น้/เร้�อง)

KR17a.4 รอ้ยละข้องน้วัตกรรมและข้้อเสน้อแน้ะเชงิน้โยบายท่�เป็น้ผลงาน้จัาก	ววน้.	เพ้�อการจััด้การภัยพบิติั 
และภาวะวิกฤตเรง่ด่้วน้	ท่�ถก่น้ำาไปใชป้ระโยชน์้	(รอ้ยละ	80)

O17b ปีระเทศไทยม่ศักยภาพในำการพึ�งตนำเองด้้านำความรู้ กำาลังคนำและโครงสร้างพ่�นำฐานำด้้านำ ววนำ. เพ่�อ
สนำับัสนำุนำการจััด้การภาวะวิกฤตเร่งด่้วนำและการฟื้้� นำตัวห่ลังภาวะวิกฤต

KR17b.1	จัำาน้วน้ข้้อม่ล/องค์ความร่ร้ะดั้บประเทศ	เพ้�อให้หน่้วยงาน้ท่�เก่�ยวข้อ้ง	สามารถรว่มกัน้จััด้การภาวะ
วิกฤตเรง่ด่้วน้ได้้ทัน้ท่วงท่	และเหมาะสมกับสถาน้การณ์	์(50	ชิ�น้/ระบบ)

KR17b.2	จัำาน้วน้ข้้อม่ลเพ้�อการลงทุน้ใน้การพฒัน้ากำาลังคน้และโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ด้้าน้	ววน้.	ท่�เก่�ยวข้อ้งกับการ
รบัม้อภาวะวิกฤตเรง่ด่้วน้เพ้�อให้ประเทศปรับตัวได้้	ม่ความมั�น้คงใน้ทกุมิติ	(10	ชิ�น้/ระบบ)

ตัวอย่างแผนำงานำย่อยภายใต้โปีรแกรมท่� 17 (Subprogram):

17.1	 การบ่รณ์าการการจััด้การการระบาด้และผลกระทบข้องโรคโควิด้-19
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ระบับับัริห่ารจััด้การและการสนำับัสนำุนำทุนำ
ด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม

บัทท่� 6
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แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััย	และน้วัตกรรม	 เป็น้แผน้ระยะปาน้กลางระดั้บท่�	 3	 
ท่�ต้องผ่าน้ความเห็น้ชอบข้องคณ์ะรัฐมน้ตร่	สกสว.	 ได้้จััด้ทำาข้ึ�น้เพ้�อใช้กำาหน้ด้แน้วทาง
ใน้ทางการพฒัน้าวิทยาศาสตร	์วิจััย	และน้วัตกรรมข้องประเทศ	และใชเ้ปน็้กรอบใน้การ
จััด้สรรงบประมาณ์ให้แก่หน้่วยงาน้ใน้ระบบวิจััยและน้วัตกรรม	ซิึ�งการข้ับเคล้�อน้แผน้
ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	และการด้ำาเนิ้น้งาน้ข้องหน้ว่ยบรหิารและจััด้การทนุ้	
และหน้่วยงาน้ใน้ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมต้องม่การทำางาน้ร่วมกัน้อย่าง
เป็น้ระบบ	เพ้�อให้ทรพัยากรและงบประมาณ์ท่�ม่อย่จ่ัำากัด้ถก่ใชใ้น้การลงทนุ้เพ้�อการวิจััย
และพฒัน้าน้วัตกรรมอยา่งคุ้มค่า	และเกิด้ผลสัมฤทธิ�สง่สุด้	โด้ย	สกสว.	ได้้ยดึ้หลักใน้การ
บริหารจััด้การและสน้ับสนุ้น้ทุน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	3	ประการ	 ค้อ	 
การมองใน้มมุข้องผ้่ม่สว่น้ได้้สว่น้เสย่เปน็้หลัก	การสรา้งการม่สว่น้รว่มใน้ประชาคมวิจััย	
และการสรา้งความรับผิด้ชอบ	(Accountability)	ใน้การใช้งบประมาณ์แผ่น้ดิ้น้
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6.1 การปีรับัปีรุงระบับับัริห่ารจััด้การและการ
สนำับัสนำุนำทุนำด้้านำวิทยาศาสตร์  วิจััยและนำวัตกรรม 
สำาห่รับัปีี พ.ศ. 2565

การปรบัปรุงระบบบรหิารจััด้การและการสน้บัสนุ้น้ทนุ้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	สำาหรบั
ปี	พ.ศ.	2565	 นั้�น้	 เกิด้จัากการทบทวน้ผลการด้ำาเนิ้น้งาน้ข้องแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	
ใน้ปี	พ.ศ.	2563-2564	ท่�ผา่น้มา	รว่มกับผ้่เก่�ยวข้อ้ง	พบว่าระบบการบริหารจััด้การและการสนั้บสนุ้น้ทนุ้
ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมม่ปัญหาใน้หลายประเด็้น้	และเพ้�อให้ระบบบริหารจััด้การและการ
สนั้บสนุ้น้ทุน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรมม่ประสิทธิภาพส่งสุด้	สกสว.จึังได้้เสน้อแน้ะแน้วทาง
ปรบัปรุงระบบบรหิารจััด้การและการสนั้บสนุ้น้ทนุ้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ปี	พ.ศ.	2565	ดั้งน่้�

1.	 ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญท่�ได้้ระบุไว้ใน้ปี	พ.ศ.	2563-2564	พบว่า	 ม่การกำาหน้ด้ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ 
บางผลสมัฤทธิ�ท่�เกิน้ข้อบเข้ตความรบัผิด้ชอบข้องระบบวิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	หรอ้
กล่าวได้้ว่าม่ผลสมัฤทธิ�บางตัวซิำาซิอ้น้กับภารกิจัข้องหน้ว่ยงาน้อ้�น้	ๆ	 ทั�งใน้และน้อกกระทรวง
อุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	สกสว.จึังควรสรา้งกลไกการทำางาน้รว่มกัน้เพ้�อให้
เกิด้ความเช้�อมโยงและสนั้บสนุ้น้การทำางาน้	 เพ้�อการบรรลเุป้าหมายท่�ตั�งไว้รว่มกัน้	 จึังเปล่�ยน้
ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญให้อย่ใ่น้ระดั้บผลผลิต	ผลลัพธ	์และผลกระทบระดั้บล่าง	และสามารถแสด้ง
ว่าผลสมัฤทธิ�สำาคัญท่�เกิด้ขึ้�น้นั้�น้	เกิด้จัากแผน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม

2.	 ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญบางตัวม่ประเด็้น้คาบเก่�ยว	(Cross	Cutting	Agenda)	ระหว่างหน้ว่ยบรหิาร
และจััด้การทุน้	และแผน้งาน้หลัก	(โปรแกรม)	จึังควรหารอ้กับ	PMU	เพ้�อรว่มกำาหน้ด้ข้อบเข้ต
และแน้วทางการน้ำาสง่เป้าหมายและค่าตัวช่�วัด้ผลสัมฤทธิ�รว่มกัน้	 จึังน้ำาการบริหารจััด้การโด้ย 
ใช้ระบบการน้ำาวัตถุประสงค์มาเป็น้ตัวตั�ง	 (Objective	 Based	Management)	 แทน้การใช้
แพลตฟิอรม์

3.	 ควรม่การปรับปรุงและพัฒน้าแน้วทางการจััด้สรรงบประมาณ์ให้สอด้คล้องกับผลลัพธ์ท่� 
คาด้หวังไว้

4.	 ควรม่การวิเคราะห์และปรับแผน้ปฏิิบัติการร่วมกับหน้่วยบริหารและจััด้การ	 เพ้�อสร้างความ
ชดั้เจัน้ใน้การน้ำาสง่ผลสำาเรจ็ัตามผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ

5.	 ควรกำาหน้ด้บทบาทหน้้าท่�และข้อบเข้ตความรับผิด้ชอบแผน้งาน้หลักและเป้าหมายและ 
ค่าตัวช่�วัด้ผลสมัฤทธิ�กับหน่้วยบริหารและจััด้การทนุ้ท่�เก่�ยวข้อ้งอยา่งเหมาะสม
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6.2 แนำวทางการแปีลงยุทธศาสตร์และแผนำด้้านำ
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรมสู่การปีฏิิบััติ

6.2.1 แนำวทางการจััด้สรรงบัปีระมาณ์ข้องระบับัวิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนำวัตกรรม

พระราชบญัญติัการสง่เสริมวิทยาศาสตร์	การวิจััยและน้วัตกรรม	พ.ศ.	2562	มาตรา	5	กำาหน้ด้ให้
รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนั้บสนุ้น้การพัฒน้าวิทยาศาสตร์	 เทคโน้โลย่	 การวิจััยและน้วัตกรรม	 และ
ศิลปวิทยาการแข้น้งต่าง	ๆ	 เพ้�อสร้างความร่้น้ำาไปใช้กำาหน้ด้น้โยบายสาธารณ์ะ	และการพัฒน้างาน้วิจััย
และน้วัตกรรมให้เกิด้ม่ลค่าทางเศรษฐกิจั	และประโยชน์้ทางสังคม	ความมั�น้คง	และสิ�งแวด้ล้อม	โด้ยการ
ด้ำาเน้ิน้การสำาคัญประการหนึ้�ง	 ค้อ	 ให้รัฐด้ำาเน้ิน้การจััด้สรรงบประมาณ์เพ้�อการพัฒน้าวิทยาศาสตร	์
เทคโน้โลย	่การวิจััยและน้วัตกรรมตามแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตรวิ์จััยและน้วัตกรรมให้เหมาะสมและสอด้คล้อง
กับความต้องการและความจัำาเป็น้ข้องหน้ว่ยงาน้ข้องรฐัใน้ระบบวิจััยและน้วัตกรรม

เพ้�อให้การสง่เสรมิวิทยาศาสตร์	การวิจััยและน้วัตกรรมเป็น้ไปตามเจัตน้ารมณ์ข์้องพระราชบัญญัติ
การสง่เสรมิวิทยาศาสตร์	การวิจััยและน้วัตกรรม	พ.ศ.	2562	สำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร	์
วิจััยและน้วัตกรรม	 (สกสว.)	และสำานั้กงาน้สภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม
แห่งชาติ	(สอวช.)	จึังได้้กำาหน้ด้แน้วทางการจััด้สรรงบประมาณ์ข้องระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	
และระบบการจััด้สรรและบรหิารงบประมาณ์แบบบ่รณ์าการท่�มุง่ผลสมัฤทธิ�ดั้งน่้�

ระบับัการจััด้สรรและบัริห่ารงบัปีระมาณ์ด้้านำวิทยาศาสตร์ วิจััยและนำวัตกรรม
แบับับูัรณ์าการท่�มุ่งผลสัมฤทธิ�

1.	 การบรหิารจััด้การงบประมาณ์	ด้้วยการจััด้สรรงบประมาณ์เป็น้วงเงิน้รวม	(Block	Grant)	โด้ย
ให้หน่้วยงาน้สามารถบริหารงบประมาณ์ได้้อย่างอิสระ	ย้ด้หยุ่น้และม่ประสิทธิภาพ	แผน้งาน้
สามารถด้ำาเนิ้น้การได้้อย่างต่อเน้้�องจัน้บรรลุผลสำาเร็จั	 (Multi-Year)	 ผ่าน้การทำาระบบการ
ประเมนิ้ผลการปฏิิบติังาน้	(Performance	Agreement:	PA)	กับหน่้วยรับงบประมาณ์	และหน้ว่ย
บรหิารจััด้การทุน้	

2.	 ม่หน่้วยบรหิารจััด้การทุน้จัำาน้วน้	7	หน้ว่ยงาน้ประกอบด้้วย	

1) สำานั้กงาน้การวิจััยแห่งชาติ	(วช.)	
2) สำานั้กงาน้น้วัตกรรมแหง่ชาติ	(องค์การมหาชน้)	(สน้ช.)	
3) สำานั้กงาน้พฒัน้าการวิจััยการเกษตร	(องค์การมหาชน้)	(สวก.)
4) สถาบนั้วิจััยระบบสาธารณ์สขุ้	(สวรส.)	
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5) หน่้วยบริหารและจััด้การทุน้ด้้าน้การพัฒน้ากำาลังคน้	 และทุน้ด้้าน้การพัฒน้าสถาบัน้
อุด้มศึกษา	การวิจััยและการสรา้งน้วัตกรรม	(บพค.)	

6) หน่้วยบรหิารและจััด้การทนุ้ด้้าน้การเพิ�มความสามารถใน้การแข่้งข้นั้ข้องประเทศ	(บพข้.)
7) หน่้วยบรหิารและจััด้การทนุ้ด้้าน้การพฒัน้าระดั้บพ้�น้ท่�	(บพท.)

ทั�งน่้�	ให้หน่้วยบริหารและจััด้การทุน้ด้้าน้การพัฒน้ากำาลังคน้	และทุน้ด้้าน้การพัฒน้าสถาบัน้อุด้มศึกษา	
การวิจััยและการสร้างน้วัตกรรม	 (บพค.)	หน้่วยบริหารและจััด้การทุน้ด้้าน้การเพิ�มความสามารถใน้การ
แข้ง่ข้นั้ข้องประเทศ	(บพข้.)	หน่้วยบรหิารและจััด้การทนุ้ด้้าน้การพฒัน้าระดั้บพ้�น้ท่�	(บพท.)	เป็น้	3	หน้ว่ย
บริหารจััด้การทุน้หน้่วยท่�ถ่กจััด้ตั�งใหม่ใน้ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 โด้ยสภาน้โยบายการ
อุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	ม่มติให้จััด้ตั�งข้ึ�น้เพ้�อเปิด้รบัคำาข้อข้อ้เสน้อโครงการ
วิจััยโด้ยผ่าน้หน้่วยบริหารและจััด้การหน้่วยบริหารและจััด้การทุน้	ประสาน้งาน้กับผ้่ท่�ม่ส่วน้เก่�ยวข้้อง 
ใน้ลักษณ์ะข้องความร่วมม้อแบบจัตุภาค่	ทำางาน้ใน้ลักษณ์ะการประกอบธุรกิจัท่�ม่ลักษณ์ะข้องการร่วมกัน้
ข้ององค์กรธุรกิจัตั�งแต่สององค์กรขึ้�น้ไป	 เพ้�อด้ำาเนิ้น้กิจัการหนึ้�งด้้วยวัตถุประสงค์	 (Consortium)	 ท่�ม่ 
ส่วน้ร่วมข้องทุกภาคส่วน้	และการบริหารจััด้การจัากต้น้น้ำาถึงปลายน้ำาผ่าน้การให้ทุน้วิจััย	 ม่การจััด้ให้ม่
ระบบสารสน้เทศกลางข้องประเทศติด้ตามประเมิน้ผลการด้ำาเนิ้น้งาน้	ม่การถ่ายทอด้การกำาหน้ด้เป้าหมาย
และค่าตัวช่�วัด้	โด้ยใน้ลักษณ์ะข้องการเช้�อมโยงข้อ้ม่ล	(Data	Portal)	ใน้ทกุระดั้บ

6.2.2 การส่งมอบัเป้ีาห่มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ
เป้าหมายท่�ถ่กระบุใน้แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	 วิจััยและน้วัตกรรม	 เป็น้การกำาหน้ด้เป้าหมาย	 

ข้บัเคล้�อน้วิสยัทัศน์้	กำากับทิศทางและข้อบเข้ตใน้การทำางาน้รว่มกับหน่้วยงาน้ท่�เก่�ยวข้้องใน้ทุกระดั้บและ
ทุกภาคส่วน้	 เพ้�อบรรลุผลสำาเร็จัตามเป้าหมายท่�ตั�งไว้	 เช่น้	การตอบโจัทย์ท้าทายหร้อปัญหาสำาคัญข้อง
ประเทศ	ทั�งใน้ด้้าน้เศรษฐกิจัและสังคม	ใน้ข้ณ์ะท่�ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญใชเ้ป็น้ตัวช่�วัด้ความสำาเรจ็ั	หร้อปัจัจััย
ท่�น้ำาไปส่ก่ารบรรลเุป้าหมายท่�ตั�งไว้	สามารถวัด้ผลได้้	ทำาได้้จัริง	สอด้คล้องกับเป้าหมาย	และม่กำาหน้ด้เวลา
สง่มอบความสำาเรจ็ัท่�ชดั้เจัน้	

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญใช้เป็น้เคร้�องม้อใน้การแปลงแผน้ลงส่่แผน้ปฏิิบติัการระดั้บต่าง	ๆ	
ให้ทกุหน้ว่ยงาน้สามารถตั�งเปา้หมายและปฏิิบติังาน้ภายใต้ภารกิจัข้องตน้	แต่สอด้รบักับเป้าหมายข้องแผน้
ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมทกุระดั้บ	ได้้แก่	

• ระดั้บแพลตฟิอร์ม	 (Platform)	 ม่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญข้องแพลตฟิอร์มเพ้�อเป็น้
แน้วทางใน้การกำาหน้ด้การวัด้ผลส่ร่ะดั้บโปรแกรม	(Program)

• ระดั้บโปรแกรม	(Program)	ม่เป้าหมายและผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญข้องโปรแกรมเพ้�อเป็น้แน้วทาง
ใน้การกำาหน้ด้การวัด้ผลส่ร่ะดั้บโปรแกรมยอ่ย	(Subprograms)
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• ระดั้บโปรแกรมย่อย	 (Subprograms)	 ม่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญข้องแผน้งาน้/ 
แผน้งาน้ยอ่ย	เพ้�อเป็น้แน้วทางใน้การกำาหน้ด้การวัด้ผลส่ร่ะดั้บโครงการ/การปฏิิบติังาน้	ระดั้บ
แผน้ปฏิิบติัการ	แผน้งาน้หลัก	แผน้งาน้ยอ่ย	ชุด้โครงการ	และโครงการ

การใชเ้ป้าหมายและค่าตัวช่�วัด้ผลสมัฤทธิ�ให้เกิด้ประสทิธภิาพมากท่�สดุ้	ควรม่การวัด้ผลและติด้ตาม
ความค้บหน้้าเป็น้ระยะ	โด้ยแปลงแผน้ระยะยาวออกเป็น้ชว่งเวลาท่�เหมาะสม	เชน่้	แผน้ราย	3	ปี	แผน้รายปี	
ราย	6	เด้้อน้	และรายไตรมาส	เป็น้ต้น้	เพ้�อให้ผ้่ท่�ม่สว่น้ได้้สว่น้เส่ยและบุคลากรท่�เก่�ยวข้อ้งสามารถวัด้ผลลัพธ์
ท่�เกิด้ข้ึ�น้ได้้ตามกรอบเวลาท่�ชัด้เจัน้และทัน้ต่อความเปล่�ยน้แปลงทั�งภายใน้และภายน้อก	 ม่ความย้ด้หยุน่้
และสามารถปรับเปล่�ยน้ได้้ทัน้เวลา	 ด้้วยข้อ้ม่ลท่�สามารถวิเคราะห์ได้้อย่างชัด้เจัน้	 เพ้�อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่�ท้าทายได้้	

ห่ลักการนำำาส่งผลสำาเร็จัตามเป้ีาห่มายตัวช่�วัด้และผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ 
ใน้การเข้ย่น้แผน้งาน้/แผน้งาน้ยอ่ย	หรอ้โครงการจัะต้องม่การระบุผลสำาเรจ็ัท่�เกิด้ข้ึ�น้	ซิึ�งผลสำาเรจ็ั

น่้�ต้องสามารถบรรลุ	เช้�อมโยง	หรอ้น้ำาสง่เป้าหมายและค่าตัวช่�วัด้ผลสัมฤทธิ�ท่�ระบุใน้แผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	
วิจััยและน้วัตกรรมได้้	โด้ยสามารถแบง่เป็น้	2	ประเภท	ดั้งน่้�

1.	 น้ำาส่งโด้ยตรง หมายถึง	ผลผลิตและ/หร้อผลลัพธ์แต่ละตัวท่�เกิด้ข้ึ�น้จัากแผน้งาน้หลัก/แผน้ 
งาน้ยอ่ย/โครงการ	เป็น้ผลตัวเด่้ยวกัน้กับผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญนั้�น้	ๆ	ข้องแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	
วิจััยและน้วัตกรรม	ม่ทิศทางเด่้ยวกัน้แต่อาจัม่ปริมาณ์ต่างกัน้	เชน่้	

• ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญข้องแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	ค้อ	นั้กวิจััยเพิ�มเป็น้	30	
คน้ต่อประชากร	 10,000	 คน้	หากผลผลิต/ผลลัพธ์ท่�ระบุใน้แผน้งาน้/แผน้งาน้ย่อย/
โครงการ	ระบุว่า	ได้้นั้กวิจััยจัำาน้วน้	1,000	คน้	ถ้อเป็น้การน้ำาสง่ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญโด้ยตรง

2.	 น้ำาส่งโด้ยอ้อม/สนั้บสนุ้น้	หมายถึง	ผลผลิตและ/หร้อผลลัพธแ์ต่ละตัวท่�เกิด้ข้ึ�น้จัากแผน้งาน้/
แผน้งาน้ยอ่ย/โครงการ	น้ำาสง่ผลท่�เป็น้ปัจัจััยชว่ยสนั้บสนุ้น้หรอ้เป็น้หนึ้�งใน้คุณ์ลักษณ์ะท่�สง่ผล
ให้เกิด้ผลข้องผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญนั้�น้	ๆ	ข้องแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	เชน่้

• ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญข้องแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ค้อ	นั้กวิจััยเพิ�มเป็น้	30	คน้
ต่อประชากร	10,000	คน้	หากผลผลิต/ผลลัพธท่์�ระบุใน้แผน้งาน้/แผน้งาน้ยอ่ย/โครงการ	
ระบุว่า	สรา้งระบบใน้การเคล้�อน้ยา้ยบุคลากรเพ้�อเพิ�มจัำาน้วน้นั้กวิจััย	ซิึ�งมิได้้เป็น้การน้ำาสง่
นั้กวิจััยโด้ยตรง	แต่ถ้อเป็น้การน้ำาสง่ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญ	โด้ยสนั้บสนุ้น้เพ้�อให้เกิด้การสร้าง
นั้กวิจััย
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การติด้ตามปีระเมินำผลการส่งมอบัเป้ีาห่มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ 
การติด้ตามและประเมิน้ผลข้องเป้าหมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญจัากระดั้บแพลตฟิอร์มลงไปส่่

ระดั้บโปรแกรมและโปรแกรมย่อยนั้�น้	 เป็น้การประเมิน้ผลผลิต	ผลลัพธแ์ละผลกระทบท่�เกิด้ข้ึ�น้จัริงหลัง
จัากการด้ำาเนิ้น้แผน้งาน้/แผน้งาน้ย่อย/โครงการเสร็จัสิ�น้	 โด้ยใช้หลักการน้ำาส่งผลสำาเร็จัตามเป้าหมาย 
ตัวช่�วัด้และผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญ	(โด้ยตรง/โด้ยสน้บัสนุ้น้)	เพ้�อใช้ใน้การเติมเต็มข้อ้ม่ลฐาน้	(Baseline	Data)	
สำาหรบัตัวช่�วัด้	กำาหน้ด้ทิศทางข้องวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	ด้้วยแผน้และงบประมาณ์รายปีต่อไป

6.3 ระบับัข้้อมูลและกลไกการติด้ตามปีระเมินำผล

6.3.1 ระบับัข้้อมูลสารสนำเทศวิจััยและนำวัตกรรมแห่่งชาติ  
(National Research and Innovation Information 
System: NRIIS)

ระบบข้้อม่ลสารสน้เทศวิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	 (National	 Research	 and	 Innovation	
Information	System;	NRIIS	หรอ้	www.nriis.in.th)	เป็น้ระบบฐาน้ข้อ้ม่ลกลางสำาหรบับรหิารจััด้การข้อ้ม่ล
ด้้าน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมตั�งแต่	1)	การกำาหน้ด้น้โยบาย	2)	การจััด้การแผน้งาน้และงบประมาณ์	
3)	 การจััด้การโครงการสำาหรับหน่้วยบริหารและจััด้การทุน้	 4)	 การจััด้การโครงการสำาหรับหน้่วยงาน้/
มหาวิทยาลัย	(ODU)	5)	การจััด้การโครงการสำาหรบันั้กวิจััย	และ	6)	การประเมิน้สำาหรบัผ้่ทรงคณุ์วุฒ	ิ

ระบบ	NRIIS	 รวบรวมทั�งฐาน้ข้้อม่ลโครงการวิจััยใน้มิติ	น้โยบาย	 สังคม	 วิชาการ	และเศรษฐกิจั	 
ฐาน้ข้้อม่ลทรัพย์สิน้ทางปัญญา	 ฐาน้ข้้อม่ลบุคลากรด้้าน้วิจััยและผลงาน้วิจััยรายบุคคล	 ฐาน้ข้้อม่ล 
เคร้�องม้อ/อุปกรณ์์	 รวมถึงระบบมาตรฐาน้อ้�น้	 ๆ	 ดั้งแสด้งดั้งภาพท่�	 16	 เพ้�อให้ประเทศเห็น้ภาพรวม 
งบประมาณ์	งาน้วิจััย	รวมถึงชอ่งว่างข้องระบบวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	เพ้�อประโยชน์้ใน้การบรหิาร
จััด้การ	พฒัน้าการวิจััยข้องประเทศต่อไป	

ใน้ด้้าน้ข้องการติด้ตามประเมิน้ผล	ระบบข้อ้ม่ลสารสน้เทศวิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	ม่ความสำาคัญ
อยา่งมากตั�งแต่การประเมิน้แผน้ปฏิิบติัการข้องหน่้วยงาน้เท่ยบกับยุทธศาสตร์และแผน้ด้้าน้วิทยาศาสตร์		
วิจััยและน้วัตกรรม	และแผน้ปฏิิบติัการข้องหน้ว่ยงาน้เท่ยบกับผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ	ท่�เกิด้ข้ึ�น้จัรงิ
จัากโครงการ	ผ่าน้กลไกการติด้ตามประเมิน้ผล
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ภ�พิท่� 16	หลัุ่กการแลุ่ะโครงสร�างของระบบข�อมูลุ่สารสนเทศวิิจัยุแลุ่ะนวัิตกรรมแห�งชั้าติ	
(National	Research	and	Innovation	Information	System:	NRIIS)

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

โครงสร้างพ้ืนฐาน

Proposal Submission
สํานักงบประมาณ

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ประสานหน่วยงาน

นักวิจัย

รับข้อเสนอ Proposal Submission
ท้ังแบบ Bottom-up และ Top-down

รายละเอียดโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบ
และจัดงบประมาณให้ดําเนินการ

การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ/การเบิกจ่ายงบประมาณ

On-Going
ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก และ OKRs

Monitoring

สกสว.วช. สวก. สวรส. NIA
บพท.  บพค. บพข.

วช. สวก. สวรส. NIA
บพท.  บพค. บพข.

ระบบ/มาตรฐาน
โครงการวิจัย บุคลากร

โครงการท่ีเสร็จสมบูรณ์
 โครงการวิจัย
 ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 โครงการพัฒนาคน
 โครงการพัฒนาอุปกรณ์
 โครงสร้างพ้ืนฐาน
 โครงการพัฒนาระบบ/มาตรฐาน

Evaluation
OKR Based
 Output
 Outcome
 Impact

Policy
Evaluation

ผู้ทรงคุณวุฒิ

PMU

ผลงานวิจัย

เศ
รษ

ฐกิ
จ

นวัต
กรรม

วิช
าก

าร

สัง
คม

นโ
ยบ

าย

เศ
รษ

ฐกิ
จ

Output Outcome Impact

ระบบ/
มาตรฐานเคร่ืองมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ/มาตรฐาน

อื่น ๆ

คน

ฐานข้อมูลบุคลากร
ด้านการวิจัย+ผลงาน

วิจัยรายบุคคล

ฐานข้อมูล
เคร่ืองมือ
อุปกรณ์

ฐานข้อมูล
IP

ฐานข้อมูล
โครงการวิจัย

นักวิจัย
ผู้จัดการงานวิจัย

ผู้เช่ียวชาญ
ผู้ช่วยนักวิจัย

บัณฑิต
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6.3.2 กลไกการติด้ตามปีระเมินำผล
ใน้สว่น้ข้องการติด้ตามและประเมิน้ผลจัะม่การถ่ายทอด้เป้าหมายและค่าตัวช่�วัด้ผลสัมฤทธิ�ลงมา

ใน้แต่ละระดั้บ	 โด้ยจััด้ให้ม่ระบบสารสน้เทศกลางข้องประเทศใน้ลักษณ์ะข้องเพ้�อเช้�อมโยงข้้อม่ล	 (Data	
Portal)	ใน้ทกุระดั้บ	พร้อมทำาความเข้า้ใจัรว่มกัน้กับหน่้วยงาน้ท่�เก่�ยวข้อ้งถึงบทบาทการทำางาน้	

ระดั้บันำโยบัาย ยุทธศาสตร์และแผนำ 
จััด้ให้ม่การติด้ตามและประเมิน้ผลโด้ย	สอวช.	 เป็น้การติด้ตามประเมิน้ผลใน้ระดั้บบน้ข้องระบบ

วิจััยและน้วัตกรรม	 เพ้�อวิเคราะห์ความก้าวหน้้าและความสำาเร็จัข้องน้โยบาย	 ยุทธศาสตร์และแผน้ด้้าน้ 
การอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรม	ซิึ�งควรม่การติด้ตาม	ดั้งน่้�

• ผลลัพธแ์ละผลกระทบข้องการด้ำาเนิ้น้งาน้ข้องระบบวิจััยและน้วัตกรรม	ซิึ�งจัะเป็น้การติด้ตาม
และประเมิน้ผลตามตัวช่�วัด้สำาคัญข้องประเทศ

• ความสอด้คล้องเช้�อมโยงกับน้โยบาย	ยุทธศาสตร์และแผน้ระดั้บชาติ

• ความสอด้คล้องและรองรับบรบิทการเปล่�ยน้แปลงมหภาค	เชน่้	การเม้อง	เศรษฐกิจั	สงัคม

• ข้่ด้ความสามารถด้้าน้การวิจััยและสร้างน้วัตกรรมข้องหน่้วยงาน้ใน้ภาคส่วน้ท่�เก่�ยวข้้อง	
(Research	and	Innovation	Capability	of	Actors)	เชน่้	มหาวิทยาลัย	สถาบนั้วิจััยรฐัและ
เอกชน้	บรษัิทห้างร้าน้	ฯลฯ

รุะด้บก�รุแปลงนำโยบ�ยไปส่ก่�รุปฏิิบติ้	จััด้ให้ม่การติด้ตามและประเมนิ้ผลโด้ย	สอวช.	และ	สกสว.	
เป็น้การติด้ตามและประเมิน้ผลความสำาเร็จัข้องการด้ำาเน้ิน้การแปลงน้โยบาย	 ยุทธศาสตร์และแผน้ใน้ 
ระดั้บบน้ไปส่ก่ารจััด้การเพ้�อด้ำาเนิ้น้การ	ซิึ�งหมายถึง

• การจััด้การระดั้บยุทธศาสตร์	(Strategic	Management)	

• การจััด้การระดั้บแผน้งาน้	(Program)	

• การจััด้การระดั้บแผน้งาน้ยอ่ยและโครงการ	(Subprograms	and	Project)	

การจัะติด้ตามและประเมิน้ผลใน้ลักษณ์ะน่้�ได้้	จัะต้องม่การแปลงเป้าหมายต่าง	ๆ 	ใน้ระดั้บบน้ไปส่่
การกำาหน้ด้ประเด็้น้หรอ้งาน้ท่�สำาคัญ	(Priority	Area)	และน้ำาไปส่ก่ารกำาหน้ด้แผน้งาน้และโครงการท่�สำาคัญ
ท่�ต้องด้ำาเนิ้น้การเพ้�อตอบสน้องต่อน้โยบาย	ยุทธศาสตร์และแผน้ท่�เก่�ยวข้อ้ง	ใน้ลักษณ์ะบน้ลงล่าง	(Top-
down)	ผสมผสาน้กับข้้อเสน้อจัากประชาคมนั้กวิจััยใน้ลักษณ์ะล่างข้ึ�น้บน้	 (Bottom-up)	อยา่งเหมาะสม
และเป็น้ระบบ	น้อกจัากน่้�ยังต้องม่การติด้ตามและประเมิน้ผลกลไกการบริหารจััด้การใน้ระดั้บน่้�	 ซิึ�งเป็น้
หัวใจัข้องการด้ำาเนิ้น้งาน้ว่าสามารถทำาหน้้าท่�แปลงน้โยบาย	 ยุทธศาสตร์และแผน้การด้ำาเนิ้น้งาน้ไปส่ก่าร
ปฏิิบติัได้้อยา่งม่ประสทิธภิาพหรอ้ไม่	
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รุะด้บปฏิิบ้ติ	 จััด้ให้ม่การติด้ตามและประเมิน้ผลโด้ย	
สกสว.	และหน้ว่ยบรหิารและจััด้การทุน้	เป็น้การติด้ตามและ
ประเมิน้ผลใน้ระดั้บโครงการเพ้�อให้ทราบว่าม่ความก้าวหน้้า
ข้องการด้ำาเนิ้น้งาน้โครงการเป็น้อยา่งไร	ทั�งใน้ระดั้บผลผลิต	
ผลลัพธแ์ละผลกระทบข้องโครงการท่�ด้ำาเนิ้น้การ	น้อกจัากน่้�
ยังรวมถึงการติด้ตามและประเมิน้ผลระดั้บหน่้วยงาน้เพ้�อให้
ทราบถึงผลการด้ำาเนิ้น้งาน้

กระบัวนำการติด้ตาม ปีระเมินำผล 
การติด้ตามและประเมิน้ผลเป็น้เคร้� องม้อสำาคัญ 

ใน้การพัฒน้าระบบการวิจััยและน้วัตกรรม	และสร้างความ 
รบัผิด้ชอบต่อสาธารณ์ะ	(Public	Accountability)	โด้ยเฉพาะ
อยา่งยิ�งการรบัผิด้ชอบต่อการใชภ้าษ่อากรข้องประชาข้น้	

การติด้ตามและประเมิน้ผล	(Monitoring	and	Eval-
uation:	M&E)	 ม่ความสำาคัญต่อการบริหารจััด้การแผน้งาน้
วิจััยและโครงการวิจััย	 โด้ยเป็น้เคร้�องม้อท่�ช่วยให้ผ้่บริหาร
โครงการทราบความก้าวหน้้าข้องแผน้งาน้วิจััยและโครงการ
วิจััย	สามารถเปรย่บเท่ยบความสำาเรจ็ัข้องการด้ำาเนิ้น้งาน้กับ
ความคาด้หวังท่�ตั�งไว้	รวมทั�งใชเ้ป็น้ข้อ้ม่ลเพ้�อการหาแน้วทาง
หนุ้น้เสริมให้แผน้งาน้วิจััยและโครงการวิจััยบรรลุเป้าหมาย
ได้้อย่างทัน้ท่วงท่หากเกิด้ติด้ขั้ด้หร้อเกิด้ปัญหาระหว่างการ
ด้ำาเนิ้น้งาน้	

การติด้ตามและการประเมิน้ผลม่กระบวน้การท่�แตก
ต่างกัน้และม่จุัด้มุ่งหมายไม่เหม้อน้กัน้	 แต่ม่ความสัมพัน้ธ ์
ซิึ�งกัน้และกัน้	 กล่าวค้อ	 การติด้ตาม	 (Monitoring)	 เป็น้ 
กระบวน้การเก็บรวบรวมข้้อม่ลเก่�ยวกับปัจัจััยน้ำาเข้า้	(Input)	
การด้ำาเนิ้น้งาน้	(Process)	และผลผลิต	(Output)	เพ้�อใช้เป็น้
ข้อ้ม่ลยอ้น้กลับ	 (Feedback)	สำาหรบัการกำากับด้แ่ลและการ
แก้ปัญหาระหว่างการด้ำาเนิ้น้การ	ซิึ�งใน้กระบวน้การข้องการ
สง่ข้อ้ม่ลยอ้น้กลับน่้�อาจัทำาการประเมิน้ได้้ด้้วยเชน่้กัน้	ซิึ�งเรย่ก
ว่า	การประเมิน้ก่อน้หรอ้ระหว่างการด้ำาเนิ้น้	 (Ex-ante)	 โด้ย
เป็น้การประเมนิ้ไปใน้อน้าคตใน้เชงิการพยากรณ์เ์พ้�อด้ผ่ลลัพธ์
และผลกระทบท่�คาด้ว่าจัะเกิด้ข้ึ�น้จัากโครงการ

สว่น้การประเมิน้ผล	 (Evaluation)	 เป็น้กระบวน้การ
ตรวจัสอบและตัด้สิน้คุณ์ค่าผลสำาเร็จัข้องโครงการ	 ซิึ�งจัะ 
ใช้เป็น้สารสน้เทศสำาคัญสำาหรับการปรับปรุงและพัฒน้า
โครงการต่อไป	โด้ยปกติการประเมิน้ผลจัะกระทำาเม้�อสิ�น้สดุ้
โครงการแล้ว	 (Ex-post)	 จัากหลักฐาน้ท่�ปรากฏิข้ึ�น้จัริง	
(Evidence-based)	 ทั�งใน้ระดั้บผลผลิต	และการน้ำาผลผลิต
นั้�น้ไปต่อยอด้หรอ้น้ำาผลงาน้ไปใชป้ระโยชน์้	ซิึ�งจัะชว่ยให้เกิด้
ผลลัพธ์และผลกระทบตามมา	 ทั�งน่้�	 ผลผลิต	ผลลัพธ์	 และ 
ผลกระทบ	อาจัจัะนิ้ยามได้้ดั้งน่้�	
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ผลผลิต หมายถึง	 ผลสำาเร็จัท่�เกิด้ข้ึ�น้ทัน้ท่	 ซิึ�งเป็น้ผลโด้ยตรงจัากการด้ำาเนิ้น้
โครงการ	สามารถวัด้ได้้หลังจัากเสร็จัสิ�น้โครงการ	 และเป็น้ไปตามวัตถุประสงค์ข้อง
โครงการ	 เช่น้	ผลงาน้การประดิ้ษฐ์	ผลงาน้การสร้างน้วัตกรรม	ผลงาน้การคิด้ค้น้ทาง
วิทยาศาสตร์	ผลงาน้การสร้างสรรค์ทางศิลปะ	ผลงาน้จัากการสร้างสรรค์ข้องคน้ใน้ชุมชน้	
ข้อ้เสน้อแน้ะเชงิน้โยบาย	ผลงาน้การต่พิมพท์างวิชาการ	และผลงาน้การจััด้อบรมหรอ้
การประชุมเพ้�อเผยแพรอ่งค์ความร่	้เป็น้ต้น้

ผลล้พัธ์ หมายถึง	 ผลสำาเร็จัท่�เกิด้จัากการน้ำาผลผลิต	 (Output)	 ไปต่อยอด้	 
การเปล่�ยน้ร่ปข้องผลผลิตไปส่ร่่ปแบบท่�ใช้ประโยชน้ไ์ด้้อยา่งกว้างข้วาง	หรอ้การเคล้�อน้
ผลผลิตไปส่กิ่จักรรมท่�ต่อเน้้�อง	ซิึ�งก่อให้เกิด้การเปล่�ยน้แปลง	(Change)	ท่�ปรากฏิชัด้	และ
ม่คุณ์ค่าทางเศรษฐกิจั	สังคม	และสิ�งแวด้ล้อม	 ทั�งท่�วัด้ใน้เชิงปริมาณ์ได้้และไม่ได้้	 เช่น้	
การน้ำาผลงาน้การประดิ้ษฐห์รอ้ผลงาน้การสรา้งน้วัตกรรมไปใชเ้ปล่�ยน้แปลงร่ปแบบการ
ด้ำาเน้นิ้ธุรกิจั	การน้ำาผลงาน้การคิด้ค้น้ทางวิทยาศาสตรไ์ปสรา้งเปน็้ยาหรอ้เคร้�องม้อทาง 
การแพทย์	การน้ำาผลงาน้การสร้างสรรค์ทางศิลปะไปสร้างเป็น้ภาพยน้ตร์	การสร้างสรรค์
ข้องคน้ใน้ชุมชน้ก่อให้เกิด้การเปล่�ยน้แปลงวิถ่ช่วิตข้องผ้่คน้หร้อเป็น้ต้น้แบบสำาหรับ
ชุมชน้อ้�น้	 ข้้อเสน้อแน้ะเชิงน้โยบายได้้รับการขั้บเคล้�อน้ไปส่่กระบวน้การสร้างเป็น้
กฎีหมายหร้อกฎีระเบย่บ	ผลงาน้การต่พมิพ์ทางวิชาการได้้รบัการอ้างอิง	และผ้่ท่�เข้า้รว่ม
การอบรมหร้อการประชุมเพ้�อเผยแพร่องค์ความร่้ได้้น้ำาความร้่ท่�ได้้รับไปเปล่�ยน้แปลง
วิธก่ารปฏิิบติัข้องตน้เองหรอ้ครอบครวั	เป็น้ต้น้

ผลกรุะทบ หมายถึง	ผลประโยชน์้ท่�เกิด้ข้ึ�น้จัากการเปล่�ยน้แปลงตามผลลัพธ	์
(Results	of	 the	change)	ซิึ�งวัด้ได้้อยา่งชดั้เจัน้และม่หลักฐาน้ปรากฏิชดั้	 (Evidence-
based)	ทางด้้าน้เศรษฐกิจั	 สังคม	และสิ�งแวด้ล้อม	 ทั�งท่�วัด้ใน้เชงิปรมิาณ์ได้้และไมไ่ด้้	 
ผลกระทบอาจัเป็น้ได้้ทั�งทางบวกและทางลบ	โด้ยผลประโยชน์้ท่�เกิด้ข้ึ�น้ทางหนึ้�งอาจัจัะน้ำา
ความสญ่เสย่มาให้อ่กทางหนึ้�งก็ได้้	ใน้ด้้าน้ผลประโยชน์้	เชน่้	การเพิ�มรายได้้	การสง่ออก	
การลงทุน้	การจ้ัางงาน้	และการลด้ต้น้ทุน้ข้องภาคธุรกิจัและการจ้ัางงาน้ใหม่จัากการน้ำา 
ผลงาน้การประดิ้ษฐ์หร้อผลงาน้การสร้างน้วัตกรรมไปใช้	 จัำาน้วน้ผ้่รอด้ช่วิตจัากโรค
ระบาด้จัากยา	หรอ้เคร้�องม้อทางการแพทย	์อิทธพิลทางวัฒน้ธรรมและสังคมท่�เกิด้จัาก
ภาพยน้ตร	์ความกิน้ด่้อย่ด่่้ข้องผ้่คน้ใน้ชุมชน้จัากการเปล่�ยน้แปลงวิถ่ชวิ่ต	ผลประโยชน์้
ทางเศรษฐกิจั	สงัคม	และสิ�งแวด้ล้อมจัากกฎีหมายหรอ้กฎีระเบย่บ	การลด้ความสญ่เสย่
ชวิ่ตและทรพัยส์นิ้จัากการน้ำาผลงาน้การต่พมิพ์ทางวิชาการมาใช้เป็น้แน้วทางการต่อส่้
กับโรคระบาด้หร้อการป้องกัน้ภัยพิบัติ	 สุข้ภาพท่�ด่้ข้ึ�น้และอายุข้ัยท่�ยาวน้าน้ข้ึ�น้ข้องผ้่ท่�
น้ำาความร่้ท่�ได้้รับจัากการอบรมไปเปล่�ยน้แปลงวิธ่การปฏิิบัติ	 เป็น้ต้น้	 ใน้ด้้าน้ความ 
ส่ญเส่ย	 เช่น้	การลด้ต้น้ทุน้ทำาให้ภาคธุรกิจัค่่ค้าท่�เคยเป็น้ผ้่จัำาหน้่ายสิน้ค้าให้กลับต้อง 
ส่ญเส่ยรายได้้	 การลด้การน้ำาเข้้าน้ำาพาให้เกิด้ข้้อพิพาททางการค้ากับประเทศค่่ค้า	 
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การใช้ยาม่ผลข้้างเค่ยงต่อสุข้ภาพ	กฎีหมายสร้างผลกระทบทางลบต่อผ้่คน้อ่กกลุ่มหนึ้�ง	ความกิน้ด่้อย่่ด่้ 
น้ำามาซิึ�งการใช้ชวิ่ตท่�ฟิุง้เฟ้ิอและไร้วินั้ย	การท่องเท่�ยวน้ำามาซึิ�งความเส้�อมโทรมข้องสิ�งแวด้ล้อม	การทิ�งข้ยะ
ใน้ชุมชน้	และการบุกรุกป่า	การสร้างถน้น้ทำาให้กั�น้ข้วางทางน้ำาและเส่�ยงต่อการเกิด้น้ำาท่วมใหญ่	 รายได้้
จัากการปลก่พช้ไรน่้ำามาส่ปั่ญหามลภาวะหมอกควัน้	การอนุ้ญาตให้ปล่กพ้ชบางชนิ้ด้เส่�ยงต่อการน้ำามาใช้
เป็น้ยาเสพติด้	และการตัด้ต่อทางพนั้ธุกรรมเส่�ยงต่อการก่อโรคระบาด้	เป็น้ต้น้

ผลการประเมิน้ผลผลิต	ผลลัพธ	์และผลกระทบ	ข้องแผน้งาน้วิจััยและโครงการวิจััย	จัะสง่ผลต่อ
การจััด้สรรทรพัยากรด้้าน้วิทยาศาสตร	์การวิจััย	และน้วัตกรรมข้องประเทศ	โด้ยท่�หน่้วยรับงบประมาณ์ท่�ม่
ผลข้องการติด้ตามและประเมนิ้ผลท่�ด่้ควรได้้รบัการตอบแทน้ท่�ด่้และได้้รบัการสนั้บสนุ้น้เพิ�มข้ึ�น้	 ใน้ข้ณ์ะท่�
หน้่วยรับงบประมาณ์ใด้ซิึ�งไม่สามารถส่งมอบผลงาน้ให้เป็น้ไปตามแผน้ท่�กำาหน้ด้	และไม่ได้้สร้างให้เกิด้
ผลผลิต	ผลลัพธ	์และกระทบตามความคาด้หวัง	ควรได้้รบัการหนุ้น้เสริมใน้ชั�น้แรก	(Empowerment)	และ
อาจัม่ผลต่อการพจิัารณ์างบประมาณ์ใน้ลำาดั้บต่อมา
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สกสว. ในำฐ�นำะเลขั�นุำก�รุขัองคณะกรุรุมก�รุ 
ก�รุติดต�มและปรุะเมินำผลก�รุสน้ำบสนุำนำวิทย�ศ�สตรุ ์ 
ก�รุวิจ้ัยและนำว้ตกรุรุม ได้กำ�ห้นำดแนำวท�งก�รุติดต�มและ
ปรุะเมินำผลไว้ 2 แนำวท�งห้ล้ก ด้งนำ่� 

1)	 การติด้ตามและประเมิน้ผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และ 
ผลกระทบข้องการพฒัน้าวิทยาศาสตร	์การวิจััยและน้วัตกรรม	
ท่�ได้้รบังบประมาณ์สน้บัสนุ้น้จัากกองทนุ้วิทยาศาสตร	์การวิจััย
และน้วัตกรรม	ซิึ�งผลลัพธ์และผลกระทบสามารถเกิด้ข้ึ�น้ได้้
ใน้หลายร่ปแบบ	 ทั�งใน้เชิงวิชาการ	 เชิงเศรษฐกิจั	 เชิงสังคม	
และเชงิสิ�งแวด้ล้อม	รวมทั�งอาจัจัะม่ทั�งผลกระทบทั�งเชงิบวก
และเชิงลบด้้วย	ดั้งนั้�น้	การเล้อกเคร้�องม้อใน้การประเมิน้และ
การรายงาน้ผลการประเมิน้จึังควรสอด้คล้องและเหมาะสม
กับผลผลิตท่�เกิด้ข้ึ�น้จัากการด้ำาเนิ้น้โครงการ	

หากการด้ำาเนิ้น้โครงการทำาให้เกิด้ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจัอย่างเด่้ยวหร้อเป็น้หลัก	 เคร้�องม้อท่�หน้่วยงาน้รับ 
งบประมาณ์ควรให้ความสำาคัญสำาหรบัการประเมิน้ผล	ได้้แก่	
การวัด้ผลตอบแทน้จัากการลงทนุ้	(Return	on	Investment:	
ROI)	ผลกำาไรข้าด้ทนุ้	ม่ลค่าปัจัจุับนั้สทุธ	ิ(Net	present	value:	
NPV)	อัตราส่วน้ผลประโยชน์้ต่อต้น้ทนุ้	(Benefit-cost	ratio:	
BCR)	 และอัตราผลตอบแทน้ภายใน้	 (Internal	 Rate	 of	
Return:	 IRR)	 โด้ยคำาน้วณ์ผลประโยชน์้จัากรายรบัท่�เพิ�มข้ึ�น้	
การสง่ออกท่�เพิ�มข้ึ�น้	ต้น้ทนุ้ท่�ลด้ลง	การลงทุน้ท่�เพิ�มข้ึ�น้	และ
การจ้ัางงาน้ท่�เพิ�มข้ึ�น้	เป็น้ต้น้	

ใน้ข้ณ์ะท่�ผลการเปล่�ยน้แปลงบางอยา่งไมส่ามารถวัด้
เป็น้ตัวเงิน้ได้้	เชน่้	การลด้ความสญ่เสย่ใน้ชวิ่ตและทรพัยส์นิ้	
การลด้ระยะเวลาปฏิิบติังาน้	สามารถใชค่้าประมาณ์ทางการ
เงิน้	หร้อค่าตัวแทน้ทางการเงิน้	(Financial	Proxy)	มาคำาน้วณ์
ม่ลค่าข้องสิ�งท่�เป็น้คณุ์ค่าเหล่านั้�น้	ด้้วยวิธม่่ลค่าผลตอบแทน้
ทางสงัคม	(Social	Return	on	Investment:	SROI)	โด้ยประเมนิ้
ม่ลค่าข้องสิ�งต่าง	ๆ 	ท่�โด้ยปกติไมไ่ด้้อย่ใ่น้ร่ปตัวเงิน้ให้ออกมา
เป็น้ม่ลค่าใน้ร่ปตัวเงิน้ได้้	 ทั�งน่้�ม่ลค่าดั้งกล่าวขึ้�น้อย่่กับเร้�อง
และบริบทท่�แตกต่างกัน้ออกไป

หากการด้ำาเนิ้น้โครงการทำาให้เกิด้ผลกระทบด้้าน้อ้�น้	ๆ 	
และม่ผลกระทบส่ง	แต่ไม่สามารถระบุม่ลค่าข้องผลกระทบ 
ท่�เกิด้ข้ึ�น้ได้้	 อาทิ	 ผลงาน้ทางวิชาการ	 ผลงาน้เชิงน้โยบาย	 
ผลงาน้ใน้การพฒัน้าสงัคมและชุมชน้	และผลงาน้ทางศิลปะ	
เป็น้ต้น้	 หน้่วยงาน้รับงบประมาณ์สามารถยกตัวอย่าง
โครงการท่�ม่ผลกระทบส่งเหล่านั้�น้พร้อมอธิบายให้เห็น้ถึง
กระบวน้การเกิด้ข้ึ�น้ข้องผลลัพธ์และผลกระทบได้้เช่น้กัน้	 
โด้ยไมจ่ัำาเป็น้ต้องระบุม่ลค่าข้องผลกระทบ

หน้ว่ยงาน้รบังบประมาณ์จัะต้องรายงาน้การประเมิน้
ผลลัพธ์และผลกระทบเม้�อสิ�น้สุด้การด้ำาเนิ้น้แผน้งาน้	 โด้ย 
ให้รายงาน้ทุกสิ�น้ปีงบประมาณ์	และต่อเน้้�องเป็น้เวลา	5	 ปี	
ผ่าน้ระบบสารสน้เทศกลางด้้าน้	 ววน้.	 ข้องประเทศ	 เพ้�อ
รายงาน้ต่อคณ์ะกรรมการติด้ตามและประเมิน้ผลการสง่เสรมิ
วิทยาศาสตร์	 การวิจััยและน้วัตกรรม	 ซิึ�งจัะรายงาน้ต่อ 
คณ์ะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	(กสว.)	
และสภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจััยและ
น้วัตกรรมแห่งชาติ	ตามลำาดั้บต่อไป

2)	 การติด้ตามและประเมิน้ผลสมัฤทธิ�ข้องหน้ว่ยงาน้
รับงบประมาณ์	 เน้้น้ไปท่�กระบวน้การบริหารจััด้การงาน้วิจััย
และน้วัตกรรมข้องหน่้วยงาน้รบังบประมาณ์	การจััด้การงาน้
วิจััยท่�ด่้	 กระบวน้การผลักดั้น้ให้เกิด้ผลลัพธ์และผลกระทบ
จัากการใช้ประโยชน์้ผลงาน้วิจััยและน้วัตกรรม	การผลักดั้น้
ให้ม่การวิจััยและพัฒน้าใน้หน้่วยงาน้ผ้่ใช้ประโยชน์้จัากงาน้
วิจััยใน้สัด้สว่น้ท่�เพิ�มข้ึ�น้	ความพรอ้มข้องระบบและกลไกการ
ติด้ตามและประเมิน้ผล	 และการม่ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสข้องหน่้วยงาน้	ผ่าน้การประเมิน้ด้้วยตัวช่�วัด้ผลสัมฤทธิ�
ตามท่�	 กสว.	กำาหน้ด้	ซิึ�งประกอบด้้วยตัวช่�วัด้ทั�งเชิงปริมาณ์
และเชงิคณุ์ภาพ	
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หน่้วยงาน้รบังบประมาณ์จัะต้องรายงาน้ผลสมัฤทธิ�ตามตัวช่�วัด้ต่าง	ๆ 	ทุกสิ�น้ปีงบประมาณ์	ผา่น้ระบบ
สารสน้เทศกลางด้้าน้วิทยาศาสตร์	 การวิจััยและน้วัตกรรมข้องประเทศ	 เพ้�อรายงาน้ต่อคณ์ะกรรมการ
ติด้ตามและประเมิน้ผลการสง่เสรมิวิทยาศาสตร	์การวิจััยและน้วัตกรรม	ซิึ�งจัะรายงาน้ต่อคณ์ะกรรมการ
สง่เสรมิวิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	(กสว.)	และ	สอวช.	ตามลำาดั้บต่อไป

ทั�งน่้�	 สกสว.	 จัะม่กระบวน้การติด้ตามและหนุ้น้เสริมหน่้วยงาน้	 (Empowerment)	ภายหลังจัาก 
การได้้รบัจััด้สรรงบประมาณ์จัากกองทนุ้	วิทยาศาสตร์	วิจััย	และน้วัตกรรม	เพ้�อชว่ยเสรมิความแข้ง็แกรง่
ให้กับหน่้วยงาน้รบังบประมาณ์อ่กทางหนึ้�ง	โด้ย	สกสว.	อาจัม่การตรวจัเย่�ยมหน่้วยงาน้	(Site	Visit)	ระหว่าง
การด้ำาเน้ิน้งาน้	ซิึ�งเป็น้กลไกหนุ้น้เสริมเพ้�อให้หน้่วยงาน้รับงบประมาณ์สามารถปรับเปล่�ยน้ร่ปแบบการ
ด้ำาเนิ้น้การหรอ้แก้ไข้ปัญหาท่�เกิด้ขึ้�น้ได้้ทัน้ท่วงท่	และสามารถสง่มอบผลผลิต	ผลลัพธ	์และผลกระทบได้้
ตามท่�ระบุไว้ใน้แผน้	น้อกจัากนั้�น้	สกสว.	หรอ้ผ้่เช่�ยวชาญ	หรอ้ผ้่ประเมิน้ท่�	สกสว.	มอบหมายอาจัจัะม่การ
ตรวจัเย่�ยมหน้่วยงาน้รับงบประมาณ์ภายหลังสิ�น้สุด้การด้ำาเน้ิน้งาน้เพ้�อการตรวจัย้น้ยัน้	 (Verification)	 
ผลการประเมิน้ผลผลิต	ผลลัพธ	์และผลกระทบข้องการด้ำาเนิ้น้งาน้ตามแผน้งาน้วิจััยและโครงการวิจััย	และ
ผลการประเมิน้ผลสมัฤทธิ�ข้องหน้ว่ยงาน้รบังบประมาณ์ด้้วย
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ภาคผนำวก ก
อภิธานำคำาศัพท์

อภิธานำคำาศัพท์
AI Artificial	 Intelligence	 (AI)	หร้อปัญญาประดิ้ษฐ์	 หมายความว่าความฉลาด้เท่ยมท่�สร้างข้ึ�น้ให้กับ 

สิ�งท่�ไม่ม่ช่วิต	 ปัญญาประดิ้ษฐ์เป็น้สาข้าหนึ้�งใน้ด้้าน้วิทยาการคอมพิวเตอร์	 และวิศวกรรมเป็น้หลัก	 
แต่ยงัรวมถึงศาสตรใ์น้ด้้าน้อ้�น้	ๆ 	อยา่งจิัตวิทยา	ปรชัญา	หร้อชว่วิทยา	ซิึ�งสาข้าปญัญาประดิ้ษฐเ์ป็น้การ
เร่ยน้ร่้เก่�ยวกับกระบวน้การการคิด้	การกระทำา	การให้เหตุผล	การปรับตัว	หร้อการอนุ้มาน้	และการ
ทำางาน้ข้องสมอง	แม้ว่าดั้�งเดิ้มนั้�น้เป็น้สาข้าหลักใน้วิทยาการคอมพิวเตอร	์แต่แน้วคิด้หลาย	ๆ 	อยา่งใน้
ศาสตรน่์้�ได้้มาจัากการปรับปรุงเพิ�มเติมจัากศาสตร์อ้�น้	ๆ
อ้างอิง:	https://th.wikipedia.org

BCG 
Economy 

Bio-Circular-Green	Economy	หรอ้เศรษฐกิจัชว่ภาพ	เศรษฐกิจัหมนุ้เว่ยน้	และเศรษฐกิจัสเ่ข้ย่ว	เป็น้โมเด้ล
เศรษฐกิจัส่ก่ารพฒัน้าท่�ยั�งย้น้	โด้ยม่แน้วคิด้การน้ำาวิทยาศาสตร์	เทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมไปยกระดั้บ
ความสามารถใน้การแข่้งข้นั้อยา่งยั�งย้น้ให้กับ	4	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	(S-curves)	ได้้แก่	อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร	อุตสาหกรรมพลังงาน้และวัสดุ้	อุตสาหกรรมสุข้ภาพและการแพทย์	และอุตสาหกรรม
การท่องเท่�ยวและบริการ	 โด้ยวิทยาศาสตร์	 เทคโน้โลย่และน้วัตกรรมจัะเข้้าไปชว่ยเพิ�มประสิทธภิาพ
ให้กับผ้่ผลิตท่�เป็น้ฐาน้การผลิตเดิ้ม	เชน่้	เกษตรกรและชุมชน้	ตลอด้จัน้สน้บัสนุ้น้ใหเ้กิด้ผ้่ประกอบการ
ท่�ผลิตสนิ้ค้าและบริการท่�ม่ม่ลค่าเพิ�มสง่หรอ้น้วัตกรรม
อ้างอิง:	สอวช.

GDP ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมใน้ประเทศ	หมายความว่า	 ม่ลค่าสิน้ค้าและบริการข้ั�น้สุด้ท้ายท่�ผลิตข้ึ�น้โด้ยใช้
ทรัพยากรท่�คน้ข้องประเทศนั้�น้	ๆ	 เป็น้เจ้ัาข้อง	 ม่ทั�งท่�ผลิตภายใน้และน้อกประเทศใน้ช่วงระยะเวลา
หนึ้�ง	โด้ยอาจัคำาน้วณ์เป็น้ราย	3-6	เด้้อน้	และ	12	เด้้อน้
อ้างอิง:	https://emenscr.nesdc.go.th

GII Global	Innovation	Index	เป็น้ดั้ชน่้ท่�มุง่เน้้น้การวัด้ความสามารถด้้าน้น้วัตกรรมข้องประเทศโด้ยเฉพาะ	
โด้ยพจิัารณ์าปจััจััยท่�เก่�ยวข้้องกับกิจักรรมน้วัตกรรมทั�งทางตรงและทางอ้อมท่�สะท้อน้การพฒัน้าและ
การสรา้งข่้ด้ความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้ข้องประเทศด้้วยน้วัตกรรม
อ้างอิง:	รายงาน้ฉบบัสมบ่รณ์	์Thailand’s	Global	Innovation	Index	Report,	สน้ช.	และสถาบนั้น้โยบายสาธารณ์ะ	มหาวิทยาลัยเช่ยงใหม,่	https://
ifi.nia.or.th/wp-content/uploads/2019/11/	191030151848-0000001993-1.pdf
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IMD International	 Institute	of	Management	Development	 เป็น้สถาบัน้การศึกษาด้้าน้บริหารธุรกิจั	

และม่หน่้วยงาน้ใน้สงักัด้ค้อสถาบัน้	IMD	World	Competitiveness	Center	ซิึ�งเป็น้หน้ว่ยงาน้ใน้ระดั้บ
สากลท่�ทำาการเผยแพรร่ายงาน้การจััด้อัน้ดั้บความสามารถใน้การแข้ง่ข้นั้ข้องประเทศต่าง	ๆ 	ใน้รายงาน้	
The	World	Competitiveness	Yearbook	(WCY)	เป็น้ประจัำาทกุปี	ตั�งแต่ปี	1989
อ้างอิง:	 ดั้ชน่้วิทยาศาสตร์และเทคโน้โลย่ข้องประเทศไทย	 ปี	2562,	 ศ่น้ย์ข้้อม่ลวิทยาศาสตร์	 เทคโน้โลย่และน้วัตกรรม	สำานั้กงาน้สภาน้โยบาย 
การอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	(สอวช.)

OTOP หนึ้�งตำาบล	หนึ้�งผลิตภัณ์ฑ์์	 เป็น้แน้วทางประการหนึ้�งท่�ได้้ม่การริเริ�มใช้ใน้เม้องโออิตะ	ประเทศญ่�ปุ่น้	 
ท่�จัะสรา้งความเจัรญิแก่ชุมชน้ใหส้ามารถยกระดั้บฐาน้ะความเปน็้อย่ข่้องคน้ใน้ชุมชน้ใหด่้้ข้ึ�น้	โด้ยการ
ผลิตหรอ้จััด้การทรัพยากรท่�ม่อย่ใ่น้ท้องถิ�น้	ให้กลายเป็น้สนิ้ค้าท่�ม่คณุ์ภาพ	ม่จุัด้เด่้น้เป็น้เอกลักษณ์ข์้อง
ตน้เองท่�สอด้คล้องกับวัฒน้ธรรมใน้แต่ละท้องถิ�น้	สามารถจัำาหน่้ายใน้ตลาด้ทั�งภายใน้และต่างประเทศ	
ไมต้่องพึ�งพางบประมาณ์จัากรฐั	โด้ยม่หลักการสำาคัญ	พ้�น้ฐาน้	3	ประการ	ค้อ
1.	 ภ่มิปัญญาท้องถิ�น้ส่ส่ากล	(Local	Yet	Global)
2.	 พึ�งตน้เองและคิด้อยา่งสร้างสรรค์	(Self-Reliance-Creativity)
3.	 การสร้างทรพัยากรมนุ้ษย	์(Human	Resource	Development)
อ้างอิง:	https://th.wikipedia.org

Quartile ดั้ชน่้ใน้การจััด้อัน้ดั้บวารสาร	โด้ยใชก้ารเรย่งลำาดั้บค่า	SJR	ข้องวารสารใน้สาข้าวิชาเฉพาะนั้�น้	ๆ	จัาก
ค่ามากไปค่าน้้อย	จัากนั้�น้จึังแบง่ออกเป็น้	4	กลุ่มตามหลักคณ์ติศาสตร์	ค้อ	Q1,	Q2,	Q3	และ	Q4	ได้้แก่	
Q1	เป็น้ควอไทล์สง่สดุ้	ค้อ	กลุ่มวารสารท่�ม่ค่าเปอรเ์ซิน็้ไทล์มากกว่า	75	 
Q2	เป็น้ควอไทล์สง่สดุ้	ค้อ	กลุ่มวารสารท่�ม่ค่าเปอรเ์ซิน็้ไทล์อย่ร่ะหว่าง	50	ถึง	75 
Q3	เป็น้ควอไทล์สง่สดุ้	ค้อ	กลุ่มวารสารท่�ม่ค่าเปอรเ์ซิน็้ไทล์อย่ร่ะหว่าง	25	ถึง	50 
Q4	เป็น้ควอไทล์สง่สดุ้	ค้อ	กลุ่มวารสารท่�ม่ค่าเปอรเ์ซิน็้ไทล์ตำากว่า	25
อ้างอิง:	อิสรย่	์อภิญญา,	แน้วทางการสบ้ค้น้และแปลผลข้อ้ม่ลหน่้วยวัด้คณุ์ภาพวารสารสาข้าวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวด้ล้อมใน้ฐาน้ข้อ้ม่ล	TCI	และ
ฐาน้ข้อ้ม่ล	Scopus,	วารสารวิจััยและพฒัน้า	มจัธ.	ปีท่�	42	ฉบบัท่�	1	มกราคม	-	ม่น้าคม	2562,	หน้้า	3-22

SciVal แพลตฟิอรม์หรอ้เคร้�องม้อท่�ออกแบบมาสำาหรบั	Research	Performance	Assessment	และเพ้�อการ
บรหิารจััด้การงาน้วิจััยเป็น้หลัก	พฒัน้าข้ึ�น้โด้ยสำานั้กพิมพ์	Elsevier	B.V.	เปิด้บรกิารใน้ปี	2552	ใน้ช้�อว่า	
SciVal	Spotlight	เป็น้ระบบท่�ใชวั้ด้	ตรวจัสอบ	และติด้ตามสมรรถน้ะงาน้วิจััย	(Research	Performance)	
ข้ององค์กรวิจััยหนึ้�ง	ๆ	 โด้ยใช้ข้้อม่ลผลงาน้วิจััยต่พิมพ์	 (Publications)	และการอ้างอิงจัากบทความ
วิจััยต่พิมพ	์(Citation)	ใน้ฐาน้ข้้อม่ล	Scopus
อ้างอิง:	สวทช.,	https://www.nstda.or.th

Scopus เป็น้ฐาน้ข้้อม่ลระดั้บสากลท่�รวบรวมบทคัด้ย่อและจัำาน้วน้การอ้างอิงข้องผลงาน้วิชาการมากกว่า	
25,100	เร้�อง	จัากกว่า	5,000	สำานั้กพิมพ	์ใน้สาข้าวิทยาศาสตร์	เทคโน้โลย	่การแพทย์	มนุ้ษยศาสตร์	
สงัคมศาสตร	์และศิลปกรรมศาสตร์

อ้างอิง:	Scopus,	https://www.elsevier.com/?a=69451
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SDGs Sustainable	Development	Goals	หมายถึง	เป้าหมายการพัฒน้าท่�ยั�งยน้้	ประกอบด้้วย	17	เป้าหมาย	
ค้อ	1.	ข้จััด้ความยากจัน้	2.	ข้จััด้ความหิวโหย	3.	การม่สุข้ภาพและความเป็น้อย่ท่่�ด่้	4.	การศึกษาท่�เท่าเท่ยม	
5.	ความเท่าเท่ยมทางเพศ	6.	การจััด้การน้ำาและสุข้าภิบาล	7.	พลังงาน้สะอาด้ท่�ทกุคน้เข้า้ถึงได้้	8.	การ
จ้ัางงาน้ท่�ม่คุณ์ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจั	9.	อุตสาหกรรมน้วัตกรรมโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้	10.	ลด้ความ
เหล้�อมลำา	11.	เม้องและถิ�น้ฐาน้มนุ้ษย์อยา่งยั�งยน้้	12.	แผน้การบรโิภคและการผลิตท่�ยั�งยน้้	13.	การรับม้อ
การเปล่�ยน้แปลงภ่มิอากาศ	14.	การใชป้ระโยชน์้จัากมหาสมุทรและทรัพยาการทางทะเล	15.	การใช้
ประโยชน์้จัากระบบนิ้เวศทางบก	16.	สงัคมสงบสขุ้	ยุติธรรม	ไมแ่บง่แยก	และ	17.	ความรว่มม้อเพ้�อ
การพฒัน้าท่�ยั�งย้น้
อ้างอิง:	https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

WIPO World	Intellectual	Property	Organization	หรอ้องค์การทรัพยส์นิ้ทางปัญญาแหง่โลก	เป็น้องค์การ
เฉพาะทางข้องสหประชาชาติ	ก่อตั�งข้ึ�น้ใน้ปี	1967	เพ้�อสง่เสรมิกิจักรรมทางสร้างสรรค์	เพ้�อสนั้บสนุ้น้
การพทัิกษ์ทรพัยส์นิ้ทางปัญญาไปทั�วโลก
อ้างอิง:	https://th.wikipedia.org

การพัฒนา
วิิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลุ่ยี

การด้ำาเนิ้น้กิจัการท่�เป็น้การเพิ�มพ่น้ความร้่	 และความสามารถทางวิทยาศาสตร์	 เทคโน้โลย่	 และ
น้วัตกรรม	ผา่น้กระบวน้การทางวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรม	เพ้�อยกระดั้บความสามารถใน้การผลิตและ
การบริการ	ตลอด้จัน้ความสามารถใน้การแข่้งขั้น้ทางเศรษฐกิจัข้องประเทศ	และความเป็น้อย่่ข้องสังคม	
โด้ยรวมถึงการพัฒน้าบุคลากรและโครงสร้างพ้�น้ฐาน้	และการพัฒน้าข้่ด้ความสามารถใน้การรับและ
ถ่ายทอด้เทคโน้โลย่ทั�งภายใน้และจัากต่างประเทศ	เพ้�อการพฒัน้าประเทศใน้ทกุด้้าน้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2562

การพัฒนา
อย�างยั�งย่น

กระบวน้การพัฒน้าอย่างรอบด้้าน้	 อัน้ได้้แก่	 การพัฒน้าด้้าน้เศรษฐกิจั	 สังคม	 และสิ�งแวด้ล้อม	 
พรอ้ม	ๆ	กัน้	โด้ยให้ความสำาคัญกับคณุ์ภาพข้องการพัฒน้ามากกว่า	อัตราการเจัรญิเติบโต	การพัฒน้า
ท่�ม่คุณ์ภาพเป็น้การสร้างความเจัริญเติบโตท่�สร้างงาน้แก่ประชาชน้	ตอบสน้องความต้องการข้อง
ประชาชน้อย่างเท่าเท่ยมและยุติธรรม	และใน้กระบวน้การพัฒน้าน่้�ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจัน้เกิน้
ศักยภาพข้องธรรมชาติ	เป็น้การพฒัน้าท่�ก่อให้เกิด้ความสมด้ลุหรอ้ม่ปฏิิสมัพนั้ธท่์�เก้�อกล่กัน้ใน้ระหว่าง
มิติต่าง	 ๆ	 และตอบสน้องความต้องการข้องคน้รุ่น้ปัจัจุับัน้โด้ยไม่ลด้ทอน้ศักยภาพการพัฒน้าท่�จัะ 
ตอบสน้องความต้องการข้องคน้รุน่้ต่อไป
อ้างอิง:	https://emenscr.nesdc.go.th/glossary/word/
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การวิิจัย การศึกษาค้น้คว้า	 วิเคราะห์	หร้อทด้ลองอย่างเป็น้ระบบ	 อัน้จัะทำาให้ได้้มาซิึ�งข้้อเท็จัจัริง	ความร้่ใหม่	

หร้อหลักการไปใช้ใน้การตั�งกฎี	ทฤษฎ่ี	 แน้วทางใน้การปฏิิบัติ	 เพ้�อเป็น้พ้�น้ฐาน้ข้องการพัฒน้าด้้าน้
วิทยาศาสตร	์เทคโน้โลย	่สงัคมศาสตร์	มนุ้ษยศาสตร์	และศิลปวิทยาการแข้น้งต่าง	ๆ	รวมทั�งเพ้�อสรา้ง
น้วัตกรรม	อัน้จัะสามารถน้ำามาใชป้ระโยชน์้ได้้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2562

การวิิจัย 
ขัั้�นแนวิหน้า

งาน้วิจััยท่�น้ำาไปส่ก่ารค้น้พบสิ�งใหม่	(New	discovery)	การทำาสำาเรจ็ัเป็น้ครั�งแรกใน้โลก	(First	in	class)	
หรอ้การสรา้งสิ�งท่�ด่้ท่�สดุ้ใน้โลก	(Best	in	class)	งาน้วิจััยข้ั�น้แน้วหน้้าไมไ่ด้้จัำากัด้อย่ท่่�เร้�องใด้เร้�องหนึ้�ง	
ไมไ่ด้้จัำากัด้ข้อบเข้ตทางภ่มิศาสตร์	สิ�งแวด้ล้อม	หรอ้วัฒน้ธรรม	แต่อย่ท่่�เจัตน้ารมณ์แ์ละความปรารถน้า
ท่�จัะทำา	โด้ยม่เป้าหมายท่�สำาคัญเพย่งข้อ้เด่้ยว	ค้อ	“ความมุง่มั�น้ท่�จัะไปส่ค่วามเป็น้เลิศ”
อ้างอิง:	สอวช.,	https://www.nxpo.or.th/th/frontier-research/

การวิิจัย 
พ่�นฐาน

การศึกษาค้น้คว้าใน้ทางทฤษฎ่ี	ทำาการสำารวจัทางเอกสารหร้อทางการทด้ลอง	 เพ้�อหาความร้่ใหม่	 ๆ	
เก่�ยวกับสมมติฐาน้ข้องปรากฏิการณ์์	 และความจัริงท่�สามารถสังเกตได้้	 หร้อเป็น้การวิเคราะห์หา
คุณ์สมบัติ	 โครงสร้าง	หร้อความสัมพัน้ธ์ต่าง	ๆ	หร้อการศึกษาค้น้คว้าแน้วคิด้ทฤษฎ่ี	การสร้างสรรค์	 
การต่ความ	และการวิพากษ์วิจัารณ์์กิจักรรม	ความสัมพัน้ธ์และการสร้างสรรค์ข้องมนุ้ษย์ใน้เชิงการ
ประเมนิ้ค่าทางเหตผุล	คณุ์ประโยชน้แ์ละคณุ์ค่า	เพ้�อทด้สอบสมมติุฐาน้	ทฤษฎ่ี	และกฎีต่าง	ๆ 	หรอ้เพ้�อ
ให้เกิด้ความร่	้ความเข้้าใจั	และเจัตคติใหม	่ๆ	โด้ยไมจ่ัำาเป็น้ต้องมุง่ประโยชน์้เฉพาะ
อ้างอิง:	ประกาศสำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการวิจััยแห่งชาติ	 ว่าด้้วยแน้วทางและหลักเกณ์ฑ์์ใน้การด้ำาเนิ้น้งาน้เพ้�อการวิจััยและส่งเสริมและสนั้บสนุ้น้
การวิจััยข้องสำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการวิจััยแหง่ชาติ	พ.ศ.	2555

การศึกษา กระบวน้การการเร่ยน้ร่้เพ้�อความเจัริญงอกงามข้องบุคคลและสังคมโด้ยการถ่ายทอด้ความร่้การฝึ้ก	
การอบรม	การสบ้สาน้ทางวัฒน้ธรรม	การสร้างสรรค์จัรรโลงความก้าวหน้้าทางวิชาการ	การสร้างองค์
ความร่้อัน้เกิด้จัากการจััด้สภาพแวด้ล้อม	 สังคม	การเร่ยน้ร่้และปัจัจััยเก้�อหนุ้น้ให้บุคคลเร่ยน้ร่้อย่าง 
ต่อเน้้�องตลอด้ชวิ่ต
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	2542

การศึกษา
ขัั้�นพ่�นฐาน

การศึกษาก่อน้ระดั้บอุด้มศึกษา
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	2542

การศึกษา 
ตลุ่อด้ชี้วิิต

การศึกษาท่�เกิด้จัากการผสมผสาน้ระหว่างการศกึษาใน้ระบบ	การศกึษาน้อกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัย	เพ้�อให้สามารถพัฒน้าคณุ์ภาพชวิ่ตได้้อยา่งต่อเน้้�องตลอด้ชวิ่ต
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	2542
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อภิธานำคำาศัพท์
เขั้ตเศรษฐกิจ 
พิเศษ

เข้ตพ้�น้ท่�เฉพาะท่�คณ์ะรัฐมน้ตร่ประกาศกำาหน้ด้ตามข้้อเสน้อแน้ะข้องคณ์ะกรรมการน้โยบาย	 เพ้�อให้ 
ม่การพัฒน้าโครงสร้างพ้�น้ฐาน้และสาธารณ์่ปโภคอัน้จัำาเป็น้และการให้บริการจุัด้เด่้ยวเบ็ด้เสร็จัใน้ 
เข้ตพ้�น้ท่�นั้�น้	 รวมทั�งให้สิทธิประโยชน์้บางประการแก่ผ้่ประกอบอุตสาหกรรม	พาณ์ิชยกรรม	การค้า	 
การบรกิาร	หรอ้การอ้�น้ใด้ท่�ประกอบกิจัการใน้เข้ตพ้�น้ท่�นั้�น้
อ้างอิง:	https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/key-summary-on-draft-special-economic-zones-act-be

ควิามขัั้ด้แย้ง การกระทำาท่�ไมล่งรอย	ข้ดั้ข้น้้	หรอ้ต่อต้าน้กัน้	 เป็น้การต่อส่ดิ้้�น้รน้ระหว่างผ้่ท่�ไมล่งรอยกัน้	 (ทั�งบุคคล	
หรอ้กลุ่ม)	 ใน้ด้้าน้ความต้องการความปรารถน้า	ความคิด้	และผลประโยชน์้	ความข้ดั้แยง้เกิด้ข้ึ�น้เม้�อ
บุคคลหรอ้กลุ่มท่�เผชญิหน้้า	ไมส่ามารถหาข้อ้ยุติท่�เป็น้ท่�พอใจัข้องทั�งสองฝ้า่ยได้้	เป็น้กระบวน้การหนึ้�ง
ท่�เริ�มต้น้เม้�อกลุ่มหนึ้�งรบัร่ว่้าตน้ถก่ทำาลายจัากกลุ่มอ้�น้หรอ้สอ่เค้าว่ากลุ่มอ้�น้ตั�งท่าจัะทำาลายตน้
อ้างอิง:	ข้จัรจิัต	บุน้น้าค,	ความข้ดั้แยง้	VS	ความรุน้แรง,	Executive	Journal,	136-144.

ควิามมั�นคง การม่ความมั�น้คงปลอด้ภัยจัากภัยและการเปล่�ยน้แปลงทั�งภายใน้ประเทศและภายน้อกประเทศใน้ทุก
ระดั้บ	ทั�งระดั้บประเทศ	สงัคม	ชุมชน้	ครวัเรอ้น้	และปัจัเจักบุคคล	และม่ความมั�น้คงใน้ทกุมิติ	ทั�งมิติ
ทางการทหาร	เศรษฐกิจั	สังคม	สิ�งแวด้ล้อม	และการเม้อง	เชน่้	ประเทศม่ความมั�น้คงใน้เอกราชและ
อธปิไตย	ม่การปกครองระบบประชาธปิไตยท่�ม่พระมหากษัตรยิท์รงเป็น้ประมุข้	สถาบนั้ชาติ	ศาสน้า	
พระมหากษัตริยม่์ความเข้ม้แข้ง็เปน็้ศ่น้ยก์ลางและเปน็้ท่�ยดึ้เหน้่�ยวจิัตใจัข้องประชาชน้	ม่ระบบการเม้อง
ท่�มั�น้คง	 เป็น้กลไกท่�น้ำาไปส่่การบริหารประเทศท่�ต่อเน้้�องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	สังคมม่
ความปรองด้องและความสามัคค่	 สามารถผนึ้กกำาลังเพ้�อพัฒน้าประเทศ	 ชุมชน้ม่ความเข้้มแข้็ง	
ครอบครัวม่ความอบอุ่น้	ประชาชน้	 ม่ความมั�น้คงใน้ช่วิต	 ม่งาน้และรายได้้ท่�มั�น้คงพอเพ่ยงกับการ 
ด้ำารงช่วิต	 ม่การออมสำาหรับวัยเกษ่ยณ์	ความมั�น้คงข้องอาหาร	พลังงาน้	และน้ำา	 ม่ท่�อย่่อาศัย	และ 
ความปลอด้ภัยใน้ชวิ่ตทรพัยสิ์น้
อ้างอิง:	แผน้ยุทธศาสตรช์าติ	พ.ศ.	2561-2580

ควิามมั�นคง 
ทางอาหาร

สภาวะท่�คน้ทุกคน้	และทุกข้ณ์ะเวลาม่ความสามารถทั�งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจัท่�สามารถ 
เข้า้ถึงอาหารท่�	เพย่งพอ	ปลอด้ภัย	และม่คณุ์ค่าทางโภชน้าการ	เพ้�อตอบสน้องความต้องการและความ
พงึพอใจัด้้าน้อาหาร	เพ้�อให้เกิด้ชวิ่ตท่�ม่พลังและม่สุข้ภาพ
อ้างอิง:	น้น้ทกาน้ต์	จััน้ทรอ่์อน้,	ความมั�น้คงทางอาหารข้องประเทศไทย,	2	มกราคม	2557,	http://library.senate.go.th/document/Ext7091/	
7091777_0002.PDF

ควิามร่นแรง พฤติกรรมหรอ้การกระทำาใด้	ๆ 	ท่�เป็น้การล่วงละเมิด้สิทธเิสรภ่าพข้องผ้่อ้�น้	ข้องกลุ่มบุคคล	หรอ้ชุมชน้	
ทั�งทางร่างกาย	วาจัา	หร้อใจั	 โด้ยใช้กำาลังบังคับข่้่เข้็ญ	ทำาร้ายร่างกายทุบต่	 เป็น้ผลให้เกิด้ความทุกข้์
ทรมาน้ทั�งทางรา่งกายและจิัตใจั	หร้อก่อให้เกิด้ความเส่ยหายทางทรัพยสิ์น้ทั�งข้องตน้เองและผ้่อ้�น้	หรอ้
เป็น้การยบัยั�งหรอ้ปิด้กั�น้ความเจัรญิ	ทำาให้สญ่เสย่สทิธบิางประการ	
อ้างอิง:	ข้จัรจิัต	บุน้น้าค,	ความข้ดั้แยง้	VS	ความรุน้แรง,	Executive	Journal,	136-144.
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อภิธานำคำาศัพท์
ช่้มช้น 
นวัิตกรรม

เป็น้ร่ปแบบหนึ้�งข้องน้วัตกรรมสังคม	ซิึ�งเป็น้การระด้มทั�งทรพัยากรและข้ด่้ความสามารถข้องสมาชกิ
ใน้ชุมชน้	 เพ้�อสร้างน้วัตกรรมท่�เป็น้ประโยชน์้ต่อชุมชน้	 โด้ยม่เป้าหมายเพ้�อตอบสน้องความต้องการ
ข้องชุมชน้	 มิใชเ่พ้�อผลประโยชน์้ข้องใครคน้ใด้คน้หนึ้�งหรอ้กลุ่มใด้กลุ่มหนึ้�ง	 ชุมชน้น้วัตกรรมเป็น้การ
สรา้งสรรค์แน้วคิด้ใน้การแก้ปัญหาใหม่	ๆ 	โด้ยให้ความสำาคัญกับองค์ความร้่	การศึกษา	การแลกเปล่�ยน้
ข้้อม่ล	และการทำางาน้เป็น้เคร้อข้่าย	การสร้างชุมชน้น้วัตกรรมจึังเป็น้กระบวน้การทางสังคมร่ปแบบ
หนึ้�งท่�เกิด้ขึ้�น้โด้ยม่ความมุง่หมายท่�จัะเปล่�ยน้แปลงสงัคมหรอ้ชุมชน้ให้ม่สภาพความเป็น้อย่ท่่�ด่้ข้ึ�น้
อ้างอิง:	สุชาต	อุด้มโสภกิจั,	น้วัตกรรมเข้ย่ว	เพ้�อช่วิต	สังคม	และเศรษฐกิจัไทย,	http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/TN218B_
p039-42.pdf

ดิ้จิทัลุ่ เทคโน้โลยท่่�ใช้วิธก่ารน้ำาสญัลักษณ์ศ่์น้ย์และหนึ้�ง	หรอ้สัญลักษณ์อ้์�น้มาแทน้ค่าสิ�งทั�งปวง	เพ้�อใชส้รา้ง
หรอ้ก่อให้เกิด้ระบบต่าง	ๆ	เพ้�อให้มนุ้ษย์ใชป้ระโยชน์้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัการบรหิารงาน้และให้บรกิารภาครฐัผา่น้ระบบดิ้จิัทัล	พ.ศ.	2562

ตำาบลุ่ ตำาบลตามกฎีหมายว่าด้้วยลักษณ์ะปกครองท้องท่�ท่�อย่่น้อกเข้ตหน่้วยการบริหารราชการส่วน้ท้องถิ�น้	
และใน้กรณ์ท่่�ตำาบลใด้ม่พ้�น้ท่�อย่ทั่�งใน้และน้อกเข้ตหน้ว่ยการบรหิารราชการสว่น้ท้องถิ�น้	ให้หมายความ
ถึงเฉพาะพ้�น้ท่�ท่�อย่น่้อกเข้ตหน้ว่ยการบริหารราชการสว่น้ท้องถิ�น้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสภาตำาบลและองค์การบรหิารสว่น้ตำาบล	พ.ศ.	2537

ทรัพยากร สิ�งท่�ม่อย่่ตามสภาพแวด้ล้อม	 เช่น้	 ดิ้น้	น้ำา	อากาศ	แสง	พ้ชและสัตว์	ซิึ�งแต่ละพ้�น้ท่�จัะม่ทรัพยากรท่� 
แตกต่างกัน้ไปตามสภาพแวด้ล้อมและภ่มิอากาศ
อ้างอิง:	https://th.wikipedia.org/wiki

ท่นมน่ษย์ ความสามารถหลาย	ๆ	อย่างท่�อย่่ใน้ตัวคน้	 ทั�งท่�ติด้ตัวมาแต่กำาเนิ้ด้ (Innate) หร้อเกิด้จัากการสะสม
เร่ยน้ร่้	 โด้ยแต่ละบุคคลท่�เกิด้มาจัะม่ย่น้เฉพาะข้องแต่ละบุคคลซิึ�งจัะเป็น้ตัวบ่งช่�ความสามารถ	
คณุ์ลักษณ์ะเหล่าน่้�เป็น้คณุ์ลักษณ์ะท่�ม่คณุ์ค่า	ซิึ�งคณุ์ค่าน่้�จัะเพิ�มข้ึ�น้เม้�อม่การลงทุน้ท่�เหมาะสม	ทุน้มนุ้ษย์
จัะประกอบด้้วย	3	องค์ประกอบ	ค้อ	ทนุ้ทางปัญญา	ทนุ้ทางสงัคม	และทนุ้ทางอารมณ์์
อ้างอิง:	 ด้ร.ปิยนั้น้ท์	 สวัสดิ้�ศฤงฆาร,	ทุน้มนุ้ษย์กับการพัฒน้าทรัพยากรมนุ้ษย์แน้วคิด้ใหม่,	 http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?	
id=462489

เทคโนโลุ่ยี วิทยาการท่�น้ำาความร่ท้างวิทยาศาสตร์มาใชใ้ห้เกิด้ประโยชน์้ไม่ว่าใน้ทางใด้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัว่าด้้วยวิทยาศาสตร	์เทคโน้โลย่และน้วัตกรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2551

เทคโนโลุ่ยีฐาน องค์ความร่พ้้�น้ฐาน้ใน้	4	ประเด็้น้วิจััย	ได้้แก่	เทคโน้โลยช่ว่ภาพ	เทคโน้โลยวั่สด้	ุน้าโน้เทคโน้โลย	่และ
เทคโน้โลยดิ่้จิัทัล
อ้างอิง:	แผน้แมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ	(23)	การวิจััยและพฒัน้าน้วัตกรรม	(พ.ศ.	2561-2580)
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อภิธานำคำาศัพท์
นวัิตกรรม ผลิตภัณ์ฑ์์	สิ�งประดิ้ษฐ	์บรกิาร	กรรมวิธท่่�เก่�ยวกับการผลิต	การจััด้โครงสร้างองค์กร	ระบบบรหิารจััด้การ	

การบริหารการเงิน้	 ธุรกิจั	การตลาด้หร้อใน้การอ้�น้ใด้	 ทั�งน่้�	 ซิึ�งเป็น้สิ�งใหม่หร้อพัฒน้าให้ด่้ข้ึ�น้กว่าเดิ้ม
อยา่งม่นั้ยสำาคัญและน้ำาไปใชป้ระโยชน์้ได้้ใน้วงกว้างทั�งใน้เชงิพาณ์ชิยแ์ละสาธารณ์ะ
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2562

บ่คลุ่ากร 
ด้้านการวิิจัย 
แลุ่ะพัฒนา

บุคลากรทุกคน้ท่�รว่มปฏิิบติังาน้ใน้โครงการวิจััยและพัฒน้า	รวมทั�งผ้่ให้บริการโด้ยตรงต่อการวิจััยและ
พฒัน้านั้�น้	 ได้้แก่	 นั้กวิจััย	 ผ้่ชว่ยนั้กวิจััย	 ผ้่ทำางาน้สนั้บสนุ้น้	และบัณ์ฑิ์ตซิึ�งม่การทำาวิทยานิ้พน้ธร์ะดั้บ
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก
อ้างอิง:	ดั้ชน่้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรม	บนั้ได้ส่ก่ารพฒัน้าประเทศ	2562,	สำานั้กงาน้การวิจััยแหง่ชาติ	(วช.)

เม่องอัจฉริยะ เม้องท่�ใช้ประโยชน์้จัากเทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมท่�ทัน้สมัยและชาญฉลาด้	เพ้�อเพิ�มประสิทธภิาพข้อง
การให้บริการและการบริหารจััด้การเม้อง	ลด้ค่าใช้จ่ัายและการใช้ทรัพยากรข้องเม้องและประชากร
เป้าหมาย	โด้ยเน้้น้การออกแบบท่�ด่้	และการม่สว่น้รว่มข้องภาคธุรกิจัและประชาชน้ใน้การพฒัน้าเม้อง	
ภายใต้แน้วคิด้การพฒัน้า	เม้องน้า่อย่	่เม้องทัน้สมัย	ให้ประชาชน้ใน้เม้องม่คณุ์ภาพชวิ่ตท่�ด่้	ม่ความสขุ้	
อยา่งยั�งย้น้
อ้างอิง:	สำานั้กงาน้เม้องอัจัฉรยิะประเทศไทย,	https://www.smartcitythailand.or.th/

ระบบ 
โครงสร้าง 
พ่�นฐาน 
การวิิจัย

โครงสรา้งพ้�น้ฐาน้เชงิกายภาพ	เชน่้	ห้องปฏิิบติัการทด้ลอง	อุปกรณ์เ์คร้�องม้อและฐาน้ข้อ้ม่ลเพ้�อการวิจััย	
และอุทยาน้วิทยาศาสตร	์และโครงสร้างพ้�น้ฐาน้ท่�เป็น้กลไกสนั้บสนุ้น้และสง่เสรมิการวิจััย	เชน่้	ระบบ
แรงจ่ังใจั	เชน่้	ระบบภาษ่	ตลอด้จัน้กฎีหมายท่�เอ้�อให้เกิด้การพฒัน้าด้้าน้การวิจััย	เชน่้	ระบบการจััด้การ
ทรพัยส์นิ้ทางปัญญา	ระบบการจััด้ซิ้�อจััด้จ้ัางภาครฐั
อ้างอิง:	ศ.ด้ร.ปิยะวัติ	บุญหลง,	รายงาน้การวิจััยฉบบัสมบ่รณ์	์การปฏิิร่ประบบวิจััยข้องประเทศ

ระบบนิเวิศ 
การวิิจัย

เป็น้บรบิทสภาพแวด้ล้อมข้องการวิจััยท่�ม่ชวิ่ตและความยั�งยน้้ข้องการวิจััย	เพ้�อทำาให้สามารถน้ำาผลงาน้
วิจััยไปใชป้ระโยชน์้และข้ยายผลใน้วงกว้างได้้	ประกอบด้้วย	1.	ทรัพยากรการวิจััย	ได้้แก่	งบประมาณ์
การวิจััย	บุคลากรด้้าน้การวิจััย	และโครงสร้างพ้�น้ฐาน้	สิ�งอำาน้วยความสะด้วก	ซิึ�งน้า่จัะรวมทั�งกฎี	ระเบย่บ
ท่�เอ้�ออำาน้วยให้ทำาวิจััยด้้วย	2.	การบริหารจััด้การวิจััย	ม่การกำาหน้ด้ยุทธศาสตร์การวิจััยท่�ทัน้สถาน้การณ์	์
การพฒัน้าบุคลากรการวิจััยและสร้างนั้กวิจััยรุน่้ใหม	่และ	3.	การสร้างความรว่มม้อกับผ้่เก่�ยวข้อ้งกับ
การวิจััย	การสรา้งเครอ้ข้า่ยแลกเปล่�ยน้เรย่น้ร่ด้้้าน้การวิจััย	ท่�ม่ผ้่ใชป้ระโยชน์้จัากการวิจััย	การเรย่น้ร่้
ข้้ามศาสตร์สาข้า	และการทำางาน้วิจััยร่วมกัน้กับฝ่้ายต่าง	ๆ	 ท่�เก่�ยวข้้อง	 เพ้�อให้การใช้ประโยชน์้จัาก 
งาน้วิจััยกว้างข้วางมากขึ้�น้	
อ้างอิง:	ผศ.พชัรนิ้	ด้ำารงกิตติกลุ,	การจััด้การระบบนิ้เวศการวิจััย	(Research	Environment)	 เพ้�อรบัใชส้งัคม	ชุมชน้	ท้องถิ�น้,	http://research-
thailand.blogspot.com/2013/07/research-environment.html
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อภิธานำคำาศัพท์
ระบบวิิจัย การทำางาน้ร่วมกัน้อย่างเป็น้ระบบข้องหน้่วยงาน้ท่�เก่�ยวข้้องด้้าน้การวิจััยและน้วัตกรรม	 เพ้�อสร้าง 

ความเช้�อมโยงกัน้อยา่งประสาน้สอด้คล้องและเปน็้ไปใน้ทิศทางเด่้ยวกัน้	เพ้�อน้ำาไปส่ก่ารบรรลเุป้าหมาย 
ตามท่�กำาหน้ด้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสภาน้โยบายการอุด้มศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2562

วิิสาหกิจ กิจัการผลิตสิน้ค้า	กิจัการใหบ้ริการ	กิจัการค้าสง่	กิจัการค้าปล่ก	หรอ้กิจัการอ้�น้ตามท่�รฐัมน้ตรป่ระกาศ
ใน้ราชกิจัจัานุ้เบกษา
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสง่เสรมิวิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่ม	พ.ศ.	2543

วิิสาหกิจ 
ขั้นาด้กลุ่าง

กิจัการท่�ม่ลักษณ์ะ	 ดั้งต่อไปน่้�	 1.	 กิจัการผลิตสิน้ค้าท่�ม่จัำาน้วน้การจ้ัางงาน้ไม่เกิน้ห้าสิบคน้แต่ไม่เกิน้	
200	คน้	หรอ้ม่รายได้้ต่อปีไม่เกิน้หนึ้�งรอ้ยล้าน้บาทแต่ไม่เกิน้ห้าร้อยล้าน้บาท	2.	กิจัการใหบ้ริการ	กิจัการ
ค้าสง่	หร้อกิจัการค้าปล่ก	 ท่�ม่จัำาน้วน้การจ้ัางงาน้ไม่เกิน้สามสิบคน้แต่ไม่เกิน้หนึ้�งร้อยคน้หร้อม่รายได้้
ต่อปีไมเ่กิน้ห้าสบิล้าน้บาทแต่ไมเ่กิน้สามรอ้ยล้าน้บาท
อ้างอิง:	กฎีหมายกำาหน้ด้ลักษณ์ะข้องวิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่ม	พ.ศ.	2562

วิิสาหกิจ 
ขั้นาด้ย�อม

กิจัการท่�ม่ลักษณ์ะ	ดั้งต่อไปน่้�	1.	กิจัการผลิตสิน้ค้าท่�ม่จัำาน้วน้การจ้ัางงาน้ไมเ่กิน้ห้าสิบคน้หร้อม่รายได้้
ต่อปีไม่เกิน้หนึ้�งร้อยล้าน้บาท	2.	 กิจัการให้บริการ	 กิจัการค้าส่ง	หร้อกิจัการค้าปล่ก	 ท่�ม่จัำาน้วน้การ 
จ้ัางงาน้ไมเ่กิน้สามสบิคน้หรอ้ม่รายได้้ต่อปีไมเ่กิน้ห้าสิบล้าน้บาท
อ้างอิง:	กฎีหมายกำาหน้ด้ลักษณ์ะข้องวิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ยอ่ม	พ.ศ.	2562

วิิสาหกิจช่้มช้น กิจัการข้องชุมชน้เก่�ยวกับการผลิตสิน้ค้า	การให้บริการ	หรอ้การอ้�น้	ๆ 	ท่�ด้ำาเนิ้น้การโด้ยคณ์ะบุคคลท่�ม่
ความผ่กพนั้	ม่วิถ่ชวิ่ตรว่มกัน้และรวมตัวกัน้ประกอบกิจัการดั้งกล่าว	ไมว่่าจัะเป็น้นิ้ติบุคคลใน้ร่ปแบบ
ใด้หร้อไม่เป็น้นิ้ติบุคคล	 เพ้�อสร้างรายได้้และเพ้�อการพึ�งพาตน้เองข้องครอบครัว	 ชุมชน้และระหว่าง
ชุมชน้	ทั�งน่้�	ตามหลักเกณ์ฑ์์ท่�คณ์ะกรรมการประกาศกำาหน้ด้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสง่เสรมิวิสาหกิจัชุมชน้	พ.ศ.	2548

วิิสาหกิจเริ�มต้น กิจักรรมข้น้าด้เล็กท่�กำาลังเริ�มเติบโตและใช้น้วัตกรรมใน้การผลิตสนิ้ค้าและบริการ	ม่หลักเกณ์ฑ์์ท่�สำาคัญ
ท่�ใช้ประกอบใน้การพิจัารณ์าวิสาหกิจัเริ�มต้น้	3	ประการ	 ดั้งน่้�	 เกณ์ฑ์์ลักษณ์ะข้องกิจัการ	 ระยะเวลา
ด้ำาเนิ้น้กิจัการ	และผลประกอบการต่อปีข้องวิสาหกิจัเริ�มต้น้
อ้างอิง:	Thailand	Towards	Startup	Nation,	สำานั้กงาน้น้วัตกรรมแห่งชาติ	(สน้ช.),	2561
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อภิธานำคำาศัพท์
เศรษฐกิจช่้มช้น เศรษฐกิจัทกุสาข้าข้องชุมชน้และหม่่บา้น้	ซิึ�งด้ำาเนิ้น้อย่บ่น้พ้�น้ฐาน้	การใช้ประโยชน์้จัากทรพัยากรและ

สิ�งแวด้ล้อมอยา่งเหมาะสม	คุ้มค่าและยั�งยน้้	เป็น้การผลิตท่�เล่�ยงชวิ่ตครอบครัวและชุมชน้ได้้อยา่งพอ
เพ่ยง	 ส่วน้เกิน้แห่งผลผลิตน่้�เป็น้เศรษฐกิจัแห่งการแลกเปล่�ยน้	 ซ้ิ�อข้ายหร้อแปรร่ปตามกำาลังและ
วัฒน้ธรรมข้องชุมชน้เอง
อ้างอิง:	ระเบย่บกระทรวงมหาด้ไทยว่าด้้วยการด้ำาเนิ้น้งาน้โครงการเศรษฐกิจัชุมชน้	พ.ศ.	2541

เศรษฐกิจ
ฐานราก

ระบบเศรษฐกิจัข้องชุมชน้ท้องถิ�น้	ท่�สามารถพึ�งตน้เอง	ม่การชว่ยเหล้อเอ้�อเฟิ้� อซิึ�งกัน้และกัน้	ม่คณุ์ธรรม
และเปน็้ระบบเศรษฐกิจัท่�เอ้�อให้เกิด้การพฒัน้าด้้าน้ต่าง	ๆ 	กัน้	ใน้พ้�น้ท่�	ทั�งสังคม	ผ้่คน้	ชุมชน้	วัฒน้ธรรม	
สิ�งแวด้ล้อม	ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งเข้ม้แข็้งและยั�งยน้้	น้อกจัากน่้�	เศรษฐกิจัฐาน้รากจัะต้องม่แน้วทาง
การพัฒน้าและการจััด้การโด้ยชุมชน้ท้องถิ�น้ให้ครบวงจัรมากท่�สดุ้	ม่การสร้างทุน้และกองทุน้ท่�เข้ม้แข็้ง	
ม่การผลิตพ้�น้ฐาน้	การแปรร่ป	การบริการ	การตลาด้	การผลิตอาหาร	และความจัำาเป็น้พ้�น้ฐาน้ต่าง	ๆ	
สำาหรบัคน้ใน้พ้�น้ท่�อยา่งพอเพย่ง	และพัฒน้าเป็น้วิสาหกิจัเพ้�อสงัคมหรอ้เป็น้ธุรกิจัข้องชุมชน้
อ้างอิง:	ค่่ม้อการสง่เสรมิการพฒัน้า	“ระบบเศรษฐกิจัฐาน้ราก”,	สำานั้กสนั้บสนุ้น้ข้บวน้องค์กรชุมชน้	และสำานั้กส้�อสารการพัฒน้า	สถาบนั้พฒัน้า
องค์กรชุมชน้	(องค์การมหาชน้),	กัน้ยายน้	2559,	https://ref.codi.or.th/attachments/article/15058/Guide_economic_280959.pdf

สังคมสูงวัิย สงัคมท่�ม่ประชากรอายุ	60	ปีข้ึ�น้ไป	แบง่ออกได้้เป็น้	3	ระดั้บ	ดั้งน่้�	1.	สังคมสง่วัย	2.	สังคมสง่วัยอยา่ง
สมบ่รณ์	์และ	3.	สังคมสง่วัยระดั้บสดุ้ยอด้
อ้างอิง:	น้ายอนั้น้ต์	อนั้น้ตกล่,	สงัคมสง่วัย...ความท้าทายประเทศไทย	เสน้อท่�ประชุมราชบณั์ฑิ์ตและภาค่สมาชกิสำานั้กธรรมศาสตร์และการเม้อง	
ราชบณั์ฑิ์ตยสภา

สิ�งแวิด้ลุ้่อม สิ�งต่าง	ๆ 	ท่�ม่ลักษณ์ะทางกายภาพและชว่ภาพท่�อย่ร่อบตัวมนุ้ษยซ์ิึ�งเกิด้ข้ึ�น้โด้ยธรรมชาติและสิ�งท่�มนุ้ษย์
ได้้ทำาข้ึ�น้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสง่เสรมิและรกัษาคณุ์ภาพสิ�งแวด้ล้อมแหง่ชาติ	พ.ศ.	2535

สิทธิบัตร หนั้งส้อสำาคัญท่�ออกให้เพ้�อคุ้มครองการประดิ้ษฐห์ร้อการออกแบบผลิตภัณ์ฑ์์	ตามท่�กำาหน้ด้ใน้หมวด้	
2	และหมวด้	3	แห่งพระราชบญัญติัสทิธบิตัร	พ.ศ.	2522
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสทิธบิตัร	พ.ศ.	2522

ส่ขั้ภาพ ภาวะข้องมนุ้ษยท่์�สมบ่รณ์ทั์�งทางกาย	ทางจิัต	ทางปัญญา	และทางสงัคม	เช้�อมโยงกัน้เป็น้องค์รวมอยา่ง
สมดุ้ล
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสขุ้ภาพแหง่ชาติ	พ.ศ.	2550
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อภิธานำคำาศัพท์
องค์กร 
ปกครอง 
ส�วินท้องถิิ่�น

องค์การบริหารส่วน้จัังหวัด้	 เทศบาล	องค์การ	บริหารส่วน้ตำาบล	กรุงเทพมหาน้คร	 เม้องพัทยา	และ
องค์กรปกครองสว่น้ท้องถิ�น้อ้�น้ท่�ม่กฎีหมายจััด้ตั�ง

อ้างอิง:	พระราชบญัญติัการเล้อกตั�งสมาชกิสภาท้องถิ�น้หรอ้ผ้่บรหิารท้องถิ�น้	พ.ศ.	2562

องค์การบริหาร 
ส�วินตำาบลุ่

องค์การบรหิารสว่น้ตำาบล	ตามกฎีหมายว่าด้้วยสภาตำาบล 
และองค์การบรหิารสว่น้ตำาบล
อ้างอิง:	ระเบย่บกระทรวงมหาด้ไทยว่าด้้วยการด้ำาเนิ้น้งาน้โครงการเศรษฐกิจัชุมชน้	พ.ศ.	2541

อน่สิทธิบัตร หนั้งสอ้สำาคัญท่�ออกให้เพ้�อคุ้มครองการประดิ้ษฐต์ามท่�กำาหน้ด้ใน้หมวด้	3	ทวิ	แหง่พระราชบญัญติั
สทิธบิตัร	พ.ศ.	2522
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัสทิธบิตัร	พ.ศ.	2522

อ่ตสาหกรรม 
เป้าหมาย

อุตสาหกรรมท่�สอด้คล้องกับศักยภาพข้องประเทศ	สร้างประโยชน์้อย่างส่งต่อเศรษฐกิจั	 สังคม	และ
ความมั�น้คงข้องประเทศ	และสามารถเพิ�มข้่ด้ความสามารถใน้การแข้่งข้ัน้ข้องประเทศได้้อย่างยั�งย้น้	
ซิึ�งต้องเป็น้อุตสาหกรรมประเภทใหมท่่�ไมเ่คยม่การผลิตหรอ้การให้บริการใน้ประเทศมาก่อน้	หรอ้เป็น้
อุตสาหกรรมท่�ม่การใช้เทคโน้โลย่ใหม่หร้อใช้ความร่้ใน้การผลิตข้ั�น้ส่ง	 เพ้�อก่อให้เกิด้การพัฒน้าและ 
สง่เสริมน้วัตกรรม	ทั�งน่้�	ตามท่�คณ์ะกรรมการน้โยบายประกาศกำาหน้ด้
อ้างอิง:	พระราชบญัญติัการเพิ�มข้ด่้ความสามารถใน้การแข้ง่ขั้น้ข้องประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	พ.ศ.	2560

อ่ตสาหกรรม 
เป้าหมายพิเศษ

อุตสาหกรรมท่�คณ์ะกรรมการน้โยบายประกาศกำาหน้ด้ตามมาตรา	39	พระราชบญัญัติเข้ตพัฒน้าพเิศษ
ภาคตะวัน้ออก	พ.ศ.	2561	ประกอบด้้วยอุตสาหกรรมด้้าน้ต่าง	ๆ	ดั้งต่อไปน่้�

1.	 ยาน้ยน้ต์สมัยใหม่	
2.	 อิเล็กทรอนิ้กส์อัจัฉรยิะ
3.	 การท่องเท่�ยวกลุ่มรายได้้ด่้และการท่องเท่�ยวเชงิสขุ้ภาพ
4.	 การเกษตรและเทคโน้โลยช่ว่ภาพ
5.	 การแปรร่ปอาหาร
6.	 หุน่้ยน้ต์
7.		 การบิน้และโลจิัสติกส์
8.		 เช้�อเพลิงชว่ภาพและเคม่ชว่ภาพ
9.		 ดิ้จิัทัล
10.	การแพทยแ์ละสขุ้ภาพครบวงจัร

อ้างอิง:	พระราชบญัญติัเข้ตพฒัน้าพเิศษภาคตะวัน้ออก	พ.ศ.	2561
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รายงานำสถานำการณ์์ความต้องการ 
ข้องภาคอุตสาห่กรรมและสาข้าท่�สำาคัญ

(Sectoral Needs)

ภาคผนำวก ข้
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ปีศุสัตว์

ไม้ด้อก
ไม้ปีระดั้บั

ปีระมง

ผัก

ไม้ผล

พ่ช
พลังงานำ

พ่ชไร่

สมุนำไพร

วนำเกษตร

แมลง

• ประเทศไทยมีควิามหลุ่ากหลุ่ายทางชี้วิภาพ
• ที�ตั�งเหมาะสมสำาหรับการผลิุ่ต 
• ภาคเกษตรไทยผลิุ่ตอาหารได้้เพียงพอ 

กับการบริโภคแลุ่ะส�งออกเป็นลุ่ำาดั้บต้น
ขั้องโลุ่ก

• กฎระเบียบ รวิมถึิ่งมาตรการต�าง ๆ  
ที�เกี�ยวิกับข้ั้อตกลุ่งระหวิ�างประเทศ 
เป็นอ่ปสรรคต�อการค้าสินค้าเกษตร

• ราคาผลุ่ผลิุ่ตผันผวินตามเศรษฐกิจโลุ่ก
• Climate Change
• โครงสร้างพ่�นฐานไม�เอ่�อต�อการพัฒนา

แลุ่ะการใช้้เทคโนโลุ่ยี

• ประสิทธิภาพการผลิุ่ตตำ�า
• ระบบช้ลุ่ประทานไม�เพียงพอ
• แรงงานสูงวัิย
• สถิ่าบันการเกษตรไม�เข้ั้มแข็ั้ง
• พ่�นที�เพาะปลูุ่กลุ่ด้ลุ่ง

• ผลุ่ผลิุ่ตทางการเกษตรมีค่ณภาพ 
แลุ่ะเพิ�มผลุ่ผลิุ่ตทางการเกษตร

• ภาครัฐมีบทบาทสำาคัญแลุ่ะส�งเสริม 
ภาคเกษตรนี�อย�างมาก ปัจจ่บันได้้ 
กำาหนด้เป็นนโยบายหลัุ่กสำาหรับ
ประเทศไทยในอนาคต

Global Demand, Consumer Behavior, Climate Change, 
Government and Regulations, Covid-19

กลไกความร่วมม่อข้องภาครัฐและภาคเอกชนำตั�งแต่ต้นำนำำ�า-ปีลายนำำ�า

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

DRIVING
FORCE

1,330,008 ลบ.
ร้อยละ 8.1 ของ
GDP ประเทศ (2561)

801 ลบ.
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
73 ผู้ประกอบการ (สอวช., 2561)

1,315,714 ลบ.
อาทิ ยางธรรมชาติ ผลไม้ 
และข้าว (สศก., 2562)

507,288 ลบ.
อาทิ ปลา กากและเศษท่ีเหลือ
(สศก., 2562)

EXPORTIMPORT

11,282,700 คน
(สสช., มี.ค. 63)

การเกษตรสมัยให่ม่ ปีระกอบัด้้วยการผลิตต้นำนำำ�าท่�ม่ความเข้้มแข็้ง เกษตรกร
และสังคมม่ความเป็ีนำอยู่ท่�ด่้ขึ้�นำ บันำพ่�นำฐานำข้องระบับันำิเวศเกษตรท่�ยั�งย่นำ

Goal
การเกษตรสร้างมูลุ่ค�าโด้ยมีระบบเกษตร ผลิุ่ตต้นนำ�า 
ที�มีควิามมั�นคง เกษตรกรแลุ่ะสังคมมีควิามมั�งคั�ง 
บนพ่�นฐานขั้องระบบนิเวิศเกษตรที�ยั�งย่น

• การพัฒนานโยบายเกษตรทันสมัย แลุ่ะขั้ยาย 
Supply Chain (Agriculture-Food-Medical)

• เพิ�ม Productivity ต�อแรงงาน
• ระบบข้ั้อมูลุ่แลุ่ะการใช้้ข้ั้อมูลุ่ด้้านการผลิุ่ต  

แลุ่ะ Open data เพ่�อสนับสน่นการตลุ่าด้
• การพัฒนาเทคโนโลุ่ยีเพ่�อลุ่ด้การใช้้สารเคมี  

แลุ่ะลุ่ด้ผลุ่กระทบ 

Strategic direction

Agriculture
FACTSHEET

เกษตรท่�
ห่ลากห่ลาย
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อุตสาห่กรรมท่�นำำาผลผลิตจัากภาคการเกษตร มาใช้เป็ีนำวัตถุดิ้บัห่ลักในำ 
การผลิต โด้ยอาศัยเทคโนำโลย่ ในำกระบัวนำการผลิต เคร่�องจัักรอุปีกรณ์์  
และบัรรจุัภัณ์ฑ์ิอาห่าร เพ่�อได้้ผลิตภัณ์ฑ์ิคุณ์ภาพสมำ�าเสมอปีลอด้ภัย 
สะด้วกต่อการบัริโภค และย่ด้อายุการเก็บัรักษาผลผลิตทางการเกษตร

Goal พัฒนาควิามรู้แลุ่ะสร้างนวัิตกรรม เพ่�อเพิ�มมูลุ่ค�าอาหาร 
ค่ณภาพทางเลุ่่อกสำาหรับผู้บริโภคหลุ่ากหลุ่ายกลุ่่�ม • Functional Ingredients

• Food Safety/Reliable Quality System
• Value Adding and Modernization of 

Heritage Food
• เน่�อสัตว์ิแลุ่ะผลิุ่ตภัณฑ์์จากเน่�อสัตว์ิ
• แปรรูปแลุ่ะการเก็บถิ่นอมสัตว์ินำ�า
• แปรรูปผลุ่ไม้แลุ่ะผัก
• นำ�ามันจากพ่ช้ แลุ่ะสัตว์ิ
• ผลิุ่ตภัณฑ์์ที�ได้้จากนม
• ผลิุ่ตภัณฑ์์ที�ได้้จากการโม�สีธัญพ่ช้
• การผลิุ่ตสตาร์ช้
• อาหารสัตว์ิสำาเร็จรูป
• ผลิุ่ตภัณฑ์์ประเภทอบ
• การผลิุ่ตนำ�าตาลุ่
• โกโก้ ช็้อกโกแลุ่ต แลุ่ะขั้นมที�ทำาจากนำ�าตาลุ่
• ผลิุ่ตภัณฑ์์อาหารประเภทแป้ง (F.T.I)

Strategic direction

Food
FACTSHEET

892.64
ล้านบาท
คิดเปน็ร้อยละ 5.44
ของ GDP ประเทศ
(สภาพัฒน์, 2561)

1.5 หมื่นล้านบาท
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
จาก 697 ผู้ประกอบการ
(สอวช., 2561)

3.85 แสนล้านบาท

EXPORTIMPORT

1.03 ล้านล้านบาท
อาทิ ข้าว ไก่ น้ําตาลทราย

1.1 ล้านคน
(สถาบันอาหาร, 2561)

• วัิตถ่ิ่ดิ้บหลุ่ากหลุ่ายมีค่ณภาพแลุ่ะเพียงพอ
• มูลุ่ค�าการส�งออกอยู�ในอันดั้บที� 12 ขั้องโลุ่ก
• อ่ตสาหกรรมอาหารไทยมีการพัฒนาด้้าน

มาตรฐานอาหารจนเป็นที�ยอมรับในระดั้บ
สากลุ่ อาทิ GMP HACCP แลุ่ะ ISO เป็นต้น

• กฎระเบียบการลุ่งท่นภาครัฐร�วิมกับ
อ่ตสาหกรรม

• มาตรการด้้านควิามปลุ่อด้ภัยด้้านอาหาร
• มาตรการกีด้กันทางการค้าที�ไม�ใช้�ภาษี
• ควิามสามารถิ่ในการแขั้�งขัั้นที�เพิ�มขึั้�นขั้องคู�

แขั้�ง ได้้แก� เวีิยด้นามแลุ่ะจีน

• ควิามหลุ่ากหลุ่ายขั้องประช้ากรโลุ่ก (Demographic Diversity)
• การขั้ยายตัวิขั้องสังคมเม่อง (Embracing Urbanization)
• ควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลุ่ยีอาหารเชิ้งศิลุ่ป์ (Rise of Aesthetic Food Technology)
• เศรษฐกิจนวัิตกรรมอาหาร (Emergence of Food Cultural Economy)
• วิิกฤตการเดิ้นทางขั้องอาหาร (First Mile Crisis)
• สงครามอาหาร (Food War)

• ผู้ประกอบการสามารถิ่แปรรูปอาหารได้้
เฉพาะขัั้�นต้น เน่�องจากไม�มีองค์ควิามรู้

• แรงงานพ่�นฐานมีค�าแรงสูงกวิ�าประเทศ
คู�แขั้�ง

• ต้นท่นวัิตถ่ิ่ดิ้บไม�แน�นอนมีควิามผันผวิน

• โครงสร้างประช้ากรมีแนวิโน้มเข้ั้าสู� 
สังคมผู้สูงอาย่จึงมีควิามต้องการบริโภค
เพ่�อส่ขั้ภาพ อาทิ อาหารส่ขั้ภาพ/อาหาร
ทางการแพทย์ เป็นต้น

• แนวิโนม้ขั้องผู้บริโภคส�วินใหญ�เป็นไปตาม
กระแสการบริโภคนิยม

กลไกเพ่�อเช่�อมโยงเคร่อข่้ายธุรกิจัท่�เก่�ยวข้้องกับัอุตสาห่กรรมอาห่าร และสนัำบัสนำุนำระบับันำิเวศท่�เห่มาะสม

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

DRIVING
FORCE
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การปีระกอบักิจักรรมด้้วยการนำำาปัีจัจััยการผลิตต่าง ๆ มาผลิตบัริการ
อย่างใด้อย่างห่นำึ�งด้้านำการท่องเท่�ยว ท่�ก่อให้่เกิด้ความสะด้วกสบัายห่ร่อ
ความพึงพอใจั และข้ายบัริการด้้านำการท่องเท่�ยวนำั�นำให้่แก่ผู้เย่�ยมเย่อนำ

Goal การท�องเที�ยวิค่ณภาพ สร้างรายได้้แลุ่ะ 
กระจายรายได้้สู�ช่้มช้นแลุ่ะท้องถิิ่�น • ระบบฐานข้ั้อมูลุ่ขั้นาด้ใหญ� (Big Data)

• การบริหารจัด้การแลุ่ะกลุ่ไกการขัั้บเคลุ่่�อน
อย�างเป็นระบบ

• ตลุ่าด้นักท�องเที�ยวิค่ณภาพ

Strategic direction

Tourism
FACTSHEET

• รัฐบาลุ่ให้ควิามสำาคัญกับการท�องเที�ยวิ
• มีทรัพยากรธรรมช้าติ ศิลุ่ปวัิฒนธรรม 

ประเพณี 
• การลุ่งท่นภาคบริการขั้องภาคเอกช้นไทย

อยู�ในระดั้บสูง 
• จ่ด้ดึ้งดู้ด้ใจที�เป็นเอกลัุ่กษณ์แลุ่ะ

นวัิตกรรมด้้านการบริการใหม�
• จ่ด้ศูนย์กลุ่างขั้องภูมิภาคแถิ่บเอเชี้ย

ตะวัินออกเฉียงใต้

• การแขั้�งขัั้นแลุ่ะแย�งชิ้งในตลุ่าด้ 
การท�องเที�ยวิโลุ่ก มีแนวิโน้มสูงขึั้�น

• ภาวิะเศรษฐกิจโลุ่ก โรคระบาด้ 
ควิามไม�สงบทางการเม่อง 
ภัยธรรมช้าติ ก�อการร้าย

Covid-19, Brexit, การยกเลิุ่กวีิซ่�า, ควิามไม�สงบทางการเม่อง, ค�าเงินบาทแข็ั้ง

• ควิามสะด้วิกสบายในการเดิ้นทาง
• ควิามปลุ่อด้ภัย
• ระบบโลุ่จิสติกส์
• องค์กรปกครองส�วินท้องถิิ่�นแลุ่ะช่้มช้น

ขั้าด้ควิามรู้ด้้านการจัด้การภูมิทัศน์แลุ่ะ
การวิางแผนพัฒนาการท�องเที�ยวิ

• แหลุ่�งท�องเที�ยวิไทยยังคงกระจ่กตัวิอยู�

• ตลุ่าด้การท�องเที�ยวิเฉพาะทาง  
แลุ่ะนักท�องเที�ยวิกลุ่่�มผู้สูงอาย่ 
มีแนวิโน้มเพิ�มสูงขึั้�น

• เปิด้เส้นทางเช่้�อมโยงกับอน่ภูมิภาค
• การขั้ยายตัวิขั้องสายการบินต้นท่นตำ�า
• e-commerce 

กลไกการขั้บัเคล่�อนำ การท่องเท่�ยวอย่างยั�งย่นำ

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

DRIVING FORCE

มูลค่า

16,365,572
ล้านบาท
คิดเปน็ร้อยละ 17.76
ของ GDP ประเทศ
(2561)

4,393,294 คน
(2561)

653 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

จาก 86 ผู้ประกอบการ (สอวช., 2561)

รายได้

2,983,525
ล้านบาท
(2561)

ข�อมูลุ่จากกระทรวิงการท�องเท่�ยุวิแลุ่ะก่ฬา

อาหาร

นำาเที�ยวิ

ที�พัก

วัิฒน 
ธรรม

MICE

กีฬา 
นันทนาการ

สปา

ขั้องที�ระลึุ่ก

ขั้นส�ง

เช้�ารถิ่

ท่องเท่�ยว 
รายได้้ด่้
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10,672 ล้านบาท 
จาก 56 ผู้ประกอบการปิโตรเลียม
(สอวช., 2561)

2 แสนล้านบาท
(ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม
น้ํามันดิบ และไฟฟา้) (2562)

1.06 ล้านล้านบาท
(น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติเหลว) (2562) 

EXPORT IMPORT

117,050 คน
(ไฟฟา้ ก๊าซ และระบบปรับอากาศ)
(สสช., 2561)

อุตสาห่กรรมท่�เก่�ยวข้้องกับัการผลิตและการข้ายพลังงานำ รวมทั�ง 
สกัด้นำำ�ามันำเช่�อเพลิง การผลิต การกลั�นำและจัำาห่น่ำาย โด้ยสังคมยุคให่ม่ 
ใช้นำำ�ามันำจัำานำวนำมาก และอุตสาห่กรรมพลังงานำเป็ีนำส่วนำสำาคัญข้อง
โครงสร้างพ่�นำฐานำ และการด้ำารงข้องสังคมในำเก่อบัทุกปีระเทศ

Goal
สร้างควิามมั�นคงด้้านพลัุ่งงาน เพิ�มศักยภาพด้้านการใช้้แลุ่ะ
การผลิุ่ตพลัุ่งงานสะอาด้โด้ยใช้้วัิตถ่ิ่ดิ้บหม่นเวีิยนภายใน
ประเทศ รวิมทั�งการลุ่ด้ผลุ่กระทบด้้านสิ�งแวิด้ลุ้่อมอย�างยั�งย่น

• สร้างควิามมั�นคงด้้านพลัุ่งงาน 
• เพิ�มสัด้ส�วินการใช้้พลัุ่งงานสะอาด้ครอบคลุ่่ม

พลัุ่งงานที�ผลิุ่ตในประเทศแลุ่ะนำาเข้ั้า
• สร้างควิามเป็นธรรมด้้านพลัุ่งงาน 

Strategic direction

Energy
FACTSHEET

• ไทยมีที�ตั�งทางภูมิศาสตร์ที�เป็นศูนย์กลุ่าง
ขั้องภูมิภาค

• โครงสร้างพ่�นฐานแลุ่ะโลุ่จิสติกส์ครอบคลุ่่ม
แลุ่ะเช่้�อมโยงกับประเทศเพ่�อนบ้าน

• ภาครัฐผลัุ่กดั้นการใช้้เช่้�อเพลิุ่งชี้วิภาพเพ่�อ
ลุ่ด้การนำาเข้ั้าเช่้�อเพลิุ่งฟอสซิ่ลุ่

• มีควิามพร้อมด้้านพ่ช้เกษตรกรรมเพ่�อใช้้
เป็นวัิตถ่ิ่ดิ้บ

• ราคานำ�ามันผันผวิน
• การยกเลิุ่กเก็บภาษีเข้ั้ากองท่นนำ�ามัน
• กฎหมายที�เป็นอ่ปสรรคต�อการประกอบธ่รกิจ 

เพ่�อเพิ�มศักยภาพการแขั้�งขัั้น (Regulatory 
guillotine)

• ข้ั้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ แลุ่ะนโยบาย 
ซ่ำ�าซ้่อนแลุ่ะไม�จำาเป็น

• ประเทศไทยมีควิามต้องการใช้้พลัุ่งงานสูง
แต�แหลุ่�งทรัพยากรไม�เพียงพอ ต้องนำาเข้ั้า
จากต�างประเทศ

• เทคโนโลุ่ยีพลัุ่งงานสะอาด้ยังต้องพึ�งพา
จากต�างประเทศ

• ขั้าด้การบูรณาการระหวิ�างภาครัฐแลุ่ะ 
ภาคเอกช้น

• ผลัุ่กดั้นการผลิุ่ตเช่้�อเพลิุ่งชี้วิภาพเพ่�อ
สร้างมูลุ่ค�าเพิ�มให้กับเกษตรกร แลุ่ะ 
ยังสร้างควิามมั�นคงด้้านพลัุ่งงานขั้อง
ประเทศ

• ดึ้งผลุ่ผลิุ่ตทางการเกษตรมาเป็นพลัุ่งงาน
ทางเลุ่่อกทด้แทนปาล์ุ่ม นำ�าตาลุ่ แลุ่ะอ้อย

• ส�งออกพลัุ่งงานไปยังประเทศเพ่�อนบ้าน

กลไกเพ่�อเช่�อมโยงเคร่อข่้ายธุรกิจัท่�เก่�ยวข้้องกับัอุตสาห่กรรมอาห่าร และสนัำบัสนำุนำระบับันำิเวศท่�เห่มาะสม

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

แก๊ส

ถิ่�านหิน

ปิโตร 
เลีุ่ยม

พลัุ่งงาน
ดั้�งเดิ้ม

นิวิเคลีุ่ยร์

พลัุ่งงาน 
ทด้แทน ไฟฟา้พลังงานำ

ข�อมูลุ่จากสำานักงานนโยุบายุแลุ่ะแผนพลัุ่งงาน

Covid-19, Climate Change, สงครามราคานำ�ามัน, แหลุ่�งพลัุ่งงานลุ่ด้ลุ่งDRIVING FORCE
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การใช้เทคโนำโลย่ดิ้จิัทัลเป็ีนำกลไกขั้บัเคล่�อนำการปีฏิิรูปีการผลิต การด้ำาเนำินำธุรกิจั 
การค้า การบัริการ การศึกษา การสาธารณ์สุข้ การบัริห่ารราชการแผ่นำดิ้นำ  
รวมทั�งกิจักรรมทางเศรษฐกิจัและสังคมอ่�นำ ๆ ท่�ส่งผลต่อการพัฒนำา 
ทางเศรษฐกิจั คุณ์ภาพช่วิต และการจ้ัางงานำท่�เพิ�มขึ้�นำ

Goal
การเพิ�มขีั้ด้ควิามสามารถิ่ในการแขั้�งขัั้นทางเศรษฐกิจ 
ขั้องประเทศ, พัฒนาแลุ่ะเสริมสร้างศักยภาพขั้องคน 
โอกาสแลุ่ะควิามเสมอภาคเท�าเทียมกัน แลุ่ะปรับสมด่้ลุ่
พัฒนาระบบการบริหารจัด้การขั้องภาครัฐ 

• การพัฒนาทักษะแลุ่ะกำาลัุ่งแรงงานเพ่�อรองรับ
อ่ตสาหกรรมดิ้จิทัลุ่

• การพัฒนาระบบนิเวิศขั้องเศรษฐกิจดิ้จิทัลุ่เพ่�อ
สนับสน่นต�ออ่ตสาหกรรมที�เกี�ยวิข้ั้อง

• การพัฒนาแลุ่ะส�งเสริมเทคโนโลุ่ยีแลุ่ะนวัิตกรรม
ดิ้จิทัลุ่ เพ่�อเพิ�มขีั้ด้ควิามสามารถิ่ในการแขั้�งขัั้น

Strategic direction

Digital
FACTSHEET

ซ่อฟต์แวิร์

ฮาร์ด้แวิร์
แลุ่ะอ่ปกรณ์

อัจฉริยะ 
ดิ้จิทัลุ่ 

คอนเทนต์

โทร 
คมนาคม

บริการ 
ดิ้จิทัลุ่ 

ดิ้จิัทัล

ข�อมูลุ่จากสำานักงานเศรษฐกิจดิจิทัลุ่

• ควิามต้องการซ่อฟต์แวิร์สำาหรับ
เทคโนโลุ่ยีดิ้จิทัลุ่ขัั้�นสูง

• อ่ตสาหกรรมดิ้จิทัลุ่เป็นฐาน หร่อ 
สนับสน่นให้อ่ตสาหกรรมอ่�น ๆ ให้มี
ควิามสามารถิ่ในการแขั้�งขัั้น

• ประช้าช้นใช้้ส่�อสังคมออนไลุ่น์มากขึั้�น 
โด้ยใช้้อินเทอร์เน็ตเฉลีุ่�ย 10 ชั้�วิโมง 
22 นาที

• กฎหมายแลุ่ะกฎระเบียบขั้องไทยยังไม�เอ่�อต�อ
การพัฒนาไปสู�การเป็น Digital Economy 
ขั้องประเทศ 

• คู�แขั้�งทางการค้าระดั้บโลุ่ก เช้�น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพย่โรป เกาหลีุ่ใต้ แลุ่ะจีน มีการวิิจัยแลุ่ะ
พัฒนาที�ก้าวิหน้าอย�างมาก โด้ยเฉพาะประเทศ
เกาหลีุ่ใต้

Covid-19, Digital Competitiveness, นโยบายภาครัฐ, เศรษฐกิจโลุ่ก

• ประเทศไทยยังคงเน้นงานวิิจัยปลุ่ายนำ�า
• แรงงานยังขั้าด้ทักษะด้้านเทคโนโลุ่ยีแลุ่ะ

ภาษาอังกฤษ
• ควิามปลุ่อด้ภัยแลุ่ะควิามมั�นคงทางไซ่เบอร์
• การผลิุ่ตแรงงานไม�ตรงกับควิามต้องการ

ขั้องภาคอ่ตสาหกรรม
• ขั้าด้ควิามร�วิมม่อระหวิ�างผู้ประกอบการ

ต้นนำ�าแลุ่ะปลุ่ายนำ�า 

เทคโนโลุ่ยี 5G เปิด้โอกาสให้มีการ 
พัฒนาอ่ตสาหกรรมต�อยอด้ เช้�น IoT 
อิเล็ุ่กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซ่อฟต์แวิร์  
ส่�อดิ้จิทัลุ่ ดิ้จิทัลุ่คอนเทนต์ บริการ  
แลุ่ะการประย่กต์ใช้้หลัุ่กการขั้อง
อ่ตสาหกรรม 4.0 ในภาคเศรษฐกิจอ่�น

กลไกการทำางานำร่วมกันำระห่ว่างภาครัฐ ภาคเอกชนำ และภาคปีระชาชนำ 
ซึึ่�งภาครัฐต้องเป็ีนำผู้ส่งเสริมและอำานำวยความสะด้วก

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

DRIVING FORCE

574,410 คน
(2561)

มูลค่า

1.6 หมื่นล้านดอลลาร์
(e-Conomy SEA 2019, 2562)

3,664 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

จาก 272 ผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (สอวช., 2561)
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เคร่�องจัักรกลอัตโนำมัติท่�ให้่ทำางานำบัางปีระเภทแทนำมนำุษย์ได้้ และสามารถ
ทำางานำด้้วยคำาสั�งเดิ้มซึ่ำ�า ๆ ท่�ซัึ่บัซ้ึ่อนำ ย่ด้ห่ยุ่นำ โด้ยสามารถปีรับัเปีล่�ยนำได้้
ห่ลากห่ลาย และม่การติด้ตั�งระบับั AI และระบับัอัตโนำมัติ เพ่�อให้่ตัด้สินำใจั
เองได้้ และให้่เริ�มทำางานำด้้วยตัวเองตามโปีรแกรมท่�วางไว้ได้้ 

Goal การพัฒนานวัิตกรรมด้้านห่�นยนต์แลุ่ะการส�งเสริม
ให้นำาห่�นยนต์มาใช้้ในภาคอ่ตสาหกรรม • การพัฒนาแลุ่ะผลัุ่กดั้นให้คนไทยสามารถิ่

ผลิุ่ตห่�นยนต์ใช้้ภายในประเทศ
• การสร้างแลุ่ะพัฒนาศักยภาพแรงงานให้

เพียงพอต�อควิามต้องการ
• การส�งเสริมงานวิิจัยสู�เชิ้งพาณิช้ย์ 

Strategic direction

Robotic
FACTSHEET

EXPORT IMPORT

9,201.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อุปกรณ์ขับเร้าและอุปกรณ์ทางกล

(ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2561)

เฉล่ียประมาณ
896.3 ล้านบาท

(2545-2561)
(ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2561)

• ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ
ซ่อฟต์แวิร์

• ไทยมีควิามสามารถิ่ในการส�งออก
อ่ตสาหกรรมทางด้้านการผลิุ่ตแขั้นกลุ่ 

• ภาคสถิ่าบนัการศึกษาขั้องไทยมคีวิามพร้อม
ในการสนับสน่นการพัฒนาอ่ตสาหกรรม

ภาษี BOI การนำาเข้ั้าเคร่�องจักร ทำาให้ต้นท่น
ในการพัฒนาสูงกวิ�าการซ่่�อแลุ่ะนำาเข้ั้ามา 
ทั�งระบบ

• ขั้าด้แคลุ่นบ่คลุ่ากร SI ที�มีควิามรู้ 
ควิามสามารถิ่ทางด้้านเทคโนโลุ่ยี

• ขั้าด้ควิามสามารถิ่ในการผลิุ่ตอ่ปกรณ์ 
พ่�นฐานที�สำาคัญในการพัฒนาเทคโนโลุ่ยี
ห่�นยนต์แลุ่ะระบบอัตโนมัติภายในประเทศ

• ต้องพึ�งพาเทคโนโลุ่ยีจากต�างประเทศ

• ควิามต้องการใช้้ห่�นยนต์ทด้แทน
อ่ตสาหกรรมการใช้้แรงงานมากขึั้�น

• สร้างควิามได้้เปรียบในการแขั้�งขัั้นจาก
การใช้้ห่�นยนต์

กลไกความร่วมม่อระห่ว่างภาครัฐ เพ่�อผลักดั้นำการผลิตและใช้หุ่่นำยนำต์ภายในำปีระเทศ

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

Covid-19, Digital Competitiveness, นโยบายภาครัฐDRIVING FORCE

Service 
Robot

System 
Integrators 

Customized 
Robot 

Industrial 
Robot

Robotic
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อุปีกรณ์์เคร่�องใช้อิเล็กทรอนิำกส์ท่�ติด้ตั�งระบับัสมองฝัังตัว เพ่�อให้่ม่
คุณ์สมบััติให่ม่ ค่อ ฉลาด้ ม่ข้นำาด้เล็กลง ใช้พลังงานำอย่างม่ปีระสิทธิภาพ
และสามารถส่�อสารระห่ว่างกันำได้้อย่างอิสระ นำำาไปีสู่การพัฒนำาต่อยอด้สู่
เทคโนำโลย่ IoT 

Goal
ผลัุ่กดั้นอ่ตสาหกรรมอิเล็ุ่กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ที�มีศักยภาพในการผลิุ่ตแลุ่ะสร้างมูลุ่ค�า 
ทางเศรษฐกิจที�สำาคัญขั้องประเทศไทย

• Support of Paradigm Shift
• Core of future industry
• Center of smart industry

Strategic direction

Electronics
FACTSHEET

การยกระดั้บัและรักษาศักยภาพข้องอุตสาห่กรรม โด้ยมุง่สู่การลงทุนำในำต่างปีระเทศ

Covid-19, เทคโนโลุ่ยี, กฎหมาย, การเปิด้การค้าเสรีDRIVING FORCE

กลุ่่�มผู้
ประกอบการ

ผลิุ่ต 
ชิ้�นส�วิน

เคร่�องใช้้
ไฟฟา้

อิเล็ุ่ก 
ทรอนิกส์

อ่ตสาหกรรม
สนับสน่น

Robotic
4,113 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนา จาก 137
ผู้ประกอบการอุปกรณ์
ไฟฟา้ (สอวช., 2561)

753,524.9
ล้านบาท
เคร่ืองใช้ไฟฟา้
(กรมศุลกากร, 2562)

485,304.9
ล้านบาท 
อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์
(กรมศุลกากร, 2562)

EXPORT IMPORT

751,664 คน
(ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์,
2563)

• มีการเปลีุ่�ยนแปลุ่งขั้องเทคโนโลุ่ยีอย�าง
รวิด้เร็วิ

• กฎระเบียบ มาตรฐานด้้านสิ�งแวิด้ลุ้่อม
• การเปิด้เสรีการค้าอาเซี่ยน เป็นปัจจัยที� 

ส�งผลุ่ต�อการพิจารณาโยกย้ายฐานการ
ผลิุ่ตแลุ่ะการลุ่งท่นขั้องนักลุ่งท่นต�างช้าติ

• ควิามต้องการเพิ�มขึั้�นสูง
• นโยบายส�งเสริมการลุ่งท่นขั้องภาครัฐที�เอ่�ออำานวิย
• โอกาสพัฒนาผลิุ่ตภัณฑ์์ไปสู�อ่ตสาหกรรมอ่�นที�

เกี�ยวิข้ั้อง 
• โอกาสในการขั้ยายการผลิุ่ตแลุ่ะการค้าในลัุ่กษณะ 

Strategic Alliance ร�วิมกับประเทศในอาเซี่ยน

THREATS

• อ่ตสาหกรรมฮาร์ด้ดิ้สก์รักษามาตรฐาน 
การผลิุ่ต หร่อเข้ั้ามาลุ่งท่นเพิ�มในประเทศไทย

• เป็นฐานการผลิุ่ต IC Packaging
• สินค้าที�ผลิุ่ตในประเทศไทยมีค่ณภาพ 

เป็นที�ยอมรับ
• แรงงานมีฝีีม่อแลุ่ะค่ณภาพดี้กวิ�าประเทศ

เพ่�อนบ้าน

• ขั้าด้การพัฒนาบ่คลุ่ากรอย�างเป็นระบบเพ่�อ
รองรับตั�งแต� Education Research Industry

• พึ�งพาเทคโนโลุ่ยีต้นนำ�าจากต�างประเทศ
• ลุ่งท่นสูงแลุ่ะอาศัยแหลุ่�งเงินจากต�างประเทศ

เป็นหลัุ่ก
• ย้ายฐานการผลิุ่ตง�าย
• ขั้าด้อ่ตสาหกรรมต้นนำ�า

STRENGTH WEAKNESS

OPPORTUNITY
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การจััด้การการส่งสินำค้า ข้้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่�นำจัากจุัด้ต้นำทางไปียังจุัด้
บัริโภคตามความต้องการข้องลูกค้า โลจิัสติกส์เก่�ยวข้้องกับัการผสมผสานำ
ข้้อมูล การข้นำส่ง การบัริห่ารวัสดุ้คงคลัง การจััด้การวัตถุดิ้บั การบัรรจุัห่่บัห่่อ 
โลจิัสติกส์เป็ีนำช่องทางห่นำึ�งข้องห่่วงโซ่ึ่อุปีทานำท่�เพิ�มมูลค่าข้องการใช้ปีระโยชนำ์
ข้องเวลาและสถานำท่�

Goal
ลุ่ด้ต้นท่น แลุ่ะพัฒนาควิามสามารถิ่แลุ่ะค่ณภาพการ
บริการ โด้ยเพิ�มศักยภาพคนแลุ่ะส�งเสริมกลุ่ไกขัั้บเคลุ่่�อน
ให้สอด้คลุ้่องกับการค้า การลุ่งท่นในภูมิภาค

• Multimodal Transport
• พัฒนาค่ณภาพบ่คลุ่ากรแลุ่ะวิางแผน

จัด้การกำาลัุ่งคน
• Customs Compliance, Enforcement 

& Facilitation

Strategic direction

Logistic
FACTSHEET

• ควิามได้้เปรียบทางที�ตั�งเช่้�อมต�อทางบกกับ
ประเทศเพ่�อนบ้านสามารถิ่เป็นศูนย์กลุ่างการ
ขั้นส�งขั้องภูมิภาค

• ประเทศไทยเป็นฐานการผลิุ่ตที�สำาคัญขั้องโลุ่ก
• ช้ายฝัี� งทะเลุ่ภาคใต้มีศักยภาพในการพัฒนา

ด้้านการขั้นส�งทางทะเลุ่ แลุ่ะช้ายฝัี� ง

• อ่ปสรรคทางการค้าแลุ่ะข้ั้อจำากัด้ขั้อง 
ข้ั้อกฎหมายต�าง ๆ  ไม�สอด้คลุ้่องกับ Trade 
Facilitation Agreement (TFA)

• ขั้าด้ระบบ National Single Window 
(NSW) ระบบการบริการเช่้�อมโยงข้ั้อมูลุ่ 
หน�วิยงานภาครัฐแลุ่ะภาคธ่รกิจ

• การใช้้ประโยช้น์จากระบบขั้นส�งไม�เต็มที� แลุ่ะ 
Multimodal Transport

• กำาลัุ่งคนด้้านโลุ่จิสติกส์ไม�สอด้คลุ้่องกับควิาม
ต้องการขั้องภาคธ่รกิจทั�งระดั้บต้นนำ�าแลุ่ะปลุ่ายนำ�า

• มีการนำาเข้ั้าเทคโนโลุ่ยีจากต�างประเทศ
• หลัุ่กสูตรการศึกษาสาขั้าโลุ่จิสติกส์ อาชี้วิศึกษา 

แลุ่ะอ่ด้มศึกษายังขั้าด้ควิามเป็นมาตรฐานสากลุ่

• การยกระดั้บระบบโลุ่จิสติกส์ไปสู�การเป็นศูนย์กลุ่าง 
ทางการค้า การบริการ แลุ่ะการลุ่งท่นในภูมิภาค

• การส�งเสริม 10 อ่ตสาหกรรมเป้าหมาย
• การค้าระหวิ�างประเทศ ได้้แก� Trump War Brexit 

เส้นทางการค้า Belt and Road Initiative
• การเข้ั้าสู�ย่คดิ้จิทัลุ่ (Digital era)

การพัฒนำาโลจิัสติกส์ให้่ได้้มาตรฐานำสากล เช่�อมโยงทั�งห่่วงโซ่ึ่อุปีทานำตั�งแต่ผลิตสินำค้าจันำถึง
การจัำาห่นำ่ายสินำค้าให้่แก่ผู้บัริโภค

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

Covid-19, Digital transformation, กฎหมาย, การตลุ่าด้DRIVING FORCE

นำ�า

ราง ท�อ

บก

คลัุ่ง 
สินค้า

ขั้นถิ่�าย 
สินค้า

บริหาร
จัด้การ
สินค้า

ตัวิแทน
ขั้นส�ง
สินค้า

อากาศโลจิัสติกส์

มูลค่า

954,633
ล้านบาท
คิดเปน็ร้อยละ 5.8 ของ
GDP ประเทศ (2561)

1.26 ล้านคน
(สสช., 2561)

3,763 ล้านบาท 
(สอวช., 2561)

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์

2.11 ล้าน
ล้านบาท
(2561)
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อุตสาห่กรรมยานำยนำต์ ค่อ การปีระกอบัรถยนำต์ปีระกอบัสำาเร็จั  
ส่วนำอุตสาห่กรรมชิ�นำส่วนำยานำยนำต์ ค่อ การผลิตชิ�นำส่วนำเพ่�อตอบัสนำอง 
การปีระกอบัรถยนำต์และการจัำาห่น่ำายปีล่ก ซึึ่�งปีระเทศไทยม่ส่วนำร่วมในำ 
ห่่วงโซ่ึ่คุณ์ค่าโลกครบัทุกส่วนำตั�งแต่ด้้านำข้องการกำาห่นำด้มาตรฐานำ 
และการออกแบับั

Goal ม่�งสู�ฐานการผลิุ่ตยานยนต์สมัยใหม� 
ที�มีมูลุ่ค�าเพิ�มสูง • โครงสร้างภาษีที�สอด้คลุ้่องกับแนวิคิด้ 

“สะอาด้-ประหยัด้-ปลุ่อด้ภัย”
• Reskill and Upskill ผู้ประกอบการแลุ่ะ 

บ่คลุ่ากร
• New skill บ่คลุ่ากรในระบบการศึกษา

Strategic direction

Automotive
FACTSHEET

1.4 หมื่นล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
จาก 237 ผู้ประกอบการ
(สอวช., 2561)

8.44 แสน
ล้านบาท
เคร่ืองใช้ไฟฟา้
(กรมศุลกากร, 2562)

4.68 แสน
ล้านบาท 
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
(กรมศุลกากร, 2562)

EXPORT IMPORT

414,000 คน
(Q4) (สสช., 2562)

ผู้ผลิุ่ตแลุ่ะ
ประกอบ
รถิ่ยนต์ 

Automotive

ประกอบ 
เพ่�อส�งผู้ผลิุ่ต 

ยานยนต์
โด้ยตรง

ผลิุ่ต 
ชิ้�นส�วินย�อย 

• ควิามน�าเช่้�อถ่ิ่อจากการเป็นผู้ส�งออกอันดั้บ
ต้น ๆ ขั้องโลุ่ก

• โครงสร้างพ่�นฐานเตรียมพร้อมการรองรับ
• มีตลุ่าด้รองรับการผลิุ่ตชิ้�นส�วินประกอบ

รถิ่ยนต์อยู�เดิ้ม
• ศูนย์การกระจายสินค้าไปยังกลุ่่�มประเทศ

อาเซี่ยนสะด้วิก

• บริษัทต�างประเทศสนับสน่นแลุ่ะถิ่�ายทอด้
เทคโนโลุ่ยี

• นโยบายการกีด้กันจากบริษัทผู้ประกอบ
รถิ่ยนต์

• ยังไม�รองรับการผลิุ่ตชิ้�นส�วินพลัุ่งงานทางเลุ่่อก
• ต้นท่นแรงงานสูง
• ไม�มีเทคโนโลุ่ยีขั้องตนเอง
• ศูนย์ทด้สอบขั้องประเทศไทยไม�ทันสมัยกับ 

การพัฒนามาตรฐานขั้องต�างประเทศ
• ประเทศไทยไม�มีการผลิุ่ตอ่ตสาหกรรมต้นนำ�า

สำาหรับชิ้�นส�วินอิเล็ุ่กทรอนิกส์ 

• บริษัทต�างประเทศสนับสน่นแลุ่ะถิ่�ายทอด้
เทคโนโลุ่ยี

เสริมสร้างด้้านำระบับันำิเวศให้่ครบัช่วง และผลักดั้นำในำช่วงการเปีล่�ยนำแปีลง 
ข้องอุตสาห่กรรมยานำยนำต์

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

เทคโนโลุ่ยีดิ้จิทัลุ่, ปัญหาสิ�งแวิด้ลุ้่อม, สภาวิะเศรษฐกิจโลุ่ก, นโยบายDRIVING FORCE
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อุตสาห่กรรมท่�สำาคัญต่อการพัฒนำาปีระเทศ ทั�งด้้านำเศรษฐกิจัและ 
สังคม โด้ยเป็ีนำอุตสาห่กรรมท่�สร้างโครงสร้างพ่�นำฐานำท่�จัำาเป็ีนำ 
และช่วยยกระดั้บัคุณ์ภาพช่วิตข้องปีระชาชนำและสนำับัสนำุนำการ 
พัฒนำาภาคอุตสาห่กรรมอ่�นำ ๆ

Goal
การแก้ไขั้ปัญหาการขั้าด้แคลุ่นแรงงาน แลุ่ะการใช้้
เทคโนโลุ่ยีดิ้จิทัลุ่ให้มีควิามสมด่้ลุ่กันกับแรงงาน  
เพ่�อเพิ�มควิามสามารถิ่ในการแขั้�งขัั้น 

• ม่�งเน้นการพัฒนาแรงงานให้มีค่ณภาพ สามารถิ่
เรียนรู้ได้้ด้้วิยตนเองตลุ่อด้ชี้วิิต แลุ่ะมีทักษะที�จำาเป็น
ต�อการพัฒนาเศรษฐกิจแลุ่ะสังคมขั้องประเทศ

• ม่�งเน้นการวิิจัยเพ่�อสะสมควิามรู้เพ่�อเป็นการวิาง
รากฐานสำาหรับอนาคต แลุ่ะการพัฒนาต�อยอด้ 
องค์ควิามรู้

• พัฒนาต�อยอด้เทคโนโลุ่ยีจากต�างประเทศในสาขั้า
การก�อสร้าง

Strategic direction

Infrastructure
FACTSHEET

• มีอ่ตสาหกรรมอ่�น ๆ คอยสนับสน่น 
เน่�องจากเป็น Enabler sector

• อ่ตสาหกรรมก�อสร้างขั้องประเทศไทย
มีศักยภาพแลุ่ะประสบการณ์ยาวินาน

• ขั้าด้แหลุ่�งเงินท่นหม่นเวีิยน โด้ยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SME ที�สถิ่าบันการเงิน
ยังระมัด้ระวัิงในการพิจารณาให้สินเช่้�อ

• พ.ร.ก.การบริหารจัด้การการทำางาน
ขั้องคนต�างด้้าวิ

• การบังคับใช้้มาตรฐานที�สูงขึั้�น

• ควิามไม�สมด่้ลุ่กันระหวิ�างฝีีม่อขั้องแรงงานกับ
เทคโนโลุ่ยี

• มีการพึ�งพาเทคโนโลุ่ยีต�างประเทศสูง
• ต้นท่นแรงงานที�สูงขึั้�น
• ขั้าด้ควิามคลุ่�องตัวิในการทำางาน เน่�องจากมี

หน�วิยงานรัฐเกี�ยวิข้ั้องมาก

• การจัด้การสิ�งแวิด้ลุ้่อมขั้องเม่องรองรับการ
เพิ�มขึั้�นขั้องประช้ากร

• ประเทศเพ่�อนบ้านกำาลัุ่งพัฒนาโครงการ
ก�อสร้างสาธารณูปโภคพ่�นฐานขั้นาด้ใหญ�

• โครงการที�มีขั้นาด้ใหญ�แลุ่ะใช้้เทคโนโลุ่ยีสูงมี
จำานวินมาก ไทยยังมีส�วินแบ�งน้อยมาก

ส่งเสริมอุตสาห่กรรมก่อสร้างอย่างยั�งย่นำด้้านำแรงงานำ บัทบัาทข้องภาครัฐ การปีรับัใช้
นำวัตกรรมในำงานำก่อสร้าง เพ่�อยกระดั้บัสายการผลิตและการบัริห่ารจััด้การให้่ม่ปีระสิทธิภาพ

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

Covid-19, กฎหมาย, แรงงาน, เทคโนโลุ่ยี, เคร่อขั้�ายการผลิุ่ตข้ั้ามช้าติDRIVING FORCE

กิจกรรม
พิเศษ

โครงสร้าง 
พ่�นำฐานำ

งาน 
วิิศวิกรรม

โยธา

งานก�อสร้าง
อาคาร

มูลค่า

811,802
ล้านบาท
คิดเปน็ร้อยละ 5 ของ
GDP ประเทศ (2561)

2 ล้านคน
(สสช., 2561)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนา

117 ล้านบาท 
จาก 51 ผู้ประกอบการก่อสร้าง

1,123 ล้านบาท
จาก 230 ผู้ประกอบการ
(สอวช., 2561) ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน 

7 และ 5.6 แสนล้านบาท
(2561)
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อุตสาห่กรรมต่อยอด้จัากธุรกิจัการรักษาพยาบัาล และการท่องเท่�ยว 
เชิงสุข้ภาพท่�ปีระเทศไทยมฐ่านำเดิ้มท่�แข็้งแรง โด้ยเพิ�มธุรกิจัด้้านำ 
อุปีกรณ์์การแพทย์ และอุตสาห่กรรมเวชภัณ์ฑ์ิ

Goal
พัฒนานักวิิจัยใหม� แลุ่ะเกิด้งานวิิจัยพ่�นฐานเชิ้งลึุ่ก 
สร้างระบบการบริหารจัด้การ Medical Hub แลุ่ะระบบ
ฐานข้ั้อมูลุ่ที�มีประสิทธิภาพ

• Basic Science ด้้านการแพทย์ แลุ่ะงานวิิจัย
เพ่�ออนาคต (future/frontier research)

• Health Policy, Research management 
แลุ่ะ Human resource management

• Big data ในด้้านการแพทย์แลุ่ะสาธารณส่ขั้

Strategic direction

Medical Hub 
FACTSHEET

กลไกความร่วมม่อระห่ว่างภาครัฐและเอกชนำ เพ่�อยกระดั้บัการเป็ีนำศูนำย์กลางสุข้ภาพ

• บ่คลุ่ากรทางการแพทย์มีค่ณภาพ 
มาตรฐานโลุ่ก

• ประเทศไทยเป็นแหลุ่�งงานวิิจัยด้้าน 
ส่ขั้ภาพแลุ่ะสาธารณส่ขั้ขั้องโลุ่ก

• ระบบสาธารณส่ขั้ไทยได้้รับการยอมรับ
• ประเทศไทยมีศักยภาพด้้านทรัพยากร 

ที�มีควิามหลุ่ากหลุ่ายทางชี้วิภาพ 

• การผลิุ่ตบ่คลุ่ากรทางการแพทย์ 
อาจไม�เพียงพอต�อการบ่กตลุ่าด้โลุ่ก

• ประเทศคู�แขั้�งประกาศนโยบาย Medical 
Hub เช้�นเดี้ยวิกันกับประเทศไทย 
สิงคโปร์ แลุ่ะมาเลุ่เซี่ย

• พึ�งพาเทคโนโลุ่ยีขัั้�นสูงจากต�างประเทศ
• อัตราค�ารักษาพยาบาลุ่ในภาคเอกช้นเพิ�มสูงขึั้�น
• ควิามร�วิมม่อ PPP ระหวิ�างภาครัฐแลุ่ะเอกช้นใน 

การจัด้บริการส่ขั้ภาพร�วิมกันยังไม�มีประสิทธิภาพ
• ขั้าด้การวิิจัยแลุ่ะพัฒนานวัิตกรรมอย�างเป็นระบบ

เพ่�อรองรับการจัด้บริการส่ขั้ภาพที�เป็น Trend 
แลุ่ะสอด้รับกับเทคโนโลุ่ยีที�มีการเปลีุ่�ยนแปลุ่ง

• ต�างประเทศมั�นใจในค่ณภาพการรักษาขั้องไทย
• เน่�องจากอ่ตสาหกรรมการแพทย์มีอ่ตสาหกรรม 

ที�เกี�ยวิเน่�อง จึงเป็นโอกาสในการยกระดั้บแลุ่ะ 
เพิ�มมูลุ่ค�า แลุ่ะสร้างรายได้้ให้กับประเทศไทย

• ผลิุ่ตภัณฑ์์สม่นไพรไทยก็เป็นที�ต้องการขั้องตลุ่าด้
ต�างประเทศโด้ยเฉพาะอย�างยิ�งวัิตถ่ิ่ดิ้บสม่นไพรซึ่�ง
เป็นผลิุ่ตภัณฑ์์ที�มีอนาคตสำาหรับตลุ่าด้ต�างประเทศ

STRENGTH

THREATS OPPORTUNITY

WEAKNESS

Covid-19, เทคโนโลุ่ยี, บ่คลุ่ากรทางการแพทย์, สังคมสูงวัิยDRIVING FORCE

อ่ปกรณ์ทาง 
การแพทย์

การแพทย์

การบริการ
การแพทย์

ยา 
เวิช้ภัณฑ์์6.14 ล้านคน

(สสช., 2561)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

1,965 ล้านบาท 
สุขภาพและอนามัย

49 ล้านบาท
เคร่ืองมือแพทย์ (สอวช., 2561)

มูลค่า
348,227 ล้านบาท
คิดเปน็ร้อยละ 2.1 ของ GDP ประเทศ
(กิจกรรมด้านสุขภาพ) (2561)

ค่าใช้จ่ายสุขภาพ
ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน
3.88 แสน
ล้านบาท
(2561)
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การพัฒนำาคนำ ผ่านำระบับัการศึกษาทุกช่วงวัยทั�งในำระบับัและนำอกระบับั

Goal การบริหารการศึกษาด้้วิย Innovative แลุ่ะควิามรู้ 
พัฒนาองค์ควิามรู้แลุ่ะการเรียนรู้ท่กช้�วิงวัิย • Mindset การบริหารการศึกษาด้้วิย 

Innovative แลุ่ะควิามรู้
• ลุ่ด้ควิามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทางการศึกษา
• สร้างแลุ่ะพัฒนาระบบนิเวิศการเรียนรู้

Strategic direction

Education
FACTSHEET

กลไกความร่วมม่อระห่ว่างภาครัฐและเอกชนำ เพ่�อยกระดั้บัการเป็ีนำศูนำย์กลางสุข้ภาพ

• มีเคร่อขั้�ายควิามร�วิมม่อกับสถิ่าน
ประกอบการที�เข้ั้มแข็ั้ง เพ่�อสร้าง
เสริมศักยภาพขั้องนักศึกษาใน
การปฏิิบัติงานในสภาพจริง เช้�น 
โครงการสหกิจศึกษา

• ระบบการบรหิารจัด้การอ่ด้มศกึษา
ที�เพิ�มประสิทธิภาพแลุ่ะให้มีควิาม
คลุ่�องตัวิทางด้้านระบบการปฏิิบัติ
งานแลุ่ะการบริหารงบประมาณ

• นโยบายขั้องอ่ด้มศึกษาขั้อง
ประเทศไม�ชั้ด้เจน

• การอาชี้วิศึกษายังไม�สามารถิ่พัฒนาควิามสามารถิ่ขั้อง
กำาลัุ่งแรงงานขั้องช้าติเพ่�อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
แลุ่ะสังคมสู�เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ได้้

• สถิ่าบันอ่ด้มศึกษาไทยยังมีควิามสามารถิ่ในการแขั้�งขัั้น
ระดั้บตำ�าในโลุ่ก

• หลัุ่กสูตรการศึกษาไม�ตรงควิามต้องการทรัพยากร
บ่คคลุ่ขั้องประเทศ

• ค่ณภาพการศึกษาไทยตำ�าเม่�อเทียบกับมาตรฐานสากลุ่

STRENGTH

THREATS

WEAKNESS

• มีนโยบายขั้องประเทศด้้านการพัฒนาคนให้มีค่ณภาพ 
เน้นการเรียนรู้ตลุ่อด้ชี้วิิต แลุ่ะการพัฒนาระบบบริหาร
จัด้การประเทศให้เกิด้ธรรมาภิบาลุ่

• รัฐบาลุ่เน้นการพัฒนาแลุ่ะประย่กต์ใช้้เทคโนโลุ่ยี
สารสนเทศแลุ่ะการส่�อสาร 
เพ่�อการศึกษาแลุ่ะการบริหารสถิ่าบันอ่ด้มศึกษา

OPPORTUNITY

Thailand 4.0, สังคมสูงวัิย, ปฏิิบัติดิ้จิทัลุ่, Covid-19, Vuca worldDRIVING FORCE

Support 
system

การแพทย์

Non-Formal 
education

Informal 
education

Formal 
education

1.1 ล้านคน
(สสช., 2561)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
539 ล้านบาท 
จาก 29 ผู้ประกอบการ 
(สอวช., 2561)

มูลค่า
651,606 ล้านบาท
คิดเปน็ร้อยละ 4 ของ
GDP ประเทศ (2561)
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สรุปีรายงานำสถานำการณ์์เศรษฐกิจัและสังคมระดั้บัพ่�นำท่� 
(Area Need) 6 ภูมิภาค

ภาคผนำวก ค
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คำานำำา
  

การจััด้ทำารายงาน้สถาน้การณ์แ์ละความต้องการด้้าน้เศรษฐกิจัและสงัคมระดั้บพ้�น้ท่�	(Area	need)	ม่วัตถปุระสงค์
เพ้�อสำารวจัความต้องการทางเศรษฐกิจัและสงัคมใน้ระดั้บพ้�น้ท่�	6	ภ่มิภาค	(ตามการจััด้แบง่ข้องสำานั้กงาน้สภาพฒัน้าการ
เศรษฐกิจัและสงัคมแห่งชาติ)	โด้ยเป็น้ข้้อม่ลท่�จััด้ทำาข้ึ�น้ระหว่างเด้้อน้ม่น้าคม–มิถนุ้ายน้	2563	

กระบวน้การได้้มาซิึ�งข้อ้ม่ล	ประกอบด้้วย	2	สว่น้	สว่น้แรก	เป็น้ข้อ้ม่ลทติุยภ่มิจัากการทบทวน้วรรณ์กรรม	รายงาน้	
เอกสาร	ข้้อม่ลสถิติจัากหน่้วยงาน้ท่�เก่�ยวข้้อง	อาทิ	สคช.	สำานั้กงาน้สถิติแห่งชาติ	ธน้าคารแห่งประเทศไทย	กระทรวง
มหาด้ไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	์สกสว.	เป็น้ต้น้	สว่น้ท่�สอง	เป็น้ข้อ้ม่ลจัากการสำารวจั	Delphi	(ทำาการสำารวจั	2	ครั�ง)	
ภายใต้กรอบประเด็้น้การพัฒน้าท่�ยั�งย้น้	 (SDGs)	5P+1T	 (People-สังคม,	Prosperity-เศรษฐกิจั,	Planet-สิ�งแวด้ล้อม,	
Peace-สัน้ติภาพ/สิทธิมนุ้ษยชน้/ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลภาครัฐ,	 Partnership-ความร่วมม้อเพ้�อการพัฒน้า,	
Technology-องค์ความร่้	 เทคโน้โลย่	และน้วัตกรรม)	 เน้้�องจัากอย่่ใน้ชว่งสถาน้การณ์์การแพรร่ะบาด้ข้องโรคโควิด้-19	
จึังใชก้ารสง่แบบฟิอรม์สำารวจัข้้อม่ลออน้ไลน์้จัากผ้่เช่�ยวชาญใน้พ้�น้ท่�	ประกอบด้้วย	ภาควิชาการ	(นั้กวิชาการ/นั้กวิจััย)	
ภาคเอกชน้และประชาสังคม	(องค์กรพัฒน้าเอกชน้	ผ้่ประกอบการ	นั้กธุรกิจั	ประชาชน้ทั�วไป)	ภาครฐั	(อปท.	เจ้ัาหน้้าท่�รฐั)	
และผ้่ม่ส่วน้ได้้ส่วน้เส่ย	ซิึ�งกระบวน้การทั�งหมด้เป็น้การทำางาน้ร่วมกัน้ระหว่าง	สกสว.	 ท่มนั้กวิจััย	คณ์ะเศรษฐศาสตร	์
ม.ธรรมศาสตร	์และท่มเครอ้ข้า่ยวิชาการใน้พ้�น้ท่�	6	ภ่มิภาค	ใน้การรวบรวมข้อ้ม่ลและวิเคราะห์ข้อ้ม่ลรว่มกัน้	

ทั�งน่้�	รายงาน้สถาน้การณ์เ์ศรษฐกิจัและสงัคมระดั้บพ้�น้ท่�	(ฉบับเต็ม)	จัะรวบรวมรายละเอ่ยด้กระบวน้การจััด้ทำา
และข้อ้ม่ลการสำารวจัไว้โด้ยละเอ่ยด้และม่เน้้�อหาสำาคัญ	ได้้แก่	ภาพรวมสถาน้การณ์ร์ะดั้บภาคและกลุ่มจัังหวัด้	ประเด็้น้
สำาคัญ	(Critical	issues)	ข้องพ้�น้ท่�	การสแกน้อน้าคต	:	วิเคราะห์ผลกระทบข้องประเด็้น้สำาคัญ	(Critical	Issues)	ใน้ระยะ	
สั�น้	กลาง	ยาว	การวิเคราะห์จุัด้อ่อน้	จุัด้แข้ง็	โอกาส	และภัยคกุคาม	และผลการสำารวจัสถาน้ะความร้่และระบบนิ้เวศด้้าน้
ความร้่ข้องประเด็้น้สำาคัญใน้พ้�น้ท่�	 (Knowledge	gap)	 เบ้�องต้น้ข้องพ้�น้ท่�	 ซิึ�งเป็น้แน้วทางใน้การจััด้ทำาแผน้	ววน้.	 เพ้�อ 
ตอบสน้องความต้องการด้้าน้วิทยาศาสตร	์วิจััยและน้วัตกรรมใน้ระดั้บพ้�น้ท่�ต่อไป	

	 ภารกิจัการบ่รณ์าการแผน้วิทยาศาสตร์	วิจััยและน้วัตกรรมเพ้�อชุมชน้และพ้�น้ท่�
	 กลุ่มภารกิจัน้โยบาย	ยุทธศาสตร์และแผน้	ววน้.
	 สำานั้กงาน้คณ์ะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร์	วิจััย	และน้วัตกรรม	(สกสว.)

	 จััด้ทำา
	 กรกฎีาคม	2563
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พระนำครศร่อยุธยา อ่างทอง สิงห์่บุัร่ ชัยนำาท สระบุัร่ ลพบุัร่ นำครปีฐม นำนำทบุัร่ ปีทุมธานำ่ ราชบุัร่ 
สมุทรปีราการ สุพรรณ์บุัร่ กาญจันำบุัร่ เพชรบุัร่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีระจัวบัค่ร่ขั้นำธ์

ภาคกลาง

สถานำการณ์์ในำพ่�นำท่�

Strategic Directions

ปัีญห่าและความท้าทาย

ด้้านำเศรษฐกิจั
อัตราการข้ยายตัวเฉล่�ยทางเศรษฐกิจัตำากว่าระดั้บประเทศ	โด้ยม่อัตราการข้ยายตัวเฉล่�ย
ใน้ชว่ง	5	ปี	(พ.ศ.	2557-2561)	2.5%	ตำากว่าระดั้บประเทศท่�ม่การข้ยายตัวเฉล่�ย	3.2%	
ซิึ�งม่สาเหตมุาจัากพึ�งพงิการสง่ออกเป็น้หลัก
ด้้านำการเกษตร
สดั้สว่น้การใชป้ระโยชน์้ท่�ดิ้น้เพ้�อภาคเกษตร	43.75%	ซิึ�งตำากว่าค่าเฉล่�ยระดั้บประเทศ	
(46.20%)	และม่สดั้สว่น้ตำาท่�สดุ้เปน็้อัน้ดั้บ	2	รองจัากภาคเหน้้อ	(30.24%)	อัตราเพิ�มข้อง
แรงงาน้เกษตรกรใน้พ้�น้ท่�	-9.53%	ซิึ�งตำากว่าค่าเฉล่�ยระดั้บประเทศ	(-5.31	%)
ด้้านำความยากจันำและความเห่ล่�อมลำ�าทางเศรษฐกิจั
ธน้าคารโลกได้้วิเคราะห์ความยากจัน้และแน้วโน้้มความเหล้�อมลำาข้องประเทศไทย 
พบว่า	จัำาน้วน้ประชากรท่�ยากจัน้ใน้ภาคกลางเพิ�มข้ึ�น้กว่าครึ�งล้าน้คน้	ภาคกลางเก้อบทกุ
จัังหวัด้ม่ความเหล้�อมลำาเพิ�มข้ึ�น้	โด้ยชยัน้าท	น้ครปฐม	และสิงห์บุร	่ม่ความเหล้�อมลำาสง่สดุ้
สามอัน้ดั้บแรกใน้ภาค	 ม่ค่าสัมประสิทธิ�ความไม่เสมอภาคใน้การกระจัายรายได้้	 (Gini	
Coefficient)	เท่ากับ	0.592,	0.505	และ	0.469	ตามลำาดั้บ

•	เศรษฐกิจัชะลอตัว
•	ความถด้ถอยข้องภาคการเกษตร
•	ความยากจัน้และความเหล้�อมลำาทางเศรษฐกิจั
•	ภัยธรรมชาติ
•	มลพษิทางอากาศ

ด้้านำสิ�งแวด้ล้อม
พ้�น้ท่�วิกฤตปัญหาน้ำาท่วมทั�งประเทศ	จัำาน้วน้	28	แหง่	พ้�น้ท่�	8.52	
ล้าน้ไร	่ซิึ�งสว่น้ใหญอ่ย่ใ่น้ภาคกลาง	มลพษิทางอากาศเป็น้ปัญหา
ต่อเน้้�อง	พบใน้เข้ตประกอบการอุตสาหกรรม	 (สมุทรปราการ	
น้น้ทบุร	่สระบุร	่ปทมุธาน่้	อยุธยา	และสมุทรสาคร)	สว่น้ใน้	กทม.	
น้น้ทบุร่	 ปทุมธาน่้	 สมุทรปราการ	 และน้ครปฐม	พบปัญหาฝุ่้น้
ละอองเกิน้ค่ามาตรฐาน้ซิึ�งเกิด้จัากการจัราจัรท่�หน้าแน้น่้

เศรษฐกิจัชะลอตัว ความถด้ถอยข้อง
ภาคการเกษตร

ความยากจันำและความ 
เห่ล่�อมลำ�าทางเศรษฐกิจั ภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ

รุะด้บชุมชนำ
สร้างร่ปแบบและมาตรการ 
สร้างงาน้/อาชพ่ใน้ชุมชน้ 
สร้างระบบเศรษฐกิจัฐาน้ราก	
รุะด้บจ้ังห้ว้ด
พฒัน้าอุตสาหกรรมท่�เป็น้ 
มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมและชุมชน้ 
จััด้ทำาผังเม้องโด้ยคน้ใน้พ้�น้ท่�
รุะด้บภ�ค
จััด้ทำามาตรการแปลงผังภาค 
ไปส่ก่ารปฏิิบติั	ออกกฎีหมาย/ 
กฎีระเบย่บการลงทนุ้เพ้�อ 
พฒัน้าท่�ดิ้น้

ด้�นำทรุพ้ัย�กรุ
กำาหน้ด้ผังเม้องและมาตรการ
คุ้มครองพ้�น้ท่�เกษตร	สรา้งร่ปแบบ
การจััด้การน้ำาใน้ไรน่้าและพ้�น้ท่� 
เพ้�อรบัม้อภัยแล้งและอุทกภัย
ด้�นำก�รุผลิต
สรา้งร่ปแบบท่�เพิ�มผลผลิตทางการ
เกษตร	สง่เสรมิการใชเ้ทคโน้โลยท่่�
เหมาะสม	สรา้งคน้รุน่้ใหม่ใน้ภาค
เกษตร
ด้�นำก�รุตล�ด
ค้น้หาร่ปแบบและข้อ้จัำากัด้ข้องการ
ตลาด้สมัยใหม	่สรา้งเคร้�องม้อคาด้
การณ์ร์าคาสนิ้ค้าเกษตร	สง่เสรมิ
การพฒัน้าสนิ้ค้าเกษตร	ออกแบบ
และพฒัน้าการท่องเท่�ยวเชงิเกษตร

รุะด้บก�รุสรุ�้งอ�ชพ่ั
วิเคราะห์ความอ่อน้ไหวและความ
เปราะบางข้องฐาน้อาช่พข้องคน้จัน้
เพ้�อหาทางแก้ไข้	วิเคราะห์ความ
ต้องการและกลไกสนั้บสนุ้น้ฐาน้
อาชพ่ข้องครวัเรอ้น้ยากจัน้	
รุะด้บก�รุดแ่ลปญัห้�ค่�ครุองชพ่ั 
คาด้การณ์แ์น้วโน้้มค่าครองชพ่ข้อง
คน้	ความเปราะบางทางการเงิน้ข้อง
ครวัเรอ้น้ยากจัน้
รุะด้บขัองก�รุสรุ�้งรุะบบสว้สดิก�รุ
แบบบ่รุณ�ก�รุ
เร้�องสถาน้ภาพการได้้รบัและความ
พอเพย่งข้องระบบสวัสดิ้การข้อง
ครวัเรอ้น้ยากจัน้

รุะด้บฟ�รุม์ 
พฒัน้าร่ปแบบและการลงทุน้
ระบบชลประทาน้ใน้ไรน่้า	พฒัน้า
พนั้ธุพ์ช้ท่�ต้าน้ทาน้สภาพอากาศ
แปรปรวน้	พฒัน้าระบบประกัน้ภัย
พช้ผล
รุะด้บชุมชนำ 
จััด้การภัยพบิติัแบบม่สว่น้รว่มทั�ง
ก่อน้	ระหว่าง	และหลังเกิด้ภัยพบิติั	
ออกแบบและพฒัน้าการจััด้การ
กองทนุ้ภัยพบิติั
รุะด้บลุ่มนำำ�	กักเก็บน้ำาฝ้น้ใน้ชว่ง
ฤด้ฝ่้น้	ตั�งแต่ระดั้บไรน่้าชุมชน้	
แก้มลิง	หรอ้น้ำาใต้ดิ้น้	วิเคราะห์ 
ร่ปแบบการตกข้องฝ้น้และการ
เต้อน้ภัยพบิติั

ด้�นำสขุัภ�พั
จััด้ทำาฐาน้ข้อ้ม่ลการตรวจัวัด้
คณุ์ภาพอากาศ	ประเมิน้ผลกระทบ
ทางสุข้ภาพ	สรา้งระบบการเฝ้้า
ระวังโรคระบบทางเดิ้น้หายใจั
ด้�นำเทคโนำโลย่
พฒัน้าเช้�อเพลิงท่�เป็น้มิตรต่อ 
สิ�งแวด้ล้อม	ร่ปแบบและเทคโน้โลย	่
การเกษตรโด้ยปราศจัากการเผา
ด้�นำเศรุษฐกิจั
สรา้งมาตรการทางภาษ่ท่�ดิ้น้และ
สิ�งแวด้ล้อมเพ้�อลด้มลพษิทาง
อากาศ	ประเมิน้ผลเชงิต้น้ทนุ้ข้อง
มาตรการลด้ผลกระทบจัากมลพิษ
ทางอากาศ
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4 กลุ่มจัังห่วัด้ 17 จัังห่วัด้

ภาคเห่นำ่อ

สถานำการณ์์ในำพ่�นำท่�

Strategic Directions

ปัีญห่าและความท้าทาย

ด้้านำเศรษฐกิจั
• ท่องเท่�ยว	/เกษตร/บริการ/อุตสาหกรรม	(กลุ่มเหน้้อล่าง)
• 5	ปีผา่น้มาม่ข้น้าด้เล็กสดุ้/พฒัน้ากระจุักตัว	ปี	2560	เท่ากับ	1,182,872	ล้าน้บาท	
รอ้ยละ	7.7	ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมประเทศ	สัด้สว่น้เล็กลงอยา่งต่อเน้้�อง	

ด้้านำสังคม
• รายได้้ข้องประชากรตำากว่าค่าเฉล่�ยข้องประเทศ	ต่อหัวประชากร	(GRP	per	Capita)		
ปี	2560	จัังหวัด้แมฮ่่่องสอน้		65,488	บาท/ปี	ตำาท่�สดุ้ใน้ภาค

• ติด้อัน้ดั้บกลุ่มความยากจัน้ต่อเน้้�อง	10	ปี	 เรย่งตามลำาดั้บ	1.	แม่ฮ่่องสอน้	2.	น้า่น้	 
3.	ตาก

• อัตราการฆา่ตัวตายสำาเร็จัเป็น้อัน้ดั้บหนึ้�งข้องประเทศ
• ผลสัมฤทธิ�การศึกษาอย่่ใน้เกณ์ฑ์์ตำา	 โด้ยตำาว่าเกณ์ฑ์์ค่าเฉล่�ยร้อยละ	 50	 ทุกวิชา	 
(ปี	2560)

• ประชาชน้สว่น้ใหญย่งัยากจัน้
• ด้้อยโอกาสการเข้า้ถึงบริการภาครัฐ	
• พ้�น้ท่�ป่าต้น้น้ำาบางสว่น้ม่สภาพเส้�อมโทรม
• ปัญหามลพษิหมอกควัน้รุน้แรง

ด้้านำสิ�งแวด้ล้อม
• การใชป้ระโยชน์้ท่�ดิ้น้:	พ้�น้ท่�รวมทั�งภาค	106.03	ล้าน้ไร	่ ป่าไม้	
56.49	ล้าน้ไร	่พ้�น้ท่�ทำาการเกษตร	32.5	ล้าน้ไร	่คิด้เป็น้รอ้ยละ	
21.8	(ปี	2560)

• ปัญหาท่�ดิ้น้	 คทช.ม่เป้าหมายจััด้สรรท่�ดิ้น้ทำากิน้	 17	 จัังหวัด้	
431,338	ไร	่ประชาชน้	15,921	คน้	รวม	21,015	แปลง	

• ค่า	PM	2.5	เกิน้มาตรฐาน้	เฉล่�ย	24	ชม.	ตลอด้	25	วัน้
• ปี	2560	เกิด้ไฟิป่า	3,492	ครั�ง	ไฟิป่าเพิ�มขึ้�น้เฉล่�ยรอ้ยละ	1.33	
พ้�น้ท่�ป่าถก่ไฟิไหม้	60,774	ไร่

ด้้านำความร่วมม่อ 
• Contract	Farming	(เกษตร)
• เข้ตเศรษฐกิจัพเิศษ/ล้าน้น้าตะวัน้ออก
• อนุ้ภ่มิภาคลุ่มน้ำาโข้ง	(GMS)

ด้้านำเทคโนำโลย่ เนำ้นำ Digital Contents 
• Smart	City
• เทคโน้โลยดิ่้จิัตอล	เกษตร/ท่องเท่�ยว

ท่�ดิ้นำทำากินำ เศรษฐกิจัฐานำนำิเวศ คุณ์ภาพการศึกษา PM 2.5 เกษตรกับัความมั�นำคง 
ทางอาห่าร

• วางแผน้การจััด้การการใช้
ประโยชน์้ท่�ดิ้น้อยา่งม่สว่น้รว่ม

• จััด้ทำาฐาน้ข้อ้ม่ล	(Big	Data)	
เก่�ยวกับการถ้อครองท่�ดิ้น้และ
การใชป้ระโยชน์้ท่�ดิ้น้ระหว่าง
หน้ว่ยงาน้ท่�เก่�ยวข้อ้งเพ้�อการ
จััด้สรรท่�ดิ้น้เพ้�อการเกษตร
อยา่งเป็น้ธรรม

• จััด้การเศรษฐกิจัและสวัสดิ้การ
โด้ยชุมชน้	ใน้การปรบัตัว

• และใชค้วามร่ใ้น้การจััด้การ
เศรษฐกิจั-การสรา้งเครอ้ข้า่ย 
การจััด้การเศรษฐกิจัและตลาด้ 
ท่�เข้ม้แข้ง็เพ้�อลด้การผ่กข้าด้

• การสรา้งผ้่ประกอบการ 
คน้รุน่้ใหมใ่น้การพฒัน้าเศรษฐกิจั
ชุมชน้	

• ใชเ้ทคโน้โลย	่ความร่	้และ
น้วัตกรรมเพ้�อการพฒัน้า
เศรษฐกิจั

• การประยุกต์ใชเ้ทคโน้โลย่ 
และน้วัตกรรมเพ้�อการศึกษา

• สรา้งการเรย่น้ร่แ้บบ	Lifelong	
Learning	

• สรา้งการม่สรา้งรว่มข้องชุมชน้
หรอ้ท้องถิ�น้ด้้วยตามแน้วคิด้	
Inclusive	Education	

• สรา้งโอกาสการประกอบอาช่พ
สรา้งรายได้้

• การพฒัน้าเศรษฐกิจัชุมชน้ 
ใน้เข้ตป่าเพ้�อลด้การเผาป่า
เพ้�อยงัช่พ

• การสง่เสริมการใชเ้ทคโน้โลย่	
ความร่	้และน้วัตกรรม

• การสรา้งความรว่มม้อกับ
ประเทศเพ้�อน้

• การม่สว่น้รว่มกับประชาชน้ 
ใน้การจััด้การปัญหาฝุ่้น้ควัน้

• การพฒัน้าระบบการเกษตร
ยั�งย้น้ท่�เป็น้มิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม
ท่�สามารถสร้างรายได้้ท่�มั�น้คง

• พฒัน้าฐาน้ข้อ้ม่ลปัจัจััยการผลิต
ข้องชุมชน้	กำาหน้ด้น้โยบายการ
พฒัน้าท่�สอด้คล้องกับทรพัยากร
ใน้ท้องถิ�น้

• การสรา้งพ้�น้ท่�อาหารปลอด้ภัย
และความมั�น้คงทางอาหารเพ้�อ
สรา้งความตระหนั้กต่อการรกัษา
ท่�ดิ้น้

• การเกษตรกรรมยั�งย้น้แบบ 
ครบวงจัร

• การสง่เสริมการใชเ้ทคโน้โลย	่
ความร่	้และน้วัตกรรมด้้าน้ 
การผลิตและการตลาด้

• ฐาน้ภ่มิปัญญาท้องถิ�น้ท่�ม่อัตลักษณ์ ์
ไม่สามารถน้ำามาใชป้ระโยชน์้เชงิพาณ์ชิย์

• ประชากรสง่อายุม่สดั้สว่น้ส่งท่�สดุ้ใน้
ประเทศ

• สถาน้การณ์ห์ลังโควิด้-19	(สาธารณ์สขุ้/ 
การศึกษา/แรงงาน้/รายได้้จัากการท่องเท่�ยว)

• ภาวะเศรษฐกิจัถด้ถอย
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5 กลุ่มจัังห่วัด้ 20 จัังห่วัด้

ภาคตะวันำออกเฉ่ยงเห่นำ่อ

สถานำการณ์์ในำพ่�นำท่�

Strategic Directions

• ข้นำาด้พ่�นำท่�ภาค	1	ใน้	3	ข้องประเทศ	
• พ่�นำท่�การเกษตร	รอ้ยละ	58	ข้องพ้�น้ท่�ป่า	ร้อยละ	15	ข้องพ้�น้ท่�ภาค
• ปีระชากร	ร้อยละ	33.15		ข้องประชากรทั�งประเทศ	จัังหวัด้น้ครราชส่มาม่ประชากร
มากท่�สดุ้	2,646,401	คน้

• GRP	ใน้ปี	2560	ม่ม่ลค่า	1,496,072	ล้าน้บาท	คิด้เป็น้รอ้ยละ	9.7	ข้อง	GDP
• GPP	น้ครราชสม่า	ข้อน้แก่น้	อุด้รธาน่้	และอุบลราชธาน่้	ม่ม่ลค่ารวมกัน้เท่ากับรอ้ยละ	
47	ข้อง	GRP

• GRP/cap	 80,352	บาท/คน้/ปี	ตำากว่าทุกภ่มิภาค	 ต่างกับภาคตะวัน้ออก	6.2	 เท่า	
และตำากว่าค่าเฉล่�ยข้องประเทศ	2.8	เท่า	(228,398	บาท/คน้/ปี)		

• GRP Growth	ปี	2560	ข้ยายตัวร้อยละ	2.5	ซิึ�งมาจัากภาคอุตสาหกรรม	รอ้ยละ	6.3	
จัากภาคบริการ	ร้อยละ	2.6	แต่ภาคการเกษตรหด้ตัวลด้ลง	ร้อยละ	2.3

• GRP ภาคเกษตร	ม่ลค่า	292,688	ล้าน้บาท	GRP	น้อกภาคการเกษตร	1,203,384	
ล้าน้บาท	โด้ยมาจัากอุตสาหกรรม	280,337	ล้าน้บาท	ซิึ�งรอ้ยละ	54.25	อย่ใ่น้จัังหวัด้
น้ครราชสม่า	(81,342	ล้าน้บาท)	และข้อน้แก่น้	(70,760	ล้าน้บาท	)

• การใชท้่�ดิ้นำเพ่�อการเกษตร	ปีเพาะปลก่	2561-2562	ม่พ้�น้ท่�
เพาะปลก่ข้า้วน้าปี	36,878,181	ไร	่คิด้เป็น้รอ้ยละ	61	ข้องพ้�น้ท่�
ปลก่ข้า้วน้าปีข้องประเทศ	ได้้ผลผลิต	11,706,257	ตัน้	(มากท่�สดุ้
ข้องประเทศ)	แต่ม่ผลผลิตเฉล่�ยต่อไรเ่พ่ยง	317	กิโลกรมั	(ตำาท่�สดุ้
ใน้ประเทศ)

• สินำค้าเกษตรท่�สำาคัญ อ้อยโรงงาน้	50.27	ล้าน้ตัน้	(รอ้ยละ	
43.7	ข้องประเทศ)	มัน้สำาปะหลัง	15.32	ล้าน้ตัน้	(รอ้ยละ	53.7	
ข้องประเทศ)	ข้้าว	11.02	ล้าน้ตัน้	(รอ้ยละ	45.5	ข้องประเทศ)	
ยางพารา	1.1	ล้าน้ตัน้	(รอ้ยละ	23.8	ข้องประเทศ)

• ด่้านำชายแด้นำ	จัำาน้วน้	15	ด่้าน้ถาวร	23	จุัด้ผอ่น้ปรน้	เช้�อมโยง
การค้าชายแด้น้	ม่ระเบย่งเศรษฐกิจัตะวัน้ออก-ตะวัน้ตก	(EWEC)	
เช้�อมโยงการค้าการลงทนุ้ใน้	GMS	ใน้ปี	2562	การค้าชายแด้น้
ม่ม่ลค่า	 335,255.3	 ล้าน้บาท	 ม่ลค่าการส่งออก	195,345.1	 
ล้าน้บาท	 (สง่ออกไปลาวส่งสดุ้	 รองลงมาค้อ	 เว่ยด้น้ามและจ่ัน้
ตอน้ใต้)	ม่ลค่าการน้ำาเข้้า	139,910.2	ล้าน้บาท	(น้ำาเข้้าจัากจ่ัน้
ตอน้ใต้ส่งท่�สดุ้	รองลงมาค้อ	ลาวและเว่ยด้น้าม)	การค้าชายแด้น้
ม่แน้วโน้้มเพิ�มมากขึ้�น้โด้ยเฉพาะผา่น้ด่้าน้ศุลกากรมุกด้าหาร

ด้้านำการพัฒนำา ด้้านำ ววนำ.
“ศน่ำยก์ล�งเศรุษฐกิจัขัองอนุำภม่ิภ�คลุ่มแมน่ำำ�โขัง”
• แก้ปัญหาภัยแล้ง/แหล่งน้ำาข้าด้แคลน้
• สร้างความเข้ม้แข้ง็ฐาน้เศรษฐกิจั
• แก้ปัญหาความยากจัน้และลด้ความเหล้�อมลำา
• พฒัน้าโครงข้า่ยคมน้าคมข้น้สง่	เช้�อมโยงเศรษฐกิจั
ภ่มิภาค	และ	GMS

• พฒัน้าความรว่มม้อใน้	GMS	สร้างความเข้ม้แข้ง็
ทางเศรษฐกิจัตามแน้วชายแด้น้และแน้วระเบย่ง
เศรษฐกิจั

• พฒัน้าเทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมการบริหารจััด้การน้ำาให้เพย่งพอต่อความต้องการ	และการพฒัน้าแหล่งน้ำาใน้พ้�น้ท่�เพ้�อการ
พฒัน้าเศรษฐกิจัและคณุ์ภาพช่วิตข้องประชาชน้

• พฒัน้าเทคโน้โลยแ่ละน้วัตกรรมเพ้�อสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจั	โด้ยเฉพาะใน้กลุ่ม	SMEs,	Start	Up,	Social	Enterprises
• วิจััยและพฒัน้าองค์ความร้่เชงิน้โยบาย	มาตรการ	เคร้�องม้อเพ้�อเสรมิสรา้งความเข้ม้แข้ง็ข้องสถาบนั้ครอบครวั	สถาบนั้ทาง
สงัคม	ให้ม่	Social	Safety	Net	ท่�เข้ม้แข็้ง	และลด้ความความเหล้�อมลำา

• พฒัน้าองค์ความร่	้ เทคโน้โลย	่น้วัตกรรม	 ด้้าน้เกษตรอิน้ทรย่	์ปศุสตัว์	และความมั�น้คงด้้าน้อาหาร	ควบค่่ไปกับการรักษา
สมด้ลุข้องการใชท้รพัยากรท่�ดิ้น้	ป่าไม้	แหล่งน้ำา	พลังงาน้	อากาศ	อยา่งยั�งย้น้	ใน้ระดั้บพ้�น้ท่�และระหว่างภ่มิภาค	GMS	

• การวิจััยและพฒัน้าองค์ความร่เ้ชงิน้โยบาย	มาตรการ	เคร้�องม้อเพ้�อเสรมิสรา้งความรว่มม้อใน้อนุ้ภ่มภิาคลุม่แมน่้ำาโข้งใน้การ
สรา้งความเข้ม้แข้ง็ทางเศรษฐกิจั	สงัคม	สิ�งแวด้ล้อมตามแน้วชายแด้น้และแน้วระเบย่งเศรษฐกิจั

ปัีญห่าและความท้าทาย • ข้าด้แคลน้น้ำา/ภัยแล้ง/การจััด้การน้ำา	
• ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมภาคและจัังหวัด้ตำา/ 
รายได้้ตำา/ความยากจัน้/การยา้ยถิ�น้ส่ง	

• ปัญหาสังคม/ครอบครัวแหว่งกลาง/คุณ์ภาพคน้
และการพฒัน้ามนุ้ษย/์ความเหล้�อมลำา	

• ความมั�น้คงทางอาหาร/ฐาน้ทรพัยากรเส้�อมโทรม	
• การพฒัน้าระเบย่งเศรษฐกิจั	EWEC/GMS	
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2 กลุ่มจัังห่วัด้ 8 จัังห่วัด้

ภาคตะวันำออก

สถานำการณ์์ในำพ่�นำท่�
ระเบ่ัยงเศรษฐกิจัพิเศษภาคตะวันำออก 

(Eastern Economic Corridor)

Strategic Directions

ปัีญห่าและความท้าทาย

ปีระชากรและสังคม
• ประชากรทั�งสิ�น้	5,102,557	คน้
• แรงงาน้	ปี	2560	ประชากรอายุ	15	ปีข้ึ�น้ไป	จัำาน้วน้	4.75	ล้าน้คน้	พร้อมท่�จัะทำางาน้	
3.34	ล้าน้คน้	(รอ้ยละ	70.4)	สว่น้ใหญอ่ย่ใ่น้ภาคบริการ	(รอ้ยละ	51.5)	รองลงมาค้อ
ภาคอุตสาหกรรม	(ร้อยละ	27.9)	และภาคเกษตร	(ร้อยละ	20.6)

• การศึกษาระดั้บประถมศึกษา	รอ้ยละ	36.1	 มัธยมศึกษา	รอ้ยละ	20.8	 อุด้มศึกษา
รอ้ยละ	20.0	และอาชว่ะศึกษาร้อยละ	4.0	

• แรงงาน้ต่างด้้าวม่แน้วโน้้มลด้ลง	ปี	2560	ม่จัำาน้วน้	82,994	คน้	(เม่ยน้มา	สปป.ลาว	
กัมพช่า)	จัังหวัด้ชลบุรม่ากท่�สดุ้	(35,624	คน้)	รองลงมาค้อระยอง	(24,236	คน้)	

เศรษฐกิจัและรายได้้
• ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมภาคต่อหัว	ปี	2561	เท่ากับ	3,026,495	บาท	(รอ้ยละ	18.5	ข้อง
ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมประเทศ)

• ปี	2561	ม่ม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์ภาคเฉล่�ยเท่ากับ	508,568	บาท	เพิ�มข้ึ�น้จัาก	ป	ี2557	โด้ย
จัังหวัด้ระยองม่ม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์จัังหวัด้เฉล่�ยต่อหัว	(GRP	per	Capital)	สง่ท่�สดุ้	ค้อ	
1,067,449	บาท	รองลงมาค้อชลบุร	่566,801	บาท	ปราจ่ัน้บุร	่513,789	บาท	และ
ฉะเชงิเทรา	469,539	บาท	

• ความยากจัน้ม่แน้วโน้้มลด้ลง	
• ภาวะหน่้�สนิ้ข้องครวัเรอ้น้	167,913	บาท	ต่อครวัเรอ้น้	
• โครุงสรุ�้งเศรุษฐกิจัพั่�งพังิภ�คอุตส�ห้กรุรุมม�กท่�สดุ	ใน้ปี	2561	ภาคอุตสาหกรรม
ม่สัด้ส่วน้ม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์ร้อยละ	 65.6	 ข้องม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์ภาค	 รองลงมาค้อ 
ภาคบรกิาร	และภาคเกษตร

• ก�รุใช้ท่�ดินำเพั่�อก�รุเกษตรุ ปรุะโยชน์ำท�งก�รุเกษตรุ	 12,885,047	 ไร่	 	 โด้ยเป็น้ 
น้าข้า้ว	2,778,850	ไร	่พช้ไร	่3,219,169	ไร	่สวน้ไม้ผลยน้้ต้น้	5,201,713	ไร	่สวน้ผัก/
สวน้ไม้ด้อก/ไม้ประดั้บ	108,622	 ไร่	 และเน้้�อท่�ใช้ประโยชน้์ทางการเกษตรอ้�น้	ๆ	
1,576,693	ไร่

• ความยากจัน้และปัญหาข้าด้รายได้้	
• ความเหล้�อมลำาทางเศรษฐกิจั	
• เศรษฐกิจัชะลอตัว/ถด้ถอย	
• การว่างงาน้ข้องแรงงาน้	
• ภัยแล้ง	การข้าด้แคลน้น้ำา	
• กากข้องเสย่อุตสาหกรรม

 ปีระเด็้นำสำาคัญข้องพ่�นำท่�ภาคตะวันำออก
• การยกระดั้บคณุ์ภาพและมาตรฐาน้การผลิตสนิ้ค้าอุตสาหกรรมให้สอด้คล้องกับความต้องการข้องผ้่บรโิภค	เอ้�อต่อการพัฒน้าเป็น้เข้ตอุตสาหกรรม
เชงินิ้เวศท่�ม่กระบวน้การผลิตท่�ได้้มาตรฐาน้สากล	

• การวิจััย	พฒัน้า	สรา้งน้วัตกรรมและถ่ายทอด้น้วัตกรรมเพ้�อสรา้งคุณ์ค่า	(Value	Creation)	ให้กับผลิตภัณ์ฑ์์ทางการเกษตร	
• การสรา้งธุรกิจับรกิารคล้�น้ลก่ใหมท่่�เน้้น้ความคิด้สรา้งสรรค์	(Creativity)	สรา้งเอกลักษณ์/์ศักยภาพหลักข้องพ้�น้ท่�/องค์กร	ให้เกิด้ความได้้เปรย่บ
ทางการแข้ง่ข้นั้	

• การจััด้เตรย่มระบบโครงข่้ายการบริการพ้�น้ฐาน้บริเวณ์เข้ตเศรษฐกิจัชายแด้น้ให้ได้้มาตรฐาน้และสอด้คล้องกับความต้องการข้องภาคเอกชน้และ
ภาคประชาชน้		

• การอนุ้รกัษ์และฟิ้� น้ฟิท่รพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม	ตลอด้จัน้การกำาจััด้ข้องเสย่อุตสาหกรรม	
• การพฒัน้าพ้�น้ท่�เข้ตเศรษฐกิจัพเิศษภาคตะวัน้ออกให้เป็น้เข้ตเศรษฐกิจัท่�ม่ความทัน้สมัยท่�สดุ้ใน้ภ่มิภาคอาเซิย่น้	
• การยกระดั้บทักษะข้องแรงงาน้ให้สอด้รบักับความต้องการข้องตลาด้แรงงาน้

ครุอบคลุมพ่ั�นำท่� 3 จ้ังห้ว้ดในำภ�คตะว้นำออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรุ� 
ชลบุรุ ่และรุะยอง ปรุะก�ศเขัตสง่เสรุมิในำ 5 พ่ั�นำท่�
• เข้ตส่งเสริมระเบ่ยงเศรษฐกิจัพิเศษภาคตะวัน้ออก	ยกระดั้บ
สน้ามบนิ้อ่่ตะเภาให้เป็น้ศ่น้ยก์ลางการบนิ้

• เข้ตส่งเสริมน้วัตกรรมระเบ่ยงเศรษฐกิจัพิเศษภาคตะวัน้ออก	 
ยกระดั้บอุตสาหกรรมและชุมชน้ด้้วยการพฒัน้า	วิจััยและน้วัตกรรม

• เข้ตส่งเสริมอุตสาหกรรมและน้วัตกรรมดิ้จิัทัล	 เพ้�อข้ยายและ
ปรบัปรุงโครงสรา้งพ้�น้ฐาน้ด้้าน้ดิ้จิัทัลรองรบัการเป็น้ศ่น้ยก์ลาง
ข้้อม่ล	(Data	Hub)	ข้องอาเซิย่น้

• นิ้คมอุตสาหกรรม	Smart	Park	จัังหวัด้ระยอง
• นิ้คมอุตสาหกรรมเหมราช	อ่สเทิรน์้ซิบ่อรด์้	4	จัังหวัด้ระยอง	แผน้
ปฏิิบติัการพฒัน้าเข้ตพฒัน้าภาคตะวัน้ออก	ป	ีพ.ศ.	2560-2565	
ประกอบด้้วย	6	แผน้ปฏิิบติัการ	จัำาน้วน้	425	โครงการ	วงเงิน้
ลงทนุ้	1,061,471,325	 ล้าน้บาท	ม่หน้ว่ยงาน้ท่�รบัผิด้ชอบ	17	
กระทรวง
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FACTSHEET
Area Need

2 กลุ่มจัังห่วัด้ (ภาคใต้ฝัั� งอ่าวไทยและภาคใต้ฝัั� งอันำด้ามันำ) ชุมพร สุราษฎร์ธานำ่ 
นำครศร่ธรรมราช พัทลุง สงข้ลา ระนำอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ั� ตรัง และสตูล

ภาคใต้

สถานำการณ์์ในำพ่�นำท่�

คนำ ชุมชนำและสังคม (People)
• ประชากรภาคใต้	9.4	ล้าน้คน้	ม่สดั้สว่น้ประชากรสง่อายุเพิ�มข้ึ�น้	ประชากรแรงงาน้	4	คน้	
ด้แ่ลผ้่สง่อายุ	1	คน้	(ปี	2561)	และสัด้สว่น้คน้อายุ	15-59	ปี	ม่อาชพ่และม่รายได้้ตำา	(แผน้
พฒัน้าภาค	พ.ศ.	2560-2565	ฉบับทบทวน้,	2563)	

• ภาคใต้ม่สดั้สว่น้คน้จัน้เฉล่�ยร้อยละ	14.26	ข้องประชากรใน้ภาคใต้	และสดั้สว่น้คน้จัน้ใน้
ภาคใต้ม่แน้วโน้้มเพิ�มข้ึ�น้	(ธน้าคารแห่งประเทศไทย,	2562)

• ม่กลุ่มชาติพัน้ธุ์ชาวเลใน้	5	 จัังหวัด้ชายฝั้� งอัน้ด้ามัน้	และกลุ่มมานิ้ใน้เท้อกเข้าบรรทัด้ 
และสัน้กาลาค่ร	่(ม่ลนิ้ธชุิมชน้ไท,	2563	และชุมพล	โพธสิาร,	2560	สกว.)

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวด้ล้อม และภัยพิบััติ (Planet)
• การใชป้ระโยชน้ท่์�ดิ้น้สว่น้ใหญเ่ป็น้พ้�น้ท่�ปลก่ยางพาราและปาล์มน้ำามัน้	รอ้ยละ	86.9	ข้อง
พ้�น้ท่�การเกษตร

• ปรมิาณ์น้ำาท่ารายปีสง่	แต่เก็บกักน้ำาได้้น้้อย	รอ้ยละ	7.1	ข้องปรมิาณ์น้ำาท่ารายปี	ปรมิาณ์
น้ำาใน้อ่างเก็บน้ำาข้น้าด้ใหญล่ด้ลง	

• ม่พ้�น้ท่�ชุม่น้ำาท่�สำาคัญน้าน้าชาติและระดั้บชาติ	จัำาน้วน้	21	แห่ง
• ม่ความหลากหลายข้องจัำาน้วน้ชนิ้ด้ข้องพัน้ธุกรรมท้องถิ�น้สง่	ชนิ้ด้พนั้ธุกรรมผักพ้�น้บา้น้
และสมุน้ไพรไมต่ำากว่า	155	ชนิ้ด้	และสายพนั้ธุกรรมข้า้ว	ไมน้่้อยกว่า	4,000	สายพนั้ธุ	์
(ศ่น้ยวิ์จััยข้า้วพทัลงุ)	

• ม่ปรมิาณ์ข้ยะท่�เกิด้ข้ึ�น้ทั�งสิ�น้	2.75	ล้าน้ตัน้/ปี	หรอ้คิด้เป็น้รอ้ยละ	10.0	ข้องปริมาณ์ข้ยะ
ทั�งประเทศ

• สถาน้การณ์อุ์ทกภัยม่แน้วโน้้มเพิ�มข้ึ�น้และจัำาน้วน้ครัวเรอ้น้ท่�ได้้รบัผลกระทบจัากอุทกภัย
เพิ�มข้ึ�น้ค่อน้ข้า้งมาก

• การกัด้เซิาะชายฝั้� งทะเลสง่	คิด้เปน็้รอ้ยละ	31.8	ข้องชายฝั้� งทะเลท่�ถ่กกัด้เซิาะทั�งประเทศ	

• ผลิตภัณ์ฑ์์ทางการเกษตรม่ลค่าลด้ลง
• ความยากจัน้และความเหล้�อมลำาแน้วโน้้มสง่ข้ึ�น้
• สารเสพติด้สง่
• เศรษฐกิจัข้ยายตัวตำา
• การท่องเท่�ยว	เติบโต	แต่กระจุักตัว

โครงสร้างเศรษฐกิจัข้องภาคใต้
• เศรษฐกิจัภาคใต้ม่ข้น้าด้เล็กคิด้เป็น้รอ้ยละ	7.7	ข้องผลิตภัณ์ฑ์์
มวลรวมประเทศ	 ม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์ภาค	1,266,402	 ล้าน้บาท	
(ปี	2561)	

• โครงสร้างเศรษฐกิจัภาคใต้ยงัคงพึ�งพาภาคเกษตร	และม่แน้ว
โน้้มปรบัตัวส่ภ่าคบรกิาร	(การท่องเท่�ยว)	มากขึ้�น้	ภาคบรกิาร
ม่สดั้สว่น้การผลิตรอ้ยละ	64.4	(ปี	2561)

• เศรษฐกิจัภาคการค้าชายแด้น้ภาคใต้ม่ม่ลค่าการค้าผ่าน้ด่้าน้
ชายแด้น้ส่งท่�สดุ้ข้องประเทศ	(ปี	2561)	ข้้อม่ลจัาก:	แผน้พัฒน้า
ภาคใต้	พ.ศ.	2560-2565	ฉบบัทบทวน้	2563

• หน่้�สิน้ครัวเร้อน้ภาคใต้ม่แน้วโน้้มเพิ�มข้ึ�น้และส่งกว่าระดั้บ
ประเทศ	 โด้ยปี	 2560	 ครัวเร้อน้ใน้ภาคใต้ม่หน่้�สิน้เฉล่�ย	
187,279	บาท	ส่งกว่าระดั้บประเทศ	(ธน้าคารแห่งประเทศไทย,	
2562)

• วิสาหกิจัข้น้าด้กลางและข้น้าด้ย่อมต่อม่ลค่าผลิตภัณ์ฑ์์มวล
รวมทั�งหมด้ตำา	ม่ม่ลค่า	12,945	ล้าน้บาท	ตำาเป็น้ลำาดั้บท่�	11	
ข้องประเทศ	(กระทรวงมหาด้ไทย)

การเป็ีนำหุ้่นำส่วนำเพ่�อการบัรรลุเป้ีาห่มาย
• การพฒัน้าท่�ยั�งย้น้	(Partnership)
ความปีลอด้ภัย ความสุข้ สันำติภาพ
• สถาบนั้ท่�เข้้มแข้ง็	และความยุติธรรม	(Peace)
• อัตราความรุน้แรงใน้ครวัเรอ้น้	อัน้ดั้บ	2	ข้องประเทศ	(กระทรวง
มหาด้ไทย)

• ดั้ชน่้ความสุข้ข้องประชาชน้ใน้	14	จัังหวัด้ภาคใต้	จัังหวัด้พงังา	
ความสุข้มากท่�สุด้	 (ปี	 2560)	 (มหาวิทยาลัยสงข้ลาน้คริน้ทร์,	
2560)

Strategic Directions

ปัีญห่าและความท้าทาย

ด้้านำ ววนำ.
• การพฒัน้าเชงิระบบการเกษตรท่�ยั�งย้น้		
• การพฒัน้าการท่องเท่�ยวโด้ยชุมชน้	และการท่องเท่�ยวเชิงคุณ์ภาพ
• อุตสาหกรรมบน้ฐาน้	BCG	&	Blue	&	Creative	Economy	
• การจััด้การทรพัยากรชายฝั้� ง	โด้ยการม่สว่น้รว่ม
• การจััด้การทรพัยากรน้ำาเชิงระบบ
• การพฒัน้าศยัภาพ	(Re-Skill	&	Up-Skill)	ข้องคน้ทกุกลุ่มและความความเข้ม้แข้ง็ข้ององค์กรชุมชน้ท้องถิ�น้
• การจััด้การระบบฐาน้ข้อ้ม่ลเพ้�อการพฒัน้า	(Open	Data)
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ยะลา นำราธิวาส ปัีตตานำ่

ด้้านำเศรษฐกิจั
• เศรษฐกิจัม่ข้น้าด้เล็ก	(ร้อยละ	0.8	ข้อง	GDP,	2561)
• พึ�งพาภาคการเกษตร	(ร้อยละ	28.9	ข้อง	GRP,	2561)	
• ราคาผลผลิตทางเกษตรลด้ลง	เชน่้	ยางพารา	ปาล์มน้ำามัน้
• การค้าชายแด้น้ไทย-มาเลเซิย่ม่ม่ลค่าสง่สุด้
• ปัตตาน่้	น้ราธวิาส	ม่อัตราความยากจัน้สง่ท่�สดุ้ใน้	5	จัังหวัด้แรก	(World	Bank,	

2019)
• รายได้้เฉล่�ยต่อครัวเรอ้น้ต่อเด้้อน้ตำากว่าระดั้บประเทศ			(18,231	บาทต่อเด้้อน้/
ระดั้บประเทศ	26,946	บาทต่อเด้้อน้)	

• หน่้�สนิ้ครวัเรอ้น้เฉล่�ยเพิ�มสง่ข้ึ�น้ต่อเน้้�อง	(75,437	บาท,	2561)	
ด้้านำสังคม
• ปัญหายาเสพติด้ม่แน้วโน้้มรุน้แรงถ้อเป็น้ปัญหาด้้าน้ความมั�น้คง
• คณุ์ภาพการศึกษาตำาท่�สดุ้ข้องประเทศ	

ด้้านำสันำติภาพ
• เหตกุารณ์ค์วามไมส่งบและความรุน้แรงยด้้เย้�อเป็น้ปีท่�	16	
• เกิด้เหตกุารณ์์	19,822	ครั�ง	ม่ผ้่เส่ยชวิ่ต	7,128	คน้	และบาด้เจ็ับ	
13,334	คน้	

ด้้านำสิ�งแวด้ล้อม
• การข้ยายพ้�น้ท่�ระเบดิ้หิน้เพ้�ออุตสาหกรรม
• การบรหิารจััด้การแหล่งน้ำาไมต่รงกับความต้องการ
ด้้านำหุ้่นำส่วนำเพ่�อการพัฒนำา
• ความร่วมม้อข้ององค์กรหลากหลายม่บทบาทใน้การพัฒน้า
พ้�น้ท่�	ทั�งองค์การระหว่างประเทศและใน้ประเทศ

ด้้านำเทคโนำโลย่และนำวัตกรรม
• การใชเ้ทคโน้โลยย่งัคงม่น้้อยมาก	
• การสง่เสรมิความสามารถข้องนั้กวิจััยน้้อย

ภาคการเกษตรถด้ถอยสัมพันำธ์กับั
งานำและการเติบัโตข้องเศรษฐกิจั การแก้ไข้ปัีญห่ายาเสพติด้ นำิติธรรมและความรุนำแรงในำพ่�นำท่�

• สร้างทักษะใหม่	 (Re-Skilling)	และเพิ�มพ่น้ทักษะ	 (Up-
Skilling)	แรงงาน้ใน้พ้�น้ท่�และแรงงาน้ท่�เดิ้น้ทางกลับจัาก
ประเทศมาเลเซิย่ใน้ชว่งวิกฤต	COVID-19	

• สง่เสรมิทักษะ	ความร่ใ้หกั้บเยาวชน้ใน้พ้�น้ท่�	ทั�งทักษะด้้าน้
การทำางาน้	และ	Digital	 Platform	 เพ้�อให้ม่ศักยภาพ
ทัด้เท่ยมกับเยาวชน้ใน้ภาคอ้�น้	ๆ	

• ส่งเสริมเทคโน้โลย่	 อุตสาหกรรม	การรักษาและแปรร่ป
ผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณ์ฑ์์ฮ่าลาล	เพ้�อตลาด้ทั�งใน้
และต่างประเทศ

• สง่เสรมิการค้าชายแด้น้	คาบสมุทรมลาย่และโลกอาหรบั	
(กฎีหมายการค้าข้า้มแด้น้	ระบบคมน้าคมข้น้สง่)

• ปรับแน้วทางการแก้ไข้ปัญหายาเสพติด้	 โด้ยเริ�มจัาก 
ปรบัแน้วคิด้ให้เร้�องยาเสพติด้เป็น้ปัญหาความมั�น้คงข้อง
มนุ้ษยแ์ละพ้�น้ท่�	

• สร้างการม่ส่วน้ร่วมทุกภาคส่วน้โด้ยเฉพาะชุมชน้	สร้าง
ความเข้ม้แข็้งให้กับครอบครัว	และชุมชน้บน้ฐาน้ความเช้�อ
วัฒน้ธรรม	

• สง่เสรมิให้เยาวชน้ทำางาน้กับเยาวชน้	เพ้�อเยาวชน้	
• กระจัายอำาน้าจัใน้การจััด้การปัญหาตน้เองให้กับท้องถิ�น้	
• ออกแบบการศึกษาใหม	่(Redesign	Education)	เพ้�อสร้าง
ทรพัยากรมนุ้ษย์ท่�เหมาะกับการพัฒน้าใน้บริบททรัพยากร
พ้�น้ถิ�น้และวัฒน้ธรรมข้องพ้�น้ท่�	

• สง่เสรมิการส้�อสารเร้�องกระบวน้การสนั้ติภาพทกุภาคสว่น้	
ทั�งใน้และน้อกพ้�น้ท่�

• เปิด้โอกาสและสนั้บสนุ้น้ให้ทุกภาคส่วน้ให้ความเห็น้และ 
ม่สว่น้รว่มใน้กระบวน้การสนั้ติภาพ	

• สนั้บสนุ้น้กระบวน้การพด่้คุยท่�ต่อเน้้�องและจัรงิใจั
• ลด้	เลิก	กฎีหมายความมั�น้คงใน้พ้�น้ท่�ชายแด้น้ภาคใต้	 
(ท่�สง่ผลต่อสทิธมินุ้ษยชน้	นิ้ติธรรม	การประกอบอาชพ่	
และเศรษฐกิจั)

สถานำการณ์์ในำพ่�นำท่�

FACTSHEET
Area Need ภาคใต้ชายแด้นำ

Strategic Directions

ปัีญห่าและความท้าทาย

• ภาคการเกษตรถด้ถอย
• นิ้ติธรรมและความรุน้แรง
• เหตกุารณ์์ความไมส่งบใน้พ้�น้ท่�

• คณุ์ภาพการศึกษา
• การแพรร่ะบาด้ข้องยาเสพติด้	
• ประชากรวัยแรงงาน้ม่จัำาน้วน้มาก

• พฒัน้าเม้องต้น้แบบ	“สามเหล่�ยมมั�น้คง	
มั�งคั�ง	ยั�งยน้้”
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