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บทคัดยอ 

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต เผชิญวิกฤตการณมาอยางยาวนาน หลังสิ้นสุดสงครามในป ๒๔๙๖ 
เกาหลีใตเปนหนึ่งในประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลก ตอมาในป ๒๕๐๕ รัฐบาลประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
ฉบับท่ี ๑ เปลี่ยนประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมหนักตาง ๆ เริ่มลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนา และใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลา ๕๐ ป เกาหลีใตมีการปรับตัว
จากประเทศท่ีเลียนแบบเทคโนโลยีผูอ่ืน มาเปนผูสรางนวัตกรรม และปจจุบันเปนหนึ่งในประเทศผูนํานวัตกรรม
ของโลก ทําใหหลุดพนจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง เปนประเทศท่ีมีรายไดสูง สําหรับประเทศไทย จากขอมูล
การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ พบวา ประเทศขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานขาดการพัฒนา รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือปรับปรุงและ
จัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ สรางมาตรการสงเสริมงานวิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดังนั้นจากการฝกอบรม ดูงาน หลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระยะสั้นและระยะยาวใน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภาครัฐผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) กําหนดนโยบาย 
“ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” และเพ่ิมบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงตองไดรับ
ความสนับสนุนจากทุกภาคสวน สรางกลไกการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดย
ผูสนับสนุนหลัก คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํ านักงานคณะกรรมการข าราชการพลเรือน และ
กระทรวงศึกษาธกิาร ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย จะตองมีปจจัยตางๆ ไดแก เงินทุนสําหรับดําเนินการ โครงสราง
พ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรท่ีมีความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และนโยบายสนับสนุนให
เกิดการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 

การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีความทาทายหลายดาน เชน นโยบายการพัฒนา

ไมตอเนื่อง การขาดแคลนงบประมาณ ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้นประเทศไทยตองมีการกําหนด

นโยบายระยะสั้น ระยะยาวท่ีชัดเจน มีกรอบระยะเวลาท่ีสามารถปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลได กําหนด

หนวยงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ สรางความรวมมือจาก ๓ กลุมหลัก คือ ภาคธุรกิจ 

ภาคการศึกษา และภาครัฐ เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะใหบุคลากร สรางอาชีพท่ีม่ันคงดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ท้ังนี้จะตองมีผูนําท่ีมีวิสัยทัศน มีความรอบรู และทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถสรางความศรัทธา

และความไววางใจจากทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และประเทศชาติก็จะมีความ

เจริญกาวหนาในท่ีสุด 
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รายงานผลการเรียนรูและขอเสนอการประยุกตใชในระบบราชการไทย 

เรื่อง นโยบายนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย 

(Science and Technology Innovation Policy) 

สวนท่ี ๑ ส่ิงท่ีไดรับจากการอบรมและการทบทวน 

สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต เปนประเทศท่ีไมไดมีทรัพยากรธรรมชาติมากนัก ซํ้ายังตองเผชิญกับ

วิกฤตการณตางๆ มาแลวหลายตอหลายครั้ง เชน สงครามเกาหลี และการอยูภายใตการปกครองของประเทศญี่ปุน 

เปนตน แตก็ยังสามารถกาวขามผานความยากลําบากเหลานั้น และเจริญรุดหนาจนกลายเปนหนึ่งในประเทศผูนํา

ทางเทคโนโลยีอันดับตนๆ ของโลกได ภายในระยะเวลาเพียงไมถึง ๕ ทศวรรษ วิธีการพัฒนาประเทศของ

สาธารณรัฐเกาหลีจึงเปนสิ่งท่ีนาศึกษาและควรคาแกการถอดเปนบทเรียนสูการพัฒนาประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 

โดยในชวงของแผนพัฒนาประเทศสาธารณรัฐเกาหลีฉบับท่ี ๑ ป พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น ขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใตยัง

ไมสําคัญระดับโลก การวางแผนเนนไปท่ีการทดแทนนําเขา และการสงเสริมการสงออกโดยอาศัยนโยบายสนับสนุน

ของรัฐบาล จนกระท่ังแผนพัฒนาประเทศ ฉบับท่ี ๒ ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔ เปนชวงท่ีมีการกอต้ัง

สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเกาหลี (Korea Institute of Science and Technology: KIST) ซ่ึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ในเกาหลี อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลหนัก ซ่ึงรวมถึงอุตสาหกรรมการตอเรือ การพัฒนาโลหะพิเศษ การผลิตรถยนตและโรงงานผลิตไฟฟา 

อีกท้ังวิศวกรเคมีของสถาบันยังมีสวนในการวางแผนสรางศูนยอุตสาหกรรมปโตรเคมีและการจัดตั้งเมือง

วิทยาศาสตรแดดุค (Daeduk) รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชในการสังเคราะหเสนใยเพ่ือผลิตเสนผมเทียม

สําหรับสงออก และโรงงานผลิตสารเคมีสําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมยา โดยถือเปนจุดเริ่มตนท่ีนําประเทศ

เกาหลีใตไปสูการเปนประเทศแนวหนาดานนวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สําหรับดานการบริหารจัดการภาครัฐ ประเทศเกาหลีใตไดรับการจัดอันดับจาก United Nations เปน

ประเทศอันดับหนึ่งติดตอกัน ๓ ปตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังในดาน E-Government Development และ          

E-Participation ในรายงานการสํารวจ UN E-Government Survey ซ่ึงจัดทําข้ึนทุก ๒ ป ซ่ึงแซงหนาประเทศ

มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและญี่ปุน 

ทางดานการศึกษา รัฐบาลเกาหลีใตใหความสําคัญตอการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมพรอมท้ังมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในทุกภาคสวน นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใหยังความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร มีการสรางคานิยมและ
ทัศนคติท่ีดีตออาชีพนักวิทยาศาสตร วิศวกร พรอมการใหผลตอบแทนท่ีดีเพ่ือเปนแรงจูงใจใหนักเรียน นักศึกษา
ของประเทศเกาหลีมีความสนใจเลือกท่ีจะเรียนในสาขาท่ีเก่ียวของกับดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เชน บริษัท Samsung บริษัทชั้นนําของเกาหลีใตซ่ึงใหความสําคัญตอแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) เปนอยางมาก 
รอยละ ๒๕ ของพนักงาน และเงินรอยละ ๙ ของรายไดท้ังหมด จะถูกใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
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หัวขอท่ี ๑. บทเรียนท่ีไดรับจากโครงการนี ้

 การเปลี่ยนผานจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง สูประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยมีปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหเกาหลี
ใตประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวคือคือการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากการ
ฟงบรรยายเรื่อง Science and Technology Development of Korea and its Implication และ 
Innovation Cluster for Creating Creative Industries การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาของเกาหลีคิดเปนรอยละ 
๔.๓๖ % ของ GDP ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ เม่ือเทียบกับประเทศไทยการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาของไทยเพียงคิดเปน
รอยละ ๐.๓๗ % ของ GDP ในป ค.ศ. ๒๐๑๓ สิ่งท่ีประเทศไทยสามารถเรียนรูไดจากเกาหลีใตคือประเทศไทยควร
มีวิสัยทัศนในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมียุทธศาสตรในระยะยาวไดอยางแทจริง โดยสิ่งหนึ่งท่ีภาครัฐควรทําควบคู
ไปพรอมกันคือคุณภาพทางการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาภายในชาติและเพ่ิมการลงทุนดานการทําวิจัยและ
พัฒนาภายในประเทศเพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง อาทิ ตั้งเปาใหการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาคิด
เปนรอยละ ๒ ของ GDP หรือ มีระบบควบคุมคุณภาพการวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอได
จริง เปนตน 

 บทเรียนและปจจัยแหงความสําเร็จท่ีวิเคราะหไดจากการศึกษานโยบายนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของสาธารณรัฐเกาหลี สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้  

๑. เกาหลีใตใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปของการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นั้น เงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของเกาหลีใตไดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๐.๒ ของจีดีพีในป พ.ศ. ๒๕๐๗ มาเปน

รอยละ ๔.๓๖ ของจีดีพี ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดของโลกในปจจุบันจึงทําใหเกาหลีใตสามารถ

ปรับตัวจากการ “เลียนแบบและผลิตตามเทคโนโลยีของประเทศอ่ืน” (Technology Imitator) มาเปน “ผูสราง

นวัตกรรมข้ึนเอง” (Second-tier Innovator) และกลายเปน “ผูนําทางเทคโนโลยี” (Top-tier Technology 

Leader) ไดในท่ีสุดและมีสวนสําคัญท่ีทําใหประเทศเกาหลีใตพัฒนามาอยูในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ๒๐ 

ประเทศชั้นนําของโลก (G-20) ไดในปจจุบัน 

๒. ความมุมานะบากบั่น จากการท่ีชาวเกาหลีใตอยูภายใตแรงกดดันจากภาวะสงครามในอดีต ประกอบ

กับทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี ไม ได มีพรอม ส งผลใหชาว เกาหลี ใตต อง มุมานะบากบั่นและทํางานหนัก  

โดยชาวเกาหลีจะใชเวลาในการทํางานวันละ ๑๐ – ๑๒ ชั่วโมง ในขณะท่ีเด็กนักเรียนตางก็แขงขันกันสอบเขา

มหาวิทยาลัยความมุมานะบากบั่นสะทอนใหเห็นเดนชัดเม่ือตองดําเนินแผนพัฒนาประเทศเชนกัน กลาวคือ 

นอกจากรัฐบาลเกาหลีใตจะวางเปาหมายระยะยาวอยางมีกลยุทธแลว ยังดําเนินการตามแผนท่ีวางไวอยางเขมงวด 

ไมยอทอตออุปสรรค ความเสี่ยง หรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางทาง 
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(จาก Korea's National Innovation System and the Science and Technology Policy โดย Deok Soon Yim) 

 

๓. ความเปนชาตินิยม รัฐบาลเกาหลีใตพยายามสนับสนุนใหใชสินคาท่ีผลิตเองในประเทศ ไมวาจะเปน

รถยนต เครื่องใชไฟฟา และโทรศัพทมือถือ สงผลใหภาครัฐสามารถลดคาใชจายและการเสียดุลใหกับการนําเขา

สินคาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ จากการท่ีเกาหลีใตมีความเปนชาตินิยมสูง ภาครัฐจึงมี นโยบาย

เปดประเทศโดยการนําเสนอภาพลักษณและตราสินคา (Value positioning & branding) ของตนสูตลาดโลก ไม

วาจะเปนการสงเสริมดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว รวมท้ังธุรกิจบันเทิงตางๆ  

๔. การเรียนรูดวยวิธีลัด นวัตกรรมของเกาหลีใตท่ีมีการกาวกระโดดอยางมากในปจจุบันนี้ เปนผลมา

จากความอยากรูอยากเห็น ลอกเลียนแบบและพัฒนาใหเหนือกวา (Copy and Development) หรือท่ีรูจักกันใน

นาม “วิศวกรรมยอนรอย” (Reverse Engineering) ตลอดจน “ความกระหายใครรู” (Knowledge Thirst) 

๕. ความรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และการรวมกลุมกันเปนคลัสเตอร (Cluster) รัฐบาล

เกาหลีใตไดพยายามผลักดันการสรางกลุมเครือขายนวัตกรรม (Innovation cluster) และมีการเชื่อมโยงอยางเปน

รูปธรรม โดยวางนโยบาย Regional Innovation Strategies ซ่ึงเนนการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และประสานงาน

เชื่อมโยงเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเอกชนเพ่ือถายทอดองคความรูตางๆ ในการพัฒนานวัตกรรม ไปยัง

ผูประกอบการ นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดมีบทบาทในการ ผลักดันการสรางกลุมเครือขายเพ่ือกระตุนใหมีการพัฒนา

สินคาเขาตลาดดวยตัวเองซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางรายไดและธุรกิจใหมตามมาอีกมากมาย 
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๖. มีการพัฒนาอยางตอเนื่องแมเปลี่ยนรัฐบาลแมมีการเปลี่ยนรัฐบาล แตวิสัยทัศน เปาหมายและการ

ดําเนินการยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

แผนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแผนแรกของสาธารณรัฐเกาหลี (The First Five-Year S&T Principle 

Plan) มีการกําหนดวิสัยทัศนไปไกลถึงป พ.ศ. ๒๕๖๘ (Vision 2025) และระบุไววาภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ สาธารณรัฐ

เกาหลีจะตองข้ึนเปนหนึ่งในสิบของประเทศมหาอํานาจทางเทคโนโลยีใหได โดยไดระดมผูเชี่ยวชาญในวงการนี้กวา 

๘๐๐ คน มาจัดทํา National Technology Road Map (NTRM) เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการไปสูเปาหมาย ใน 

Road map ดังกลาว มีการระบุถึง เทคโนโลยีเปาหมายเพ่ือการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา และการคาดการณ

ผลกระทบเม่ือมีการพัฒนาข้ึนแลวดวย (Doek Soon Yim, หนา ๒๐) แตหลังจากนั้น ๑ ป เม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาล 

แผนดังกลาวก็ไดรับการปรับปรุงใหม โดยใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในมุมมองท่ีกวางขวางข้ึน

กวาเดิม (มากกวาแคเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ แตใหความสําคัญกับความเปนอยูท่ีดีข้ึนของ

ประชาชนดวย เปนตน) และปรับเปาหมายใหมีความทาทายมากข้ึน จากเปนหนึ่งในสิบภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเปน 

จะเปนหนึ่งใน ๘ ประเทศมหาอํานาจทางเทคโนโลยีใหไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐ (Doek Soon Yim, หนา ๒๑) 

๗. ใหความสําคัญกับการพัฒนาในทุกภูมิภาคของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไมไดใหความสําคัญเฉพาะ

การดําเนินนโยบายในสวนกลางเทานั้น แตใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายจากทุกภูมิภาคในประเทศดวย 

จึงมีการกําหนด Five Year Comprehensive Regional Science and Technology Promotion Plan ควบคู

กัน โดยสวนหนึ่งของนโยบายนี้ คือการจัดตั้ง Regional centers for technological innovation 

๘. รัฐบาลเกาหลีใตมีบทบาทในเชิงเปนผูสนับสนุนและผูอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตางๆ 

ในขณะท่ีภาคเอกชนจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
(จาก : Innovation Policies of South Korea, ๒๐๑๓ หนา ๑๕) 
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หัวขอท่ี ๒. สถานะปจจุบันของประเทศไทยดานนโยบายนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STI) 

ประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ หรือ คพน. โดยคําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญดังนี้ 

๑. จัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดานนโยบาย การบริหาร

จัดการ แผนงาน มาตรการเรงดวน และมาตรการท่ีเก่ียวของ การแกไขปรับปรุง หรือพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการจัดการดานนวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีจําเปนตอ

ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม การสนับสนุนและสงเสริมดานการเงินและการลงทุน และการสรางแรงจูงใจ

ตางๆ เพ่ือกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนในกิจกรรมวิจัยและพัฒนามากข้ึน รวมถึงการปรับโครงสรางหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน ตอคณะรัฐมนตรี 

๒. กําหนดแนวทางการบูรณาการการจัดทําขอเสนองบประมาณ และการดําเนินงานของหนวยงานภายใต
ระบบนวัตกรรมของประเทศใหมีความเปนเอกภาพ 

๓. เสนอแนะกลไกการเชื่อมโยงโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ และตลาดภาครัฐเขากับการพัฒนา
ความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการของประเทศดวยการใหแรงจูงใจทางภาษี กลไกการใหความชวยเหลือ
จากรัฐในดานการเงินและการระดมทุน ใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ตอคณะรัฐมนตรี 

๔. กําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชน และความรวมมือกับ
ตางประเทศ ในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนด

ความตองการของภาครัฐท่ีใชนวัตกรรมไทย และคณะอนุกรรมการดังกลาวไดแตงตั้งคณะทํางานกําหนดความ

ตองการของภาครัฐท่ีใชนวัตกรรมไทยดานการแพทยและสาธารณสุข เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศท่ีเก่ียวกับการกําหนดความตองการของ

ภาครัฐท่ีใชนวัตกรรมไทยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งนวัตกรรมเพ่ือสราง

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีดานการแพทยและสาธารณสุขของประชาชน ตลอดจนเชื่อมโยงผลงานนวัตกรรม

ไทยเขากับความตองการในการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาของ

ประเทศ และลดการนําเขาสินคาจากตางประเทศ อันเปนการสงเสริมการใชนวัตกรรมของประเทศ  

รัฐบาลปจจุบันภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายรัฐบาล 
๑๑ ดาน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม เปนนโยบายขอท่ี ๘ ซ่ึงมีเปาหมายหลักดังนี้ 
 ๑.  สนับสนุนการเ พ่ิมคา ใชจ ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเ พ่ือมุ ง ไปสู เป าหมายให 

ไมต่ํากวารอยละ ๑ ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติท้ังนี้เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมี
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ระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพโดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

๒. เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร การผลิตกําลงัคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรู

กับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

๓. ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนาไปตอ

ยอดหรือใชประโยชน รวมท้ังสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด เพ่ือให

ตรงกับความตองการของทองถ่ิน ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยโดยสงเสริมความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

๔. สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงาน สะอาด ระบบราง ยานยนตไฟฟา 

การจัดการน้ํา และขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม

เพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศสงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุและสินคาอ่ืน ๆ ท่ีเปนผลจากการวิจัยและ

พัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพ่ือสรางโอกาสการ

พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีท่ีจําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมี

เง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคตดวย 

๕. ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา 

และดานนวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาท่ีสําคัญในการตอยอดสูการใช เชิงพาณิชยของ

ภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีตางๆ เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตั้งศูนยวิเคราะหหองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน 

การวิเคราะหสถานภาพปจจัยภายในและภายนอกดาน STI ของประเทศไทย 

๑. วิเคราะหสถานภาพปจจัยภายใน ดาน STI 

๑.๑ การสงเสริมดาน STI 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อยูในอันดับไมดี พิจารณาจากผลการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development: IMD) ท้ังนี้ ผลสํารวจและจัดอันดับความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศแถบเอเชียแปซิฟก ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนไปตามรูปตอไปนี้ 
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Research and development expenditure (% of GDP) 

 

การจัดอันดับดังกลาว พิจารณาใน ๔ หมวดดวยกัน คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ โครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับในหมวดโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงเก่ียวของกับ STI นั้น

ประเทศไทยถูกจัดอันดับใหดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีอันดับลดลงจาก ๔๑ เปน ๔๔ และโครงสราง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรมีอันดับลดลงจาก ๔๖ เปน ๔๗ จากบทวิเคราะหของสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศ

ไทยพบวา หากพิจารณาดัชนีชี้วัดยอย ประเทศไทยมีการพัฒนาดีข้ึนแตอันดับกลับลดลงหรือยังคงท่ี เชน การ

ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ( Total Expenditure on R&D) ท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังโดยมูลคาและสัดสวนตอ GDP ของ

ประเทศ (จาก ๑,๓๔๐ ลานเหรียญ สหรัฐฯ เปน ๑,๘๕๖ ลานเหรียญสหรัฐ ฯ และจาก ๐.๓๙% เปน ๐.๔๘%) 

แสดงใหเห็นวาประเทศตางๆ ตางใหความสําคัญและพัฒนาโครงสรางดานนี้อยางเห็นไดชัด และทําไดรวดเร็วกวา

ประเทศไทย 
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๑.๒  ผลงานวิจัย 

จากดัชนีตัวชี้วัดของ World bank เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกันประเทศไทยมี

จํานวนสิทธิบัตรต่ํากวาประเทศอ่ืนมาก ถึงแมอัตราการจดสิทธิบัตรในแตละปของแตละประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

รวมท้ังประเทศไทยมีอัตราคงท่ี แตหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันนี้สามารถทํารายไดจากทรัพยสินทางปญญา

เหลานั้นไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แสดงถึงคุณภาพของทรัพยสินทางปญญาและความถูกตองตามความ

ตองการของตลาดท่ีประเทศเหลานั้นสามารถทําได  
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Patent applications, nonresidents

 

Patent applications, residents 

 

Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current US$) 
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๑.๓ บุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

 ๑.๓.๑ นักศึกษา 

จากขอมูลวิเคราะหเพ่ือสรางมาตรการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูธุรกิจ

เชิงพาณิชย ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติสัดสวนของ

นักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตร ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยูในอัตราสวน

ท่ีไมเหมาะสมคือ ประมาณ ๒๕:๗๕ เพ่ือทําใหนักศึกษาในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปนสาขาวิชาท่ีขาด

แคลนเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยจึงควรมีมาตรการสนับสนุนดานการศึกษาเพ่ือใหอัตราสวน

ระหวางนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตรอยูในอัตราสวนท่ีเหมาะสมคือ ๕๐:๕๐ 

 

๑.๓.๒ นักวิจัย 

 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก ประเทศไทยมีจํานวนนักวิจัย ๙ คนในประชากร ๑ 

หม่ืนคน ในขณะท่ีการวิจัยพบวาหากตองการใชวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาประเทศควรมีนักวิจัย ๓๐ คนในประชากร 

๑ หม่ืนคน ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนนักวิจัย ๔๐,๐๐๐ คน ขณะท่ีประเทศเกาหลีใตมีจํานวนนักวิจัย 
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๒๐๐,๐๐๐ คน และประเทศญ่ีปุนมีจํานวนนักวิจัย ๘๐๐,๐๐๐ คน มากไปกวานั้น อัตราสวนนักวิจัยในภาค

ราชการตอภาคเอกชนมีอัตราสวนท่ีไมเหมาะสม ในอัตราสวน ๘๑:๑๙ 

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมุงเนนใช STI ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเปนหลักเชน ญ่ีปุน เกาหลี 

และสิงคโปร ท่ีมีอัตราสวนนักวิจัยในภาคราชการเปนสัดสวนนอยกวานักวิจัยในภาคเอกชน 

 

 

 

ในขณะเดียวกันอัตราการสรางนักวิจัยของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเดียวกันมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป ในขณะท่ี

อัตราการสรางนักวิจัยของประเทศไทยมีแนวโนมไมแนนอน 

 

Researchers in R&D (per million people) 

 

 

Thailand Malaysia China Singapore Korea Japan

Private Sector 1.729 3.366 13.91 39.494 46.782 48.02

Public Sector 7.371 16.434 7.49 24.206 21.018 20.58
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๒. วิเคราะหสถานภาพปจจัยภายนอก ดาน STI 

ประเทศไทยตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศในหลากหลายดานท่ี

สําคัญ ซ่ึงมีผลท้ังเปนการสรางโอกาสและสรางอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศโดยรวมเปนอยางมาก ปจจัยหลัก ๔

ดานสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ไดแก 

๒.๑ การเกิดประชาคมใหมจากการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ (New Economic Communities) ASEAN
และ ASEAN+๖ ทําใหเกิดความคลองตัวในการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมท้ังคนภายใน กลุม
ประเทศสมาชิกในอนาคตมากข้ึน สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวใหสามารถอยูในประชาคมไดโดยไมเกิด
ความเสียเปรียบท้ังทางดานกําลังคน และทรัพยากร  

๒.๒ การเกิดนวัตกรรมแบบกาวกระโดด (Leapfrog Innovation) ความกาวหนาอยาง รวดเร็วของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกปจจุบัน ทําใหผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคของ Molecular 
Economy ซ่ึงประเทศไทยจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันท้ังทางดานบุคลากรดานโครงสรางพ้ืนฐานงบประมาณ
และแนวทางการพัฒนาดาน STI 

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงดานประชากรศาสตร (Demographic Change) ประเทศท่ีพัฒนาแลวหลาย
ประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบดังกลาว ซ่ึงอาจจะเปดโอกาสใหประเทศไทย
หากมีการเตรียมพรอมรับมือ เชน การสรางโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุ และการสรางงานวิจัย
ดานสุขภาพของผูสูงอายุ เปนตน 

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Energy, Food, 
Natural Resources and Environment) ประชากรในโลกมีจํานวนมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของโลกจึงเสื่อมโทรมลง จึงเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและสนธิสัญญาเพ่ือใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของโลก ท้ังนี้แตละประเทศตางก็มีการเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน การ
เตรียมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก ประเทศไทยจึงจําเปนตองเตรียมพรอม
สําหรับรับมือเชนเดียวกัน 

โดยสรุป ประเทศไทยมีปญหาในการสรางเสริมนวัตกรรมดานการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 

๑. ขาดบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังประชาชนขาดความรูความเขาใจในการใช
เทคโนโลย ี

๒. ขาดยุทธศาสตรภาพรวมเชิงบูรณาการ และแผนบริหารความเปลี่ยนแปลง 
๓. ขาดงบประมาณเนื่องจากไมมีการกําหนดเปนยุทธศาสตรสําคัญ 
๔. ผูนําองคกรภาครัฐยังขาดวิสัยทัศนดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
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สวนท่ี ๒ แผนดําเนินการ 

หัวขอท่ี ๑. เปาหมายและแผนระยะส้ัน - ระยะยาว 

แบงออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 

๑.ประเด็นการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือการเปน E-Government 

 

หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีคะแนนดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสดีท่ีสุดในโลก 

ตามแผนภาพดานบน ประเทศไทยสามารถวางเปาหมายและแผนการดําเนินงานโดยแบงออกเปนเปาหมายระยะ

สั้นและเปาหมายระยะยาว ดังนี้  

เปาหมายระยะสั้น (ภายใน ๓ - ๕ ป) 

- พัฒนาสูกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระดับสูง (Countries with 
High-EDGI) ซ่ึงมีระดับคะแนนระหวาง ๐.๕๐ – ๐.๗๕ 

- เปนประเทศท่ีมีการพัฒนาดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนอันดับท่ี ๒ ในอาเซียน มีระดับ
คะแนนอยูท่ีประมาณ ๐.๖๕ 
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- ศึกษาจากหนวยงานภาครัฐภายในประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับความพรอมดานการพัฒนา 
E-government และเว็บไซตท่ีดี เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เปนตนและ
นํามาปรับใชกับหนวยงานอ่ืนๆ โดยเปนการเรียนรูจาก outlier ท่ีสามารถทําไดสําเร็จท้ังท่ี
อยูในสภาพแวดลอมใกลเคียงกัน 

- ใหความรูประชาชนและนักเรียน นักศึกษาในการใชเทคโนโลยีและบริการออนไลนภาครัฐ 

- รวมมือกับภาคเอกชนในการสงเสริมนวัตกรรมภาครัฐ 

เปาหมายระยะยาว (ภายใน ๑๐ ป)  

- พัฒนาสูกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระดับสูง (Countries with 

Very High-EDGI) ซ่ึงมีระดับคะแนนระหวาง ๐.๗๕ – ๑.๐๐ 

- รวมมือและลงทุนกับเอกชนมากข้ึนในการพัฒนาระบบและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 

- สรางผูนําท่ีตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมในหนวยงานรัฐ 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ือนวัตกรรมภาครัฐมากข้ึน 

- เสริมสรางวัฒนธรรมแหงนวัตกรรมในหนวยงานภาครัฐ เชน สงเสริมใหขาราชการนําเสนอ

นวัตกรรมใหมในกระบวนการและการใหบริการประชาชน เปนตน 

- วางยุทธศาสตรระยะสั้นและระยะยาว พรอมมีระบบติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ 

๒. ประเด็นการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือการดําเนินนโยบาย “ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 

เปาหมายของการเปน “ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ของประเทศไทย ไดแก  

• ประเทศไทยมีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีทันสมัยมีขนาดเพียงพอและมีคาบริการไมสูงกวา
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค  

• เทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเขาถึงบริการ
สาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุม ทุกทองถ่ิน อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
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• สรางผูประกอบการและธุรกิจดิจิทัลใหเปนกําลังสําคัญในการสรางผลิตภาพ (Productivity)  
ของประเทศ 

• สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชนสูงสุด 
ของประเทศ 

• สรางความม่ันใจใหกับผูใชและผูทํางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

• มีการพัฒนากําลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมท้ังระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

• ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการลงทุนและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

• สรางความพรอมดานไอซีทีโดยรวมของประเทศไทยเพ่ือยกอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศ  

 อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับวิสัยทัศนและเปาหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะพบวา วิสัยทัศน และ
เปาหมายระยะสั้นของสาธารณรัฐเกาหลี มีการกําหนดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม มีการกําหนดระยะเวลา 
ในการบรรลุถึงเปาหมายท่ีชัดเจน และเปนเปาหมายท่ีเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับโลก ในขณะท่ีเปาหมายของ
ประเทศไทยจะเปนนามธรรมมากกวาและอาจไมมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนมากนัก 

๓. ประเด็นดานการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายระยะสั้น 
 ประเทศไทยวางแผนท่ีจะเพ่ิมบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมากข้ึน โดยการ
สรางแรงจูงใจใหเด็กรุนใหมสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน และพัฒนาเด็กกลุมดังกลาวใหกลายเปนนักวิทยาศาสตรท่ี
มีความเชี่ยวชาญสูงในอนาคต พรอมท้ังขยายการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเด็กๆ สามารถ
เขาถึงการเรียนรูไดเพ่ิมมากข้ึน  

เปาหมายระยะยาว 
 ในอนาคตประเทศไทยจะพบกับการแขงขันสูงจากประเทศเพ่ือนบานและประเทศพัฒนาท้ังในดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ จึงมีความ
จําเปนตองวางแผนการเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละดานใหมีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีรัฐบาลจะใหความสําคัญ
โดยเฉพาะดานการศึกษา เพราะจะเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนางานในดานตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในประเทศได 

ท้ังนี้ จากการศึกษาโครงสรางการพัฒนาประเทศในดานดังกลาว จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภาค
สวนตางๆ ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรผานการดําเนินการตามโครงการความรวมมือระหวางกัน เชน 

• ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนผานโครงการขับเคลื่อนกําลังคนวิจัยคุณภาพ (Talent 
Mobility Program) 
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o แผนการดําเนินการระยะสั้น (Short-term Plan) 

การดําเนินการในชวง 3 ปแรกจะดําเนินการจัดทําโครงการขับเคลื่อนกําลังคนวิจัยคุณภาพ 
(Talent Mobility Program) เพ่ือเปนการแกไขและบรรเทาปญหาการขาดแคลนนักวิจัย โดยเฉพาะ
ในภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมตางๆโดยโครงการดังกลาวจะเปนโครงการท่ีเกิดจากความรวมมือ
ของภาครัฐและภาคเอกชน 

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วิทยาศาสตรฯ) ท่ีมีความรูความสามารถสูง อยางไรก็ตาม หนวยงาน
ดังกลาวมีผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาท่ียังไมสามารถใชประโยชนเชิง
พาณิชยไดอยางแพรหลายมากนัก ประกอบกับการท่ีสถานประกอบการภาคเอกชน        มีแนวโนม
ลงทุนดานวิทยาศาสตรฯ เพ่ิมข้ึน แตยังขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตรฯ โดยเฉพาะในระดับ
นักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ และยังตองประสบภาวการณแขงขันในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน ท้ังนี้
เนื่องจากการเตรียมรองรับการเปดประชาคมอาเซียน กฎเกณฑการคาดานสิ่งแวดลอม และการ
สูญเสียความไดเปรียบในการผลิตสินคาแรงงานเขมขน ดังนั้นจึงมีการดําเนินโครงการ Talent 
Mobility Program ข้ึนเพ่ือสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการขับเคลื่อนกําลังคนวิจัยคุณภาพ
จากภาครัฐสูภาคเอกชน 

ในชวงเริ่มตนของการดําเนินโครงการ จะตองมีการมอบหมายใหมีหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ี
ในการ ขับ เคลื่ อน โครงการดั งกล า ว  ซ่ึ งหน วย งาน ท่ี มี ความ เหมาะสม  คือ  สํ านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) เนื่องจากเปน
หนวยงานท่ีดําเนินงานในดานท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวและมีความพรอมดานบุคลากร เพ่ือ
สนับสนุนใหบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐเขาไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ดวยการประสานความตองการและความรวมมือระหวางผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมกับบุคลากรดานวิทยาศาสตรฯ ของภาครัฐ เพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยดวยโครงการ Talent Mobility Program ดังกลาว โดยใน
ระยะแรกจะสามารถดําเนินการขับเคลื่อนโครงการไดโดยผานวิธีการตางๆ ดังนี้ 

- การจัดงาน Talent Mobility Fair เพ่ือเปนจุดนัดพบใหนักวิจัยจากภาครัฐและสถาน
ประกอบการภาคเอกชนไดมาเจอกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงความตองการของแตละ
ฝายและพูดคุยถึงความเปนไดในการรวมงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและพัฒนานวัตกรรม 

- การให สวทน. ทําหนาท่ีเปนเปนตัวกลางประสานงานในการจับคูระหวางบริษัทกับ
นักวิจัยภาครัฐ 

- การลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางหนวยงานวิจัยภาครัฐและสถาน
ประกอบการภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนการจับคูบุคลากรดานวิทยาศาสตรฯ กับสถาน
ประกอบการ 

- การพัฒนาฐานขอมูลความตองการบุคลากรดานวิทยาศาสตรฯ ของสถานประกอบการ 
และฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ 
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o แผนการดําเนินการระยะยาว (Long-term Plan) 

หลังจากดําเนินโครงการขับเคลื่อนกําลังคนวิจัยคุณภาพ (Talent Mobility Program) เปน
ระยะเวลา 3 ป จะจัดใหมีการประเมินผลโครงการเพ่ือติดตาม ขยายผล และตอยอดโครงการตอไป 
นอกจากนี้ยังควรมีการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของหากเปนอุปสรรคตอการ
ขับเคลื่อนกําลังคนวิจัยคุณภาพจากภาครัฐ สูภาคเอกชน นอกจากนี้ เห็นควรใหมีการจัดตั้งศูนย
อํานวยความสะดวกในดาน Talent Mobility ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค เพ่ือประสานงานความ
ตองการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการกับหนวยงานตนสังกัดในแตละพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ศูนยอํานวย
ความสะดวกฯ จะทําหนาท่ีเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการรายยอยท่ีดําเนินการในดานวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรม (Incubators) อีกท้ังยังทําหนาท่ีดึงดูดผูประกอบการรายใหญจากภาคเอกชนมาเพ่ือ
รวมมือกับผูประกอบการรายยอยใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 
ศูนยอํานวยความสะดวกฯ ดังกลาวยังจะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันมาตรการสนับสนุนและสิทธิ
ประโยชนสําหรับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเขารวมในโครงการ Talent Mobility Program 
อีกดวย 

• ความรวมมือระหวางภาคเอกชนกับภาคการศึกษาผานโครงการกอสรางอุทยานวิทยาศาสตร (Science 
Park) ในแตละภูมิภาคของประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน ในการสรางความสามารถในการแขงขันและกาวทันกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเสริมสรางระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหวาง
ภาคการศึกษาและวิจัย กับภาคการผลิต รวมท้ังความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตดวยกันเอง ดังนั้น  
โครงการ “อุทยานวิทยาศาสตร” เปนหนึ่งในเครื่องมือทางนโยบายและกลไกสําคัญท่ีชวยสนับสนุนการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาคเอกชนและภาคการศึกษาดวยกลไกสงเสริมตาง ๆ (เชน รวมมือทําวิจัย 
ถายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความรู รวมมือพัฒนานวัตกรรม รวมพัฒนางานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย) ตลอดจน
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ และแกไขจุดออนท่ีเปนอยู 

o แผนการดําเนินการระยะสั้น (Short-term Plan) 

โดยปจจุบัน อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยตั้งอยูท่ีอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บน
พ้ืนท่ีกวา 200 ไร ภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเปนท่ีต้ังของ สวทช. ศูนยวิจัยแหงชาติ ๔ 
ศูนย ไดแก ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
ศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ นอกจากนี้ ท่ีตั้งของ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยยังติดกับสถาบันการศึกษาชั้นนํา ไดแก สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นอกจาก ยังมีบริษัท
ดานการวิจัยจากภาคเอกชนท้ังไทยและตางชาติ มาต้ังบริษัทเพ่ือทํางานวิจัยกวา ๖๐ ราย ทําให
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเปนทําเลท่ีมีความพรอมสูงสุดสําหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ดังนั้น  
ในการดําเนินโครงการกอสรางอุทยานวิทยาศาสตรในภูมิภาคของประเทศไทย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปนหนวยงาน
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หลักในการขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินการตางๆ เนื่องจากมีความพรอมทางดานบุคลากรและมี
ประสบการณพรอมท้ังดึงการมีสวนรวมระหวางภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเขามารวมอยูใน
แผนระยะแรก ดงันี้ 

การกอสรางอุทยานวิทยาศาสตรในสวนภูมิภาค ไดแก อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนแกนหลัก เพ่ือดําเนินงานรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี โดย
ยังไม มีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน แต เปนการทํางานเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี มีการถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคเอกชน นําผลงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย 
และสรางผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม 

o แผนการดําเนินการระยะยาว (Long-term Plan) 
แมวาภาครัฐและสถาบันการศึกษาจะเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจใหเปน

เศรษฐกิจท่ีเติบโตดวยนวัตกรรม (Innovation-Driven) และมองวาอุทยานวิทยาศาสตรจะเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหไปถึงเปาหมาย แตปญหาท่ีสําคัญคืองบประมาณท่ีใชในการ
กอสรางอุทยานวิทยาศาสตรไมเพียงพอและสอดคลองกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในแตละ
ภูมิภาค ดังนั้น แผนการดําเนินการระยะยาว จึงเห็นควรในภาคเอกชนเขามามีสวนเก่ียวของมาก
ยิ่งข้ึน ท้ังในสวนของการลงทุนกอสรางอุทยานวิทยาศาสตรโดยภาคเอกชนและการลงทุนในบุคลากร 
ซ่ึงจะเปนอีกรูปแบบหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตรท่ีใชเอกชนและดึงภาครัฐ สถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษาเขามีสวนรวมในการพัฒนา ซ่ึงความรวมมือแบบนี้เปนไปตามแผนยุทธศาสตรพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตรของไทยในเรื่องการสงเสริมและเปดกวางใหเอกชนลงทุนและจัดตั้งอุทยาน
วิทยาศาสตรแมวาอุทยานวิทยาศาสตรในไทยจะมีมากวา ๑๐ ป แตยังอยูในยุคเริ่มตนของการพัฒนา 
การดําเนินกิจการใหบรรลุผล ควรมีนโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมมี
มาตรการสนับสนุนในดานตางๆ เชน นโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและเอกชน การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การสนับสนุนดานการเงินเพ่ือลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจเทคโนโลยีในรูปแบบเงินใหเปลาและรูปแบบของธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) 
แหลงทุนเริ่มตนธุรกิจ (Seed Fund) เปนตน 

โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตรโดยภาคเอกชนดังกลาว ไดมีการเริ่มดําเนินการตามความ
รวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยตั้งเปา
ใหเปนศูนยกลางการพัฒนา และวิจัยดานวิทยาศาสตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหประเทศไทยเปนฐานการ
ผลิตไปสูระดับสากล แตท้ังนี้ ยังไมสามารถระบุไดวาจะใชเวลานานแคไหน เพราะโครงการอยูระหวาง
เริ่มตน โดยใชชื่อโครงการวา “เมืองวิทยาศาสตรอมตะ” หรือ Amata Science City  

• ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคการศึกษาผานโครงการจัดสรรทุนการศึกษาระหวางภาครัฐและภาค
การศึกษา (Scholarship)โดยมีเปาหมายในการสรางกลุมคนรุนใหมท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
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o แผนการดําเนินการระยะสั้น (Short-term Plan) 

สืบเนื่องมาจากสถานการณปจจุบันท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับปญหาขาดแคลน
บุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกท้ังการทํางานในดานนี้ยังมี
ภาพลักษณท่ีไมดีนักเนื่องจากเปนสายงานท่ีไมเปนท่ีนิยมและมีรายไดไมสูง จึงไมดึงดูดใหกลุมคนรุน
ใหมหันมาสนใจในสายงานดานนี้ บุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมี
อยูนอยมาก ทางออกท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่งคือการดําเนินการใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ และ
ภาคการศึกษาในอันท่ีจะสนับสนุนใหเกิดการเฟนหากลุมบุคคลผูท่ีมีความรู และความสนใจในดานนี้ 
และนําบุคคลเหลานี้มาพัฒนาตอยอดองคความรูใหเปนผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตอไป 

ในมิติของความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคการศึกษานั้น สิ่งท่ีภาครัฐจะ
สนับสนุนไดดีท่ีสุดคือการท่ีภาครัฐใหทุนการศึกษาแกกลุมบุคคลผูมีความสนใจท่ีจะตอยอดองคความรู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑. การสนับสนุนทางดานการเงินโดยการจัดสรรทุนการศึกษา (Scholarship) ใหแก
บุคคลสองกลุมใหญ ไดแก 

(๑) การจัดสรรทุนการศึกษาใหผูท่ีประสงคจะเขามาเปนผูถายทอดองคความรู 
(Educators) หรือทุนอาจารย เพ่ือใหกลุมบุคคลเหลานี้มีโอกาสไปเรียนรูเพ่ิมพูนทักษะตางๆ เพ่ือ
เสริมสรางความเชี่ยวชาญ และกลับมาถายทอดองคความรูภายในประเทศตอไป 

(๒ )  กา รจั ดส ร ร ทุนการ ศึกษา ให แก นั ก เ รี ยนและ /หรื อนั ก ศึ กษา ใน
สถาบันการศึกษา รวมท้ังผูท่ีมีความสนใจ เพ่ือใหเขามาเรียนรูเชิงลึกในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือใหเปนหนึ่งทางดานนี้ 

๒. การสนับสนุนทางดานนโยบายและดานการเงิน เพ่ือใหมีการกอตั้งแหลงศึกษาเรียนรู 
ซ่ึงแบงไดเปน 

(๑) สนับสนุนใหมีการกอตั้งมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย หรือโรงเรียนเฉพาะดาน 
ท่ีมุงเนนหลักสูตรทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(๒) สนับสนุนใหสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เชน สรางพิพิธภัณฑเทคโนโลยีและนวัตกรรม สรางสวนการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี หรือ
ศูนยการเรียนรูเฉพาะดาน โดยตองมีการเผยแพรและเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปเขาถึงไดงาย 

o แผนการดําเนินการระยะยาว (Long-term Plan) 

หลังจากดําเนินการตามแผนการดําเนินการระยะสั้นแลว จะตองมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการนํามาพัฒนา และตอยอดเพ่ือวางแผนระยะยาวตอไป ซ่ึงภาครัฐจะตองกําหนดนโยบาย
หลักเพ่ือสนับสนุนการศึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางจริงจัง โดยอาจจะนําบรรจุเปน
วิชาบังคับในระดับประถม-มัธยม เพ่ือใหเยาวชนมีความรูตั้งแตระดับกอนมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปนสวน
หนึ่งในการกอใหเกิดแรงจูงใจใหเยาวชนมีความตองการศึกษาในดานนี้มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ภาครัฐยัง
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ตองจัดตั้งศูนยประสานแนะแนวการศึกษา เพ่ือเปนศูนยกลางในการแนะแนวทางแกผูท่ีสนใจ รวมท้ัง
จัดสรรทุนการศึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางครบวงจร 

๔. ประเด็นดานการแพทยและสาธารณสุข 

รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรม โดยกําหนดใหการพัฒนา

และสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเปนหนึ่งในนโยบายท่ี

สําคัญของรัฐบาล เพ่ือสรางหลักประกันดานการแพทยใหกับประเทศ และสงเสริมใหเกิดการคนควา วิจัย

ภายในประเทศอยางเปนระบบ รวมท้ังการตอยอดงานวิจัยเปนผลผลิตทางการแพทย และเปาหมายตามนโยบาย

รัฐบาลท่ีสนับสนุนใหไทยเปน “ศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub)” 

หัวขอท่ี ๒. ผูมีสวนรวมในการรับผิดชอบดําเนินการตามแผน 

โดยผูรับผิดชอบในแตละประเด็น ดังนี้ 

๑. ประเด็นการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือการเปน E-Government 

ดานการใหบริการออนไลน (OSI)  

- สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (ผูขับเคลื่อนหลักดาน e-Government)  

- สํานักงาน ก.พ.ร. (ดานการพัฒนามาตรฐานการใหบริการภาครัฐ การเชื่อมโยงและบูรณการขอมูลภาครัฐ) 

- หนวยงานภาครัฐทุกแหง (พยายามเพ่ิมการใหบริการภายใตขอบเขตงานของหนวยงานตนใหเปนระบบ
อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน อาทิ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน) 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคมและการสื่อสาร (TII) 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (โดยตอง
รวมมือกับผูใหบริหารดานโครงสรางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคมและการสื่อสารภาคเอกชน) 

ดานทรัพยากรบุคคล (HCI) 

- สํานักงาน ก.พ. 

- หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ สสวท.) 

๒. ประเด็นการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือการดําเนินนโยบาย “ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 

รัฐบาลมีแผนการเตรียมปรับปรุงและจัดตั้งหนวยงานใหมเพ่ือเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย 
“ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ซ่ึงขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางกฎหมาย ๑๐ ฉบับ จัดตั้ง



- ๒๑ - 
 

หนวยงานใหมแลวดังนั้น ในอนาคตอันใกล โครงสรางหนวยงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม อาจมีลักษณะดังนี้ 
 นโยบายดิจิทัลภาพรวม 

๑. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงปรับปรุงโครงสรางจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเดิม แบงสวนราชการเปน ๕ สวน ประกอบดวย สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง 
สํานักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (จัดตั้งใหม โดยมีนายกรัฐมนตรเีปนประธาน) 
 

 
 

๓. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ซ่ึง
ปรับลดอํานาจหนาท่ีจาก กสทช. เดิม รวมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
(กสท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เขาดวยกันเหลือคณะเดียว และกําหนดใหการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับท่ีคณะรัฐมนตรีไดแถลงตอรัฐสภาและสอดคลองกับนโยบายจาก
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

๔. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จัดตั้งใหม) 
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๕. กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จัดตั้งใหม โดยยกเลิกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ (กทปส.) ตามพ.ร.บ.
กสทช. เดิม โดยในโครงสรางใหมรายไดจากคาใบอนุญาต-คาธรรมเนียม หลังหักคาใชจาย จะนําสง
กองทุนพัฒนาดิจิทัลรอยละ ๕๐ และท่ีเหลือนําสงเปนรายไดแผนดิน) 

๖. สํานักงานดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จัดตั้งใหม  ทําหนา ท่ีเปนหนวยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 

 ดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
๑. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ี) 
๒. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (จัดตั้งใหม เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติ

บุคคล และไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จากการรวมสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือสพธอ. (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาดวยกัน) 

 ดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
๑. คณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (จัดตั้งใหม) 
๒. คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (ตัง้ใหม) 
๓. สํานักงานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (จัดตั้งใหม เปนหนวยงานของรัฐมี

ฐานะเปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยโอนจากสวนงานท่ีเก่ียวของท่ีเดิมอยู
กับสพธอ. และจะเปนหนวยงานกลางท่ีดูแลท้ังพ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
และพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล) 

 ดานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
๑. คณะกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแหงชาติ (จัดตั้งใหม) 
๒. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแหงชาติ (จัดตั้งใหม เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล และ

ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยโอนจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) และเพ่ิมเติมงานสวนอ่ืน) 
 

๓.ประเด็นดานการศึกษาตองไดรับการสนับสนุนจากหลายภาคสวนซ่ึงมีภาระความรับผิดชอบแตกตางกัน  

หนวยงานภาครัฐ 
- จัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career path) สําหรับนักเรียนดานวิทยาศาสตร 
- เปนสวนกลางในการติดตอกับหนวยงานเอกชน ในการเตรียมงานเพ่ือรองรับนักเรียน

วิทยาศาสตร 
หนวยงานดานการศึกษา 

- จัดหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนดานวิทยาศาสตร 
- จูงใจใหคนรุนใหมสนใจการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- ติดตามผลงานของนักเรียนเพ่ือสรุปผลการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร 
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หนวยงานเอกชน 
- สรางงานสรางอาชีพท่ีม่ันคง 

๔. ประเด็นดานการแพทยและสาธารณสุข มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

• คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

• สภาวิจัยแหงชาติ 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

• กระทรวงศึกษาธิการงาน 

• กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• กระทรวงกลาโหม 

• กระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวงการคลัง 

• กองทุนสนับสนุนการวิจัยและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

หัวขอท่ี ๓. ทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินการ 

 ในปจจุบัน ไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency-Driven) มีจุดเดนดานแรงงานท่ีมีคุณภาพและราคาไมสูง มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตมากข้ึน 

แตในอนาคตยังไมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางยั่งยืนไดดังนั้น การเรงพัฒนาเศรษฐกิจใหเปน

เศรษฐกิจท่ีเติบโตดวยนวัตกรรม (Innovation-Driven) จึงเปนทางออกท่ีสําคัญท่ีชวยสงเสริมการผลิตสินคาหรือ

บริการใหมีความโดดเดน มีเอกลักษณและมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือใหเปนท่ีตองการในตลาด ซ่ึงจะชวยยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดในระยะยาว  

จากสภาพขอเท็จจริงและแรงกดดันของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันไดแก

ภาวะขาดแคลนบุคลากร การขาดการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความถดถอยของกระแสความนิยมใน

การศึกษาและประกอบอาชีพดาน STI ซ่ึงลวนแตสงผลกระทบตอการยกระดับรายไดและความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ ประเทศไทยจึงจําเปนตองวางรากฐานและกําหนดแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอาศัยเครือขายและความรวมมือรวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษาในรูปแบบคลัสเตอรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and 

Innovation Cluster: STI Cluster) เปนกลไกขับเคลื่อนสําคัญ 

 



- ๒๔ - 
 

 

ท้ังนี้ การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวจําเปนตองอาศัยทรัพยากรหลัก ๔ ดาน ไดแก 

๑. ดานแหลงเงินทุน (Financing) 

• งบประมาณรัฐบาลซ่ึงจะเปนแหลงเงินทุนสําคัญสําหรับการดําเนินงานในทุกมิติ 

• เงินลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการปฏิรูปการศึกษาดาน STI ซ่ึงอยูใน
รูปแบบเงินลงทุนโดยตรง (Direct Investment/Funding) เงินรวมลงทุน (Venture Capital) หรือความ
รวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 

• หนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีกํากับดูแลการใชจายงบประมาณของโครงการพัฒนา STI Cluster ท่ีชัดเจนเพ่ือให
การใชจายงบประมาณเปนไปอยางโปรงใส รอบคอบ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 

๒. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

• ระบบและโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมท่ัวประเทศตามหัวเมืองใหญและชุมชนทองถ่ิน เพ่ือ
รับรองการรับสงขอมูลจํานวนมากผานระบบอินเทอรเน็ตใหเปนไปอยางรวดเร็ว และสงเสริมการใช
เทคโนโลยีในภาคธุรกิจและประชาชน 

• การเชื่อมโยงโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเขากับโครงการพัฒนา STI Cluster เพ่ือใหเกิดการบูรณา
การและใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานอยางเต็มท่ี 
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๓. ดานทุนมนุษย (Human Capital) 

• บุคลากรดานการศึกษา ไดแก ครู และอาจารยมหาวิทยาลัย ท่ีมีความรูความเขาใจดาน STI ท้ังในแง
ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสรางบุคลากรดาน STI ใหมากข้ึนในอนาคตซ่ึงจะรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ภาค STI 

• ทุนการศึกษาเพ่ือสรางและสงเสริมบุคลากรดาน STI รวมท้ังทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาดาน STI เพ่ือ
เสริมสรางจํานวนบุคลากรดาน STI ท่ีมีคุณภาพลดการพ่ึงพาบุคลากรและงานวิจัยจากตางประเทศและ
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนางานวิจัยท่ีสามารถนําไปตอยอดทางธุรกิจได 

• แรงงานมีฝมือสําหรับภาคอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม STI และการเปลี่ยนแปลงจากประเทศผูรับจางผลิตและประกอบสินคาไปสูประเทศ
ผูทําวิจัย ตลอดจนเพ่ือตอยอดหรือพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 

๔. ดานองคความรู (Knowledge) 

• วิธีการและสื่อการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูดาน STI อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังแนวทาง
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) 

• กิจกรรมเครือขายและเวทีเสวนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 
(Awareness) ในความสําคัญและการใช STI เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและ
ทรัพยากรมนุษยของไทย 

โดยคาดวาจะกอใหเกิดผลลัพธดังนี้ 

• ลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากการเรงสรางและ
สงเสริมบุคลากรดาน STI 

• ผลกระทบเออลน (Spillover Effect) ท่ีเกิดจาก: 
o การตอยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูบุกเบิกโดยผูผลิตรายอ่ืนและธุรกิจประเภทอ่ืนเพ่ือผลิต

สินคาหรือบริการใหมออกสูตลาด 
o การปรับปรุงกระบวนการผลิตและใหบริการในปจจุบันของธุรกิจ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาหรือบริการ 
o ตนทุนการผลิตและการใหบริการของธุรกิจอ่ืนท่ีต่ําลงซ่ึงสงผลใหราคาสินคาและบริการถูกลง

สําหรับผูบริโภค 
o การขยายตัวของภาคธุรกิจอ่ืน เชน กอสราง วัสดุอิเล็กทรอนิกส การศึกษา เปนตน 
o การสงตอความรู (Knowledge transfer) ของบุคลากรดาน STI 
o การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและกฎหมายท่ีมีจุดประสงคเบื้องตนเพ่ือสงเสริม STI แตกอใหเกิด

ประโยชนแกธุรกิจอ่ืนและประชาชนท่ัวไป 
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• การบมเพาะธุรกิจระยะแรกเริ่มเนื่องจากมีความรวมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานการลงทุนในงานวิจัยพัฒนาและเครื่องจักรอุปกรณ ดานการวางแผนธุรกิจ
และดานการตลาด ซ่ึงจะชวยประคองธรุกิจ STI ในระยะเริ่มกอตั้ง  

• โอกาสในการทํางานของบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากการเสริมสรางความ
แข็งแกรงของภาค STI และความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 

• การจางงานและการสรางงาน ซ่ึงเปนผลจากสินคาและรูปแบบการใหบริการใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน 

• ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ เนื่องจากธุรกิจภาค STI เติบโตอยางรวดเร็ว หากประเทศไทยมี นโยบาย
ท่ีชัดเจนในการสงเสริมก็จะสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนจากตางประเทศ รวมท้ังผลจากการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ STI ก็มีแนวโนมท่ีจะสงผลดีตอธุรกิจประเภทอ่ืนดวย 

สวนท่ี ๓ ปจจัยความทาทายและโอกาส 

หัวขอท่ี ๑. ความทาทายหลักในการดําเนินการตามแผนงาน 

ความทาทายในการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 
 

 
 

• ปญหาการเมืองภายในประเทศไทยทําใหนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไมตอเนื่อง  

• งบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• ขาดหนวยงานท่ีเปนจุดศูนยรวมดานการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

• ขาดความสามารถในการแขงขัน 

• การติดตาม ประเมินผล แผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะในการแกปญหา ไดแก 

• จัดทํานโยบายระยะยาว ๒๐ – ๓๐ ป ดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ
ประเทศ 

• วางกรอบการทํางานรวมระหวางภาครัฐ และ ภาคเอกชน (Public private partnership) 

• พัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

• เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• กระบวนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

หากจะแบงเปนประเด็นสามารถแบงออกได ดังนี้ 

๑. ประเด็นการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือการเปน E-Government 

• การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่องและมีความโปรงใส 

• การไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางแทจริง การสนับสนุนในระดับนโยบาย 

• แผนการดําเนินงานท่ีมีความชัดเจน มีกรอบเวลาท่ีเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได และมีการวัดผล

ติดตามผลไดอยางแทจริง 

๒. ประเด็นการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือการดําเนินนโยบาย “ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 
 การกําหนดนโยบายเก่ียวกับเทคโนโลยีของประเทศไทย มีท้ังความใกลเคียงและความแตกตางกับการ
กําหนดนโยบายของสาธารณรัฐเกาหลี สวนท่ีใกลเคียงคือ การท่ีรัฐบาลวางบทบาทตนเองวาจะเปนเพียง 
ผูอํานวยความสะดวกและผูสนับสนุน ในขณะท่ีเอกชนจะเปนกลไกหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแตสวนท่ีเปนความตางและความทาทายของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว 
วิเคราะหไดเปนประเด็นหลักๆ ดังตอไปนี้  

• ประเทศไทยกําหนดเปาหมายท่ีคอนขางเปนนามธรรม ทําใหการตรวจติดตาม และประเมินผลลัพธ
เปนไปไดคอนขางลําบาก และท่ีสําคัญ อาจเปนไปไดยากท่ีจะทําใหทุกภาคสวนมองเห็นภาพ “เปาหมาย” ท่ีเปน
ภาพเดียวกันอยางแทจริง 

• ประเทศไทยเนนการจัดวางโครงสรางหนวยงานใหม หนวยงานท่ีปรับปรุงใหม และคณะกรรมการหลาย
คณะ แตละคณะมีผูเก่ียวของจํานวนมาก นอกจากนี้ บางคณะก็อาจมีรายชื่อคณะกรรมการท่ีซํ้ากัน หรือมีบทบาทท่ี
ซํ้าซอนกันได ความทาทายจึงอยูท่ีการกําหนดบทบาท และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะใหมีความ
ชัดเจน 

• การจัดตั้งหนวยงานใหมและการปรับปรุงหนวยงานเดิมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว จําเปนตอง
เก่ียวของกับกฎหมายจํานวนมาก และกระบวนการปรับปรุง แกไข หรือรางกฎหมายข้ึนใหม ก็ลวนตองอาศัย
ระยะเวลาท่ียาวนาน ซ่ึงหากกระบวนการทางกฎหมายตองสะดุดลง ณ จุดใดจุดหนึ่ง ก็อาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการท้ังหมดได 
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๓. ประเด็นดานการศึกษา 

ความทาทายดานการศึกษา คือ ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน รวมถึงการจัดตั้งโรงเรียน
วิทยาศาสตรนั้นไมสามารถวัดผลไดเลยทันที แตตองใชเวลาระยะยาวเนื่องจากความสําเร็จของการสรางนวัตกรรม
ท่ีเปนผลจากการศึกษาตองรอใหนักเรียนเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยกอนจึงจะสามารถวัดได 
นอกจากนั้น ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีก อาทิ 

๑. ทัศนคติ 

- สังคมของประเทศไทยนั้นยังไมเขาใจในวิทยาศาสตรเพียงพออีกท้ังยังมองไมเห็นบทบาทของ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีจะชวยพัฒนาประเทศได  

- ทัศนคติของนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไมเอ้ือแกการพัฒนาหรือสงเสริม คานิยมของประเทศผูกติดกับคาตอบแทนและโอกาส
สูความกาวหนา 

๒.  คุณภาพของการศึกษาไทย 

- แมในปจจุบัน จะมีเยาวชนไทยจํานวนมากท่ีเขาสูระบบอุดมศึกษาในแตละปแตประมาณครึ่งหนึ่ง
ของเยาวชนเหลานี้มาจากครอบครัวท่ีมีรายไดสูง ในขณะท่ีเพียงรอยละ ๕ เทานั้นมาจาก
ครอบครัวท่ีมีรายไดต่ํา นี้แสดงใหเห็นถึงความไมเสมอภาคในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

- การสํารวจผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุนของธนาคารโลกท่ีออกเผยแพรเม่ือเร็วๆนี้พบวา 
การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของงาน เปนสาเหตุท่ีทําใหกวารอยละ ๘๐ ของผูประกอบการไทยไมสามารถหา
บุคลากรเขาทํางานบางประเภทได 

- อัตราวางงานในหมูแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นสูงกวาอัตราวางงานในหมู
แรงงานระดับอ่ืนๆมาก นอกจากนี้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรนั้นยังมีการวางงาน
สูงนี่เปนดัชนีท่ีแสดงวาการเตรียมความพรอมใหแกแรงงานในระดับอุดมศึกษานั้นยังไมอาจ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดเทาท่ีควร 

- ไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนบัณฑิตท่ีมีความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงเปนสาขาท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการกาวข้ึนสูสถานภาพของเศรษฐกิจ
ฐานความรูขณะเดียวกัน จํานวนบัณฑิตท่ีจบสาขาสังคมศาสตรในไทยก็มีมากเกินความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

- แมจะมีความตองการดาน Research and development (การวิจัยและพัฒนา) หรือ R & D 
ในประเทศไทยสูง แตในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีเพียงรอยละ ๒๕ ของคณาจารยผูสอนเทานั้นท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (ซ่ึงเปนระดับท่ีชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการคนควาวิจัยใหแก
ผูรับการศึกษา) นี่เปนดัชนีท่ีแสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยสวนใหญยังเนนเรื่องการสอนมากกวา
การวิจัย   
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๓. นโยบายประเทศ 
จากการเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจึงไดริเริ่มใหมีการตรา พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี ๑๒๕ ตอนท่ี ๓๓ ก เม่ือวันท่ี 
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ข้ึนเปนกฎหมายพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเปนฐาน
สําหรับการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ ใหมีความ
ตอเนื่อง และกําหนดกรอบการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลอง
กันท้ังในดานการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน และการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถ
แขงขันกับประเทศอ่ืนในระดับสากลไดมากข้ึน ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว ไดมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน มีรัฐมนตรีกระทรวงท่ีเก่ียวของประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเปนกรรมการ และมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเลขานุการเพ่ือเปน
กลไกสําคัญท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให
ชัดเจนใหมีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยางคุมคา สงเสริมสนับสนุนผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผน และติดตามประเมินผลการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอยางจริงจัง
และตอเนื่องอันจะสงผลใหการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๖๔) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาควบคูไปกับอนาคต
ของประเทศท่ีมี “วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนเครื่องมือชวยพัฒนาประเทศไทย” โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาและสรางฐานเศรษฐกิจของประเทศใหมีเสถียรภาพยืดหยุน มีภูมิคุมกันตอ
กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกพรอมท้ังการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย สังคม ชุมชน ทองถ่ินความ
ม่ันคงทางพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุข
ของประชาชน  

หัวขอท่ี ๒. วิธีดําเนินการตามแผน 

การสนับสนุนดานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดตั้ง
เปนคลัสเตอร เพ่ือสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพข้ึน รวมถึงการสรางงานสรางอาชีพท่ีม่ันคงดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไมเคิล อี. พอรเตอร (Michael E. Porter) ใหคําจํากัดความของ “Cluster” ไวในบทความเรื่อง Clusters 
and the New Economics of Competition จาก Harvard Business Review (พ.ศ.๒๕๔๑)  
ดังนี้ Cluster คือ การรวมกลุมอยางใกลชิดระหวางบริษัทและสถาบันตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกันในสาย
ธุรกิจเดียวกัน ครอบคลุมถึงการเขามามีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาดวย ซ่ึงการรวมตัว
ดังกลาวสงผลดียิ่งตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจอยางนอยใน ๓ ประเด็น ไดแก ๑) ชวยเพ่ิม
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ผลิตภาพ (productivity) ของธุรกิจ เนื่องจากการรวมตัวเปน Cluster คือการรวมตัวกันในแงของทําเลท่ีต้ังดวย 
ดังนั้นจึงมีความสะดวกอยางยิ่งตอการติดตอและสรางความรวมมือระหวางกัน ๒) เม่ือผลิตภาพท่ีสูงข้ึน มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน ยอมสงผลใหเขาใกลเปาหมายทางเศรษฐกิจไดรวดเร็วข้ึน และตอยอดสูเศรษฐกิจ
เชิงนวัตกรรมไดงายข้ึน ๓) การอยูรวมเปน cluster อยางเขมแข็ง ทําใหมีโอกาสและแนวโนมวาจะเกิดธุรกิจใหมๆ 
ใน cluster มากข้ึนเรื่อยๆ และเทากับชวยเสริมสรางความเขมแข็งของ cluster มากข้ึนอีกดวย (Porter, 1998) 

 

 

Science and Technology Innovation Cluster 

การรวมกลุมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือบรรลุเปาหมายของการสรางบุคลากร
รุนใหมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Personnel) นั้น ควรเกิดความรวมมือจาก ๓ กลุมหลัก 
ไดแก ๑) ภาคธุรกิจ (Private Corporation) ซ่ึงจะเปนผูนําการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Develop STI Economy) 
และเปนตลาดสําคัญในการจางงานบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Employment) หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งหนึ่งวาภาคธุรกิจคือภาคท่ีมีอุปสงคตอแรงงาน ๒) ภาคการศึกษา (Education System) ซ่ึงจะมี
บทบาทในการสรางและพัฒนาความรูและทักษะใหแกทรัพยากรมนุษยของประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ภาค
การศึกษา คือ ภาคท่ีมีอุปทานแรงงาน และ ๓) ภาครัฐ (Government Services) ซ่ึงจะมีบทบาทสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  

ท้ังภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ ควรทําหนาท่ีผลักดันภารกิจท่ีตางฝายตางรับผิดชอบ 
ใหสอดคลองกัน เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานความรวมมือใหม่ันคงกอน โดยภาครัฐจะรับหนาท่ีในการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีจําเปน (Infrastructure Investment) แกไขปรับปรุง  
รวมไปถึงกําหนดกฎระเบียบใหมเพ่ือสนับสนุนความรวมมือและการดําเนินการดังกลาวใหมีความยืดหยุน ลดความ
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ซํ้าซอน และคลองตัวมากยิ่งข้ึน (Laws and Regulations) รวมท้ังมีบทบาทในการจัดตั้งหนวยงานหลักท่ีจะทํา
หนาท่ีเชื่อมประสานความตองการจากทุกๆ ฝายใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน (Focal Point Creation) อยางไรก็
ตาม หากการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานในบางโครงการ เปนสิ่งท่ีเกินกําลังของภาครัฐ ภาคเอกชนจะเขามามีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุนท้ังดานงบประมาณและองคความรู ผานการลงทุนรวมภาครัฐและภาคเอกชน (Public 
Private Partnership: PPP)  

ภาคการศึกษาเองก็มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการลงทุนดานการสรางและพัฒนาความรูและทักษะ
ใหแกบุคลากรของประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับปรุงระบบการศึกษาใหเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยอยางเปนข้ันตอน ตั้งแตการสรางโรงเรียนท่ีเนนการ
เรียนการสอนเฉพาะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนหลัก (STI School) การปรับรูปแบบและ
วิธีการสอน รวมท้ังการออกแบบกิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอน (STI Teaching Method and Tools) 
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนได “เรียนรู เขาใจ และนําไปใชได” มากกวาการ “ทองจํา” รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพ
ของการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา (Vocation Quality Improvement) ซ่ึงถือเปนหนึ่งในหัวใจสําคัญใน
การสรางแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยได  

ภาครัฐอาจเขามามีบทบาทสนับสนุนการสรางบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เหลานี้ของภาคการศึกษาได ผานกลไกการมอบทุนรัฐบาล (Scholarship) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาตอในระดับ   
ท่ีสูงข้ึนของบุคลากรตอไป ซ่ึงถือเปนกลไกการสรางความเขมแข็งของ STI Personnel ท่ีสําคัญเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาควรมีบทบาทสงเสริมการถายทอดองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Knowledge Sharing) ใหแกกันและกันอยางจริงจังและตอเนื่องดวย 
เนื่องจากปจจุบันพบวาบุคลากรท่ีทํางานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกวารอยละ ๗๐ ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยของรัฐ (รายงานการสํารวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน ป ๒๕๕๔, สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ) ทําให
เกิดภาวะขาดแคลนนักวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีทํางานในภาคเอกชนก็จะมีประสบการณในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในงาน
จริง หากเกิดความรวมมืออยางเขมแข็ง ยอมสามารถเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมของ
ประเทศไทยไดเปนอยางดี 

หัวขอท่ี ๓. ภาวะผูนําแบบใดท่ีทําใหเห็นโอกาสและนําพาประเทศไทยไปสูเปาหมายได  ไดแก 

• ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) ท่ีมีวิสัยทัศนสามารถมองภาพรวมของแผนการ
พัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมได  

• ไมกลัวตอการเปลี่ยนแปลง (Change to thrive before you have to change just to survive)  

• กลากําหนดเปาหมายท่ีมีความทาทาย 

• กลาเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับโลก  

• กลาตัดสินใจบนความไมแนนอน 

• รูจักการวางแผนอยางรัดกุม มีข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือบรรลุผลสําเร็จ 

• ลงมือทําอยางเสมอตนเสมอปลายเพ่ือบรรลุเปาหมายใหได 
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• มีความรอบรูและทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ รอบตัว  

• สามารถเรียกความศรัทธาและความไววางใจจากทุกภาคสวนได และสามารถโนมนาวให 
ทุกภาคสวนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมรวมขับเคลื่อนนโยบายอยางเต็มใจและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

• มองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต แมอยูในวิกฤตการณ 

• สามารถวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน
ตอไป 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางนวัตกรรมการแพทยตามโครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณทางการแพทยและสุขภาพ 

 

“Health Tab” ระบบใหคําปรึกษาดานการดูแลรักษาสุขภาพทางไกลสําหรับผูสูงอายุ 
(Remote Healthcare Consultation System for Elderly People) 

ความเปนนวัตกรรม 

เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานระบบใหคําปรึกษาดานการดูแลรักษาสุขภาพทางไกลสําหรับ

ผูสูงอายุ โดยอาศัยระบบสื่อสารท่ีสามารถเชื่อมโยงผูใชและแพทยใหสามารถใหคําแนะนําผูสูงอายุในการดูแลรักษา

สุขภาพดวยตัวเอง ตลอดจนการออกแบบโดยใหผูใชเปนศูนยกลางและมีการใชงานงายไมซับซอน 

ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันผูสูงอายุ (ท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ป) ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลกมีจํานวนมากและมีแนวโนม

สูงข้ึนกวา ๓ เทาในระยะเวลา ๓๐ ปขางหนานี้ โดยในประเทศไทยมีผูสูงอายุมากกวา 7 ลานคนหรือประมาณรอย

ละ ๑๑ ของประชากรไทย และผูสูงอายุท่ัวโลกมากกวา ๕๔๒ ลานคน และแนวโนมการเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๖ ใน

ป พ.ศ. ๒๕๘๐ ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีมากกวาเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป ในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ขอมูลดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนวา

ทุกประเทศท่ัวโลกมีแนวโนมท่ีจะมีผูสูงอายุมากข้ึนการสื่อสารและใหการวินิจฉัยผูปวยหรือผูสูงอายุนั้น หาก

สามารถทําการติดตามและเฝาระวังท้ังจากบานพักอาศัยได จะสามารถสรางใหเกิดระบบขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยง 

อันจะทําใหการดูแลและการวางแผนการรักษาสามารถทําไดดีข้ึน ดังนั้น บริษัทจึงไดพัฒนาระบบดังกลาวเพ่ือ

นํามาใชชวยเหลือแพทยและพยาบาล ใหสามารถสื่อสารและตอบสนองความตองการของผูปวยไดทันที 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมดานสุขภาพ สามารถนําไปใชในโรงพยาบาลเอกชนใหพรอมรักษา

ชาวตางชาติ และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพแหงใหมในภูมิภาค

เอเชียในอนาคต 
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รูปแบบการสนับสนุน 

โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” 

มูลคาการลงทุนเริ่มตน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

“SENSIBLETAB” หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคล่ือนไหวแขน 
(Robotic Arm Trainer Device for Stroke Rehabilitation) 

ความเปนนวัตกรรม 

เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑหุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน ท่ี

สามารถตอบสนองสัญญาณการเคลื่อนไหวตามหลักการ Sensory retraining ควบคูการฝกฝนการรับความรูสึก

แบบ Perfetti method โดยนักกายภาพบําบัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว

แขนสําหรับผูท่ีปวยดวยโรคอัมพาตครึ่งซีก 

ท่ีมาของโครงการ 

หุนยนตและระบบอัตโนมัติไดเขามามีบทบาทในวงการแพทย และการฟนฟูสมรรถภาพเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะหุนยนตท่ีสามารถชวยเหลือแพทยนักกายภาพบําบัดและพยาบาลใหมีเวลามากข้ึนในการดูแลและ

รักษาผูปวยผูสูงอายุและคนพิการ ตัวอยางหุนยนตทางการแพทยและการฟนฟูท่ีมีความสําคัญ ไดแก หุนยนตท่ี

สามารถทําการรักษา เชน หุนยนตชวยผาตัดหุนยนตเจาะเลือด และหุนยนตท่ีคอยดูแลและชวยเหลือ เชน หุนยนต

ดูแลผูสูงอายุ หุนยนตจายยา หุนยนตขนสงเอกสารทางการแพทย รวมท้ังหุนยนตชวยการฟนฟูตางๆ เปนตนโดย

โครงการ “SENSIBLETAB” หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน เปนการออกแบบและประยุกตใช
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หุนยนตและระบบอัตโนมัติท่ีสามารถกําหนดการชวยฟนฟูและเคลื่อนท่ีตามคําสั่ง เพ่ือใหผูปวยสามารถเรียนรูและ

พัฒนาการเคลื่อนไหวไดเปนอยางดี 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน สามารถนําไปใชงานกับกลุมผูปวยโรคอัมพาต

ครึ่งซีกท่ีจําเปนตองรับการฟนฟูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการเคลื่อนไหวแขน ซ่ึงหุนยนตดังกลาวสามารถลดภาระและ

เพ่ิมการพัฒนาการเคลื่อนไหวแขนไดเปนอยางดี จึงทําใหผูปวยมีโอกาสและเขาถึงการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการสนบัสนุน 

โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” 

มูลคาการลงทุนเริ่มตน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

เครื่องชวยฟงระบบดิจิตอลราคาประหยัดเพ่ือผูสูงอายุ (Pocket Hearing Aids) 

ความเปนนวัตกรรม 

เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานเครื่องชวยฟงระบบดิจิตอล โดยการออกแบบระบบแยกเสียง

รบกวนจากสภาพแวดลอม มีหนวยความจําเพ่ือเลือกคาท่ีเหมาะสมเพ่ือใชงานในสภาวะแวดลอมตางกัน ออกแบบ

ใหประหยัดไฟ การชารจไฟหนึ่งครั้งใชงานตอเนื่องไดถึง ๒๐๐ ชั่วโมงและสามารถชารจซํ้าไดไมต่ํากวา ๒๐๐ ครั้ง 
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ท่ีมาของโครงการ 

อาการหูตึงเปนอาการท่ีพบมากในผูสูงอายุ ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยพบผูท่ีสูญเสียการไดยิน

ประมาณ ๓ ลานคน คิดเปนรอยละ ๔ ของประชากรในประเทศ โดยในจํานวนนี้มีประชากรวัยสูงอายุถึง 

๓๐๐,๐๐๐ คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๔๔) แมวาหนวยงานของรัฐบาลโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) จะจัดสรรงบประมาณชวยเหลือผูปวยท่ีสูญเสียการไดยิน ใหสามารถเบิกคาใชจายของเครื่องชวย

ฟงไดถึง ๑๓,๐๐๐ บาทตอคน แตในความเปนจริงก็ยังมีผูปวยนอยรายท่ีเขาถึงระบบการชวยเหลือของรัฐบาล 

เพราะเครื่องชวยฟงมีราคาสูงเนื่องจากตองนําเขาจากตางประเทศและตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาตอเดือน 

อยางไรก็ตามหากคํานวณมูลคาทางการตลาดของอุปกรณชวยเหลือดานการไดยินในประเทศไทยจะมีมูลคาถึง 

๓๐๐ ลานบาทตอป 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพัฒนาเครื่องชวยฟงดังกลาวจะเปนการพัฒนาเครื่องชวยฟงท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได และมี

คาใชจายในการดูแลรักษาท่ีต่ําเนื่องจากใชกระแสไฟต่ํากวา ๑ mA ทําใหสามารถใชงานตอเนื่องไดถึง ๒๐๐ ชั่วโมง

ตอการชารจแบตเตอรี่ ๑ ครั้ง และสามารถชารจซํ้า (Recharge) ทําใหผูใชไมตองเสียคาใชจายดานแบตเตอรี่ท่ีมี

ราคาแพง อีกท้ังยังมีราคาจําหนายท่ีต่ํากวา ๑๓,๐๐๐ บาท ทําใหสามารถเบิกกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติไดอีกท้ังหมดดวย 

รูปแบบการสนับสนุน 

โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” 

มูลคาการลงทุนเริ่มตน 

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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ภาคผนวก ข 

ขาวเก่ียวกับนวัตกรรมดานการแพทยท่ีสําคัญ 

นายกฯ เผยไทยมีศักยภาพทางการแพทย พรอมสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสู Medical Hub  

ขอมูลจาก : http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=94679:id946 

79&Itemid=339&lang=th 

นายกรัฐมนตรีเปนประธานเปดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทยไทย ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม และฮอลล 

๙ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม และฮอลล ๙ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมือง

ทองธานี จ.นนทบุรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย

ดานการแพทยและสาธารณสุข” พรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผลิตภัณฑจากแนวคิด สิ่งประดิษฐดาน

การแพทยเพ่ือคนไทย” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี อาทิ นายยงยุทธ ยุทธวงศ รองนายกรัฐมนตรี 

ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ี

เก่ียวของเขารวมงาน 

นายยงยุทธ ยุทธวงศ รองนายกรัฐมนตรี ไดกลาวรายงานวา ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถในการ

วิจัยดานวิทยาศาสตร การแพทยและสาธารณสุขนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศซ่ึงมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.จัดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย

ไทยข้ึน ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพบปะกันระหวางผูพัฒนา

นวัตกรรมและผูใชนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข อันจะกอใหเกิดการสรางสรรคผลงานและสามารถ

นําไปใชไดจริง ลดการนําเขาจากตางประเทศ สงเสริมใหประชาชนไดเขาถึงตามความจําเปนดานสุขภาพ และ

สงผลใหไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพของอาเซียนไดในอนาคต ซ่ึงการจัดงานครั้งนี้ถือวาเปนครั้ง

แรกของไทย ท่ีมีการรวบรวมผูพัฒนานวัตกรรม ผูประดิษฐคิดคน นักลงทุน หนวยงานสนับสนุนภาครัฐดาน

การแพทยและสาธารณสุขใหมาพบปะกัน โดยกลุมเปาหมายท่ีมารวมงานครั้งนี้ไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ คน จากจํานวนผู

ลงทะเบียนลวงหนา แบงเปน ๔ กลุม คือ ๑.ผูคิดคนนวัตกรรม ท้ังจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มี

ผลิตภัณฑมาแสดงไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ รายการ ๒.ผูใชงานนวัตกรรมการแพทย ท้ังจากโรงพยาบาลของรัฐและ

เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓.สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม สนับสนุน

นวัตกรรมการแพทย และ ๔.ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 

ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา งานนวัตกรรมทางการแพทยและ

สาธารณสุขไทย ในปจจุบันไดมีความกาวหนาไปอยางมาก มีผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากความรูความสามารถของนัก

ประดิษฐไทย แตยังขาดการบูรณาการระหวางผูคิดคน หนวยงานของรัฐ นักลงทุน ภาคเอกชน ความตองการของ
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ผูใช รวมถึงการไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยางเปนระบบ การจัดงานในครั้งนี้จึงเปนกาวสําคัญในการกระตุน

และสงเสรมิใหเกิดโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยนระหวางทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับนักประดิษฐรุนใหม ๆ 

ท้ังนี้ งานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทยไทยครั้งนี้ จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๐ ส.ค. นี้ เพ่ือเปนเวทีพบปะระหวาง

ผูพัฒนานวัตกรรมการแพทยฯ ผูผลิต และผูใชงานจริง เพ่ิมโอกาสเจรจาจับคูธุรกิจ ซ่ึงนําไปสูการกระตุนเศรษฐกิจ

ประเทศได รวมถึงเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ โดยจะนําผลงาน

นวัตกรรมการแพทยฝมือคนไทย ประมาณ ๑,๐๐๐ รายการ มาจัดแสดงผลงาน มีผูเขารวมงานกวา ๓,๐๐๐ ราย 

ซ่ึงมีนวัตกรรมผลงานท่ีโดดเดน อาทิ บานสําหรับผูสูงอายุ ระบบหุนยนตผาตัด หุนยนตดินสอมินิ หุนยนตสอนเด็ก

ออทิสติก และรถพยาบาลนาโน เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาท่ีเปนการแลกเปลี่ยนจากผูแทนหนวยงาน

ตาง ๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เสวนารัฐซ้ือรัฐใชสินคานวัตกรรมทางการแพทย เสวนาและถายทอด

ประสบการณ “กวาจะเปนนวัตกรรมทางการแพทยของคนไทย” เสวนา “โอกาสและปจจัยเอ้ือ เพ่ือเสริมความ

ม่ันใจตอนวัตกรรมทางการแพทยไทย” และเสวนา “การลงทุนรวมภาครัฐเอกชนสูการพัฒนานวัตกรรมการแพทย

ไทย” 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกลาววา รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดมาเปนประธานเปดงานตลาดนัดนวัตกรรม

การแพทยไทย โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดข้ึนในวันนี้ เนื่องจากโลก

วันนี้เปนยุคโลกาภิวัตน นอกจากการสื่อสารท่ีรวดเร็วแลว การแพรกระจายของเชื้อโรคจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีก

โลกหนึ่งก็เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วเชนกัน ตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือ การระบาดของไขหวัด MERS ท่ีมีการ

แพรระบาดไปในหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทย แตยังโชคดีท่ีกระทรวงสาธารณสุขของเราไดควบคุม

สถานการณไดอยางรวดเร็ว การรับมือกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตองอาศัยการพัฒนาดานการแพทย ซ่ึง

นอกจากความรูดานวิชาการแลว ยังตองพ่ึงเทคโนโลยี ยา เวชภัณฑ เครื่องมือดานการแพทยท่ีสวนใหญนําเขาจาก

ตางประเทศ รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรม โดยกําหนดใหการ

พัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเปนหนึ่งใน

นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล เพ่ือสรางหลักประกันดานการแพทยใหกับประเทศ และสงเสริมใหเกิดการคนควา วิจัย

ภายในประเทศอยางเปนระบบ รวมท้ังการตอยอดงานวิจัยเปนผลผลิตทางการแพทย 

นายกรัฐมนตรีกลาวตอไปวา เม่ือดูขอมูลยอนหลังจะเห็นวา การขยายตัวของวัสดุและอุปกรณทางการแพทยใน

ประเทศเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องกวารอยละ ๙ ตอป โดยในป ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีการนําเขาเปนมูลคาสูงถึง 

๒๑,๒๙๙ ลานบาท ขณะเดียวกันไทยก็มีความสามารถในการสงออกวัสดุอุปกรณทางการแพทยปละ ๑๗,๑๙๗ 

ลานบาท ดวยเชนกัน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนใหไทยเปน “ศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย 

(Medical Hub)” อยางไรก็ตามวัสดุอุปกรณทางการแพทยท่ีไทยผลิตสวนใหญเปนการผลิตท่ีใชโดยมีตนทุนท่ีไมสูง

มาก ซ่ึงเนนท่ีการผลิตวัตถุดิบ (ยางและพลาสติก) ในประเทศเปนหลัก เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศและเพ่ิม

การสงออกใหมากข้ึน โดยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยและอุปกรณดูแลสุขภาพใหเปน

อุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต เพ่ือใหไดรับการยอมรับในวงการแพทย และพรอมท่ีจะออกวางจําหนาย จะมีข้ันตอนใน
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การดําเนินงานหลัก เริ่มตั้งแตการวิจัยพัฒนาและการออกแบบวัสดุอุปกรณ การนําวัสดุอุปกรณทางการแพทยมา

ทําการทดสอบทางคลินิก (Clinical trial) เพ่ือใหไดผลการทดสอบทางการแพทยท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ทางการแพทย การพัฒนาวัสดุอุปกรณทางการแพทยไดรับการรับรองมาตรฐานสากล เชน CE Mark (EU) หรือ 

UL (US) อยางไรก็ตาม แนวคิดระบบนวัตกรรมแหงชาติ (National Innovation System) เปนหัวใจสําคัญในการ

พัฒนาศักยภาพของประเทศ ซ่ึงจะสามารถเชื่อมโยงกับเครือขายนวัตกรรมของภูมิภาคและของโลกได ท่ีสําคัญคือ

การเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนดวย 

อีกท้ัง รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไม

ต่ํากวารอยละ ๑ ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ หรือปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ 

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน ตลอดจนการ

ยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย

ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย จนสามารถ

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและออกสูตลาด โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานกําหนดความตองการของภาครัฐท่ีใช

นวัตกรรมไทย ๔ สาขาซ่ึงมีสาขาการแพทยและสาธารณสุขรวมอยูดวย เพ่ือรวบรวมรายการสินคาหรือบริการ

นวัตกรรมไทยท่ีตองการการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และกําหนดแนวทางการรับรองมาตรฐานสินคาหรือบริการ

นวัตกรรมเพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือในการนําไปใชประโยชน 

ตอนทายนายกรัฐมนตรีกลาววา งานดานการแพทยและสาธารณสุข เปนงานท่ีมีความสําคัญกับประเทศไมแพงาน

ดานอ่ืนๆ ประเทศไทยจึงตองเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาท้ัง วัคซีนปองกันโรค รวมถึงยาและ

อุปกรณทางการแพทยดวย หากพวกเราทุกฝายสามารถรวมมือรวมใจ รวมพัฒนา “ไทยวิจัย ไทยผลิต ไทยใช” 

ประเทศไทยก็จะมีความม่ันคงทางดานการแพทยไมแพชาติใดในโลก 


