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การพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของการพััฒนาประเทศ โดยมุ่่�งเน้้น

การบููรณาการสหสาขาวิิชา รวมถึึงเป็็นเครื่่�องมืือในการทำำ�งานร่่วมกัันของหน่่วยงานทั้้�งในและนอกกระทรวง
เพื่่� อนำำ�ไปสู่่ก
� ารแก้้ปััญหาโจทย์์ท้้าทายของประเทศในทุุกมิิติิและเตรีียมการสู่่อ
� นาคต

การปรัับปรุุงแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 มีีเป้้าหมายเพื่่� อปฏิิรูู ป

ประเทศไทยไปสู่่�สังั คมที่่ช
� าญฉลาดอย่่างยั่่�งยืืน (Smart and Sustainable Society) ในกระบวนการปรัับปรุุง
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมนั้้�น มีีการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลและสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลง

ไปตามบริิบทของโลก และการทบทวนแผนวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรมในปีีที่ผ่
�่ า่ นมา รวมทั้้�งได้้กำำ�หนด
เป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญ (Objective Key Results: OKRs) ให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้แผนมีี
ความยืืดหยุ่่�น เพื่่� อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดเวลา
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“แผนด้้าน ววน.จึึงเป็็นเครื่่�องมืือกำำ�หนดเป้้าหมายการพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของการพัั ฒนาประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการ
บููรณาการสหสาขาวิิชา รวมถึึงเป็็นเครื่่�องมืือในการทำำ�งานร่่วมกัันของหน่่วยงาน
ทั้้�งในและนอกกระทรวง เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหาโจทย์์ท้้าทายของประเทศ
ในทุุกมิิติิและเตรีียมการสู่่�อนาคต”

ในกลางปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม (กสว.)

ได้้มีีมติิให้้เพิ่่�มโปรแกรมที่่� 17 การแก้้ปัญ
ั หาวิิกฤตของประเทศเมื่่�อเกิิดการระบาดของโควิิด-19 การปรัับปรุุง

แผนจึึงทำำ�ให้้เกิิดความสอดคล้้องกัับสถานการณ์์และแนวทางของสำำ�นัก
ั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและ

สัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) และนโยบายของรััฐบาลหลัังเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และเทคโนโลยีี
พลิิกโฉมฉัับพลััน  (Disruptive Technology) ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่เป็็นปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความจำำ�เป็็นที่�่จะต้้อง

ปฏิิ รูู ประบบการศึึกษาและการวิิ จััยของประเทศให้้สอดรัับกัั บการดำำ�เนิินชีีวิิตในวิิ ถีีชีีวิิตปกติิ แบบใหม่่
(New Normal)

แผนด้้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยัังคงใช้้โครงสร้้าง

ของแผนด้้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 และมีีการปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลงให้้น้้อยที่่�สุด 
ุ โดยมีีการปรัับจาก 4

แพลตฟอร์์ม 16 โปรแกรม เป็็น 4 แพลตฟอร์์ม 17 โปรแกรม มีีการปรัับปรุุงภาษาให้้มีีความชััดเจน ปรัับปรุุง
OKR ให้้สามารถวััดและประเมิินผลได้้ และมีีจุุดเน้้นโดยนำำ�นโยบายการพััฒนาประเทศและนโยบายของ
รััฐบาลที่่ต
� อบบริิบทที่่เ� ปลี่่ย
� นแปลงมาบููรณาการในแผนด้้าน ววน. โดยทบทวนแผนแม่่บทภายใต้้ยุท
ุ ธศาสตร์์

ชาติิเฉพาะกิิจจากสถานการณ์์โควิิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนการปฏิิรููปประเทศ (ฉบัับปรัับปรุุง) เพื่่� อ

จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการกำำ�หนดเป้้าหมายเชิิงผลลััพธ์์ของแผนและเป็็นกรอบการจััดสรรงบประมาณ
ด้้าน ววน. ต่่อไป
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บทที่่� 1
สถานการณ์์ แนวโน้้ม
และระบบวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม
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1.1 นโยบาย ยุุทธศาสตร์์ชาติิและแผน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม
การพััฒนาประเทศไทยจากประเทศที่่� กำำ�ลัังพััฒนาไปสู่่�ประเทศที่่� พััฒนาแล้้ ว

ซึ่่� ง เป็็ น เป้้ า หมายหลัั ก ของยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่่ บ ท

ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ และแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ จำำ�เป็็นต้้องอาศััย
องค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ซึ่่�งเป็็นกลไกที่่�สำ�คั
ำ ัญในการขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ โดยต้้องมุ่่�งเน้้นเป้้าหมายเพื่่� อตอบโจทย์์
และความต้้องการของแต่่ละภาคส่่วน  ได้้แก่่ ภาครััฐ ภาควิิชาการ ภาคเอกชน  และ

ภาคประชาสัังคม เพื่่� อให้้เกิิดการบููรณาการและการมีีส่่วนร่่วมสู่่เ� ป้้าประสงค์์ที่�่จะปฏิิรููป

ประเทศไทยให้้หลุุดพ้้นจากกัับดัักรายได้้ปานกลาง เกิิดการกระจายรายได้้ ลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ�ในสัังคม สร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชน รวมถึึงสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้ประเทศ

สามารถปรัับตััวรองรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระแสของการเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว
และสามารถปรัับตััวสู่่ก
� ารพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป

ดัังนั้้�นการพััฒนาระบบวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างมาก

ต่่ อการขัับเคลื่่� อนประเทศ ซึ่่� งแผนด้้ านวิิ ทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัั ตกรรม เป็็นปััจจัั ย
สนัับสนุุนที่�่สำ�คั
ำ ัญต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย โดยแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จััดทำ�ขึ้้
ำ น
� โดยเชื่่�อมโยง
กัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่

ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580)
มีีเป้้าหมายการพััฒนาประเทศไทย คืือ “ประเทศชาติิมั่่น
� คง ประชาชนมีีความสุุข 

เศรษฐกิิจพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง สัังคมเป็็นธรรม ฐานทรััพยากรธรรมชาติิยั่่�งยืืน” โดยมีี

ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ 6 ด้้าน ได้้แก่่ (1) ด้้านความมั่่�นคง มุ่่�งเน้้นความอยู่่�ดีีมีีสุขข
ุ องคนไทย

และสัังคมไทย (2) ด้้ านการสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขััน มุ่่�งเน้้นการพััฒนา

เศรษฐกิิจ และการกระจายรายได้้ (3) ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากร
มนุุษย์์ โดยพััฒนาคนในทุุกมิิติิและคนในทุุกช่่วงวัั ย ให้้เป็็นคนดีี  เก่่ง และมีีคุุณภาพ
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(4) ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม (5) ด้้านการสร้้างการเติิบโตบน
คุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ (6) ด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบ
การบริิหารจััดการภาครััฐ

ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ ให้้ ก ารขัั บ เคลื่่� อ นแผนแม่่ บ ทภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายเชิิ ง

ยุุทธศาสตร์์ จึึงได้้กำำ�หนดประเด็็นเร่่งด่่วน 15 เรื่่�อง แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ (1) การแก้้ไข
ปััญหาพื้้�นฐานของประเทศ มุ่่�งเน้้นตำำ�บลมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน การแก้้ไขปััญหาความมั่่�นคง

เร่่งด่่วน  การแก้้ปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชััน  การบริิหารจััดการน้ำำ�และมลพิิษทั้้�งระบบ และ
ระบบการทำำ�งานภาครััฐ (2) การดููแลยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนให้้สููงขึ้้�น มุ่่�งเน้้น

สภาพแวดล้้อมของรััฐ สัังคมสููงวััย คนและการศึึกษา เศรษฐกิิจฐานราก การยกระดัับ
บริิการสาธารณสุุข และการกระจายศููนย์์กลางความเจริิญ (3) การรองรัับการเจริิญเติิบโต

อย่่างเป็็นระบบและยั่่�งยืืน มุ่่�งเน้้นการพััฒนาเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออกและเขต
เศรษฐกิิจพิเิ ศษ รวมถึึงการพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ และ (4) การสร้้างรายได้้ให้้กับ
ั ประเทศ
มุ่่�งเน้้นการท่่องเที่่�ยว และการพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�มีีศัักยภาพ

แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ จำำ�นวน 23 ประเด็็น
เป็็นกลไกที่่�สำ�คั
ำ ัญในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิให้้บรรลุุเป้้าหมาย โดยเฉพาะ

อย่่างยิ่่�งแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิประเด็็นที่�่ 23 เรื่่�องการวิิจััยและการพััฒนา
นวััตกรรม จะมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินการตามแผนย่่อยเพื่่� อเป็็นปัจ
ั จััยสนัับสนุุนที่�่สำ�คั
ำ ัญอย่่าง

มากต่่อการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ ได้้แก่่ (1) ด้้านเศรษฐกิิจ มุ่่�งเน้้นการตอบ

โจทย์์ความต้้ องการของประเทศ ศัักยภาพของผู้้�ประกอบการภาคอุุ ตสาหกรรมและ
บริิการที่่�สามารถใช้้การวิิจััย พััฒนาและนวััตกรรมในเชิิงพาณิิชย์์ (2) ด้้านสัังคม มุ่่�งเน้้น
การขัับเคลื่่�อนสัังคมไทยและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนทุุกกลุ่่�ม ด้้วยการวิิจััย

พััฒนาและนวััตกรรม (3) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มุ่่�งเน้้นการอนุุรัก
ั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ความ
หลากหลายทางชีีวภาพ รวมทั้้�งการจััดการมลพิิษที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการ
วิิจััย พััฒนาและนวััตกรรม (4) ด้้านองค์์ความรู้้�พื้้�นฐาน มุ่่�งเน้้นการวิิจััยที่่�สร้้างองค์์ความ
รู้้�พื้้�นฐานเพื่่� อการสะสมองค์์ความรู้้�  และต่่อยอดไปสู่่�การประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�  และ

นวััตกรรม เพื่่� อให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�ในระดัับนานาชาติิ ในงานวิิจััยที่่�ประเทศไทยมีี

ความเข้้มแข็็ง และ (5) ด้้านปััจจััยสนัับสนุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม มุ่่�งเน้้น
การพััฒนาปััจจััยสนัับสนุุน  อาทิิ โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม
ระบบบริิหารจััดการงานวิิจััย การพััฒนามาตรการแรงจููงใจเพื่่� อส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชน
ลงทุุนวิิจััยและนวััตกรรม การเพิ่่�มจำำ�นวนบุุคลากรวิิจััยและนวััตกรรม รวมทั้้�งการพััฒนา
มาตรฐาน ระบบคุุณภาพ และการวิิเคราะห์์ทดสอบ
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แผนพัั ฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนการปฏิิรููปประเทศ (ฉบัับปรัับปรุุง)
จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่� อการบรรลุุเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ชาติิ

เป็็นแผนสำำ�หรัับถ่่ายทอดยุุทธศาสตร์์ชาติิสู่ก
่� รอบและ

และแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ซึ่่�งคาดหวัังให้้เกิิดการ

การแก้้ปััญหาพื้้�นฐานในมิิติิเศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่�งแวดล้้อม

สู่่�การปฏิิบััติิตามหลัักความสััมพัันธ์์เชิิงเหตุุและผล (Causal

การแข่่งขัันด้้านเศรษฐกิิจ สังั คมโลกมีีความเชื่่�อมโยงกัันเป็็น

ของยุุทธศาสตร์์ชาติิ โดยแผนด้้าน  ววน. นั้้�นได้้นำำ�แผนการ

กระทบต่่อความเป็็นอยู่่ท
� างสัังคมและการดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรมทาง

การขัับเคลื่่�อนวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ในมิิติิต่่าง ๆ

และพัั ฒ นานวัั ต กรรมให้้ เ ป็็ นปัั จ จัั ย หลัั ก ในการขัั บ เคลื่่� อน

เพื่่� อยกระดัับศัักยภาพทางเศรษฐกิิจของประเทศ กระจาย

ที่่�ประเทศต้้องให้้ความสำำ�คััญ

ประเทศด้้ านทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้ อม ที่่� มีีเป้้า

แนวทางในการพััฒนาประเทศในแต่่ละช่่วงระยะเวลา ซึ่่�งเน้้น

เปลี่่�ยนแปลงต่่อประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (Big Rock) นำำ�ไป

ตามบริิบทของโลกที่่� มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว อาทิิ

Relationship: XYZ) เพื่่� อให้้บรรลุุผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย

สภาพไร้้พรมแดน การพััฒนาเทคโนโลยีีอย่่างฉัับพลััน ส่ง่ ผล

ปฏิิรููปประเทศนี้้�มาวิิเคราะห์์ร่ว่ มด้้วยในประเด็็นที่�่สำ�คั
ำ ัญของ

เศรษฐกิิจ ดัังนั้้�นการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี การวิิจััย

อาทิิ แผนการปฏิิรูู ปประเทศด้้านเศรษฐกิิจ ที่�่มีีเป้้าประสงค์์

พััฒนาประเทศในทุุกด้้าน จึึงเป็็นประเด็็นท้้าทายและเร่่งด่่วน

ความเจริิญและความเข้้มแข็็งของภาคสัังคม แผนการปฏิิรููป
ประสงค์์เพื่่� อให้้ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้รับ
ั การ
ดููแล รัักษา และฟื้้� นฟููอย่่างเป็็นระบบ มีีประสิิทธิิภาพ และมีี
ความสมบููรณ์์ยั่่�งยืืน 
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แผนการปฏิิรูปป
ู ระเทศด้้านสาธารณสุุข
มีีเป้้าประสงค์์เพื่่� อให้้ผู้้�ป่่วย ผู้้�เสี่่�ยงโรค และผู้้�สููงอายุุ

ได้้ รัั บ บริิ ก ารที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพ ประสิิ ท ธิิ ผ ล และทัั น สมัั ย
มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น สามารถป้้องกัันและลดโรค

ที่่�สามารถป้้องกัันได้้ รวมทั้้�งการดููแลผู้้�สููงอายุุ แผนการปฏิิรููป

ประเทศด้้ านสัังคม ที่่� มีีเป้้าประสงค์์ เพื่่� อแก้้ ไขปััญหาความ
ยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�ในสัังคม การคุ้้�มครองกลุ่่�มเปราะ
บางในสัังคม ตลอดจนการสร้้างความเป็็นธรรมในการเข้้าถึึง
ทรััพยากรและแหล่่งทุุนของประชาชน  และแผนการปฏิิรูู ป

ประเทศด้้านการศึึกษา ที่่�มีีเป้้าประสงค์์เพื่่� อยกระดัับคุุณภาพ
ของการจัั ด การศึึ ก ษา ลดความเหลื่่� อมล้ำำ� ทางการศึึ ก ษา
มุ่่�งความเป็็นเลิิศและสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของ
ประเทศ และปรัั บ ปรุุ ง ระบบการศึึ ก ษาให้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพ
เป็็นต้้น

แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิเฉพาะกิิจ
จากสถานการณ์์โควิิด-19 พ.ศ. 2564-2565
จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่� อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การ

แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินการ
ตามเป้้าหมายของแผนแม่่บทภายใต้้ ยุุทธศาสตร์์ชาติิ เพื่่� อ
เตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับความเสี่่�ยงในอนาคต และมุ่่�งเน้้นให้้
ความสำำ�คััญเพื่่� อสร้้างโอกาสในการพััฒนาประเทศภายใต้้

บริิ บ ทที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป โดยมีีแนวคิิ ด ตามหลัั ก ปรัั ช ญา

เศรษฐกิิจพอเพีียง เน้้นการตั้้�งรัับ ปรัับตััวและเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่� อพร้้อมเติิบโต

แผนแม่่ บ ทนี้้� มีีจุุ ด เน้้ น  4 ด้้ า น  ได้้ แ ก่่ (1) การเพิ่่� ม

ความเข้้มแข็็งของเศรษฐกิิจฐานรากภายในประเทศ มุ่่�งเน้้น
การจััดหาแหล่่งทุุนแก่่ธุรุ กิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (Small

Medium Enterprises: SMEs) การปรัับตััวสู่่�ธุุรกิิจใหม่่ และ
พัั ฒ นาระบบแวดล้้ อ มให้้ เ อื้้� อต่่ อ การสนัั บ สนุุ น และพัั ฒ นา

(2) การเพิ่่�มศัักยภาพของประเทศเพื่่� อรองรัับการเจริิญเติิบโต

ในระยะยาว มุ่่�งเน้้นสร้้างระบบเฝ้้าระวัังป้้องกัันควบคุุมโรค

พัั ฒ นาและใช้้ เ ทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมทางการแพทย์์

ส่่งเสริิมการบริิโภคและการผลิิตที่่ยั่่
� ง� ยืืน และใช้้เทคโนโลยีีและ

นวัั ตกรรมในการแปรรููปสิินค้้าเกษตรตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน 
รวมทั้้�งการเปลี่่ย
� นผ่่านอุุตสาหกรรมยานยนต์์สู่ย
่� านยนต์์ไฟฟ้้า

(3) การพััฒนาคน มุ่่�งเน้้นความคุ้้�มครองในกลุ่่�มเปราะบาง

พัั ฒ นาทัั ก ษะอาชีีพให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ เทคโนโลยีีสมัั ย ใหม่่

โดยเฉพาะการใช้้ เ ทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล พัั ฒ นากลไกช่่ ว ยเหลืือ
กลุ่่�มเป้้าหมาย รวมทั้้�งปฏิิรููประบบการศึึกษาแห่่งศตวรรษที่่� 21

และ (4) การเสริิมสร้้างปััจจััยเกื้้�อหนุุน มุ่่�งเน้้นพัฒ
ั นาโครงสร้้าง

พื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััลให้้ครอบคลุุมการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้
ในการบริิการประชาชน  การพััฒนาระบบเตรีียมความพร้้อม
ด้้ า นการจัั ด การสาธารณภัั ย รวมทั้้� ง การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพ

องค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เข้้มแข็็ง การปรัับโครงสร้้าง

และวิิธีีปฏิิบััติิราชการให้้มีีความยืืดหยุ่่�น  คล่่องตััว สามารถ
ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลง

นโยบายการฟื้้� นฟูู เศรษฐกิิจและสัังคมจาก
ผลกระทบโควิิด-19
มุ่่�งเน้้นการสร้้างเศรษฐกิิจฐานราก กระจายความเจริิญ

ไปสู่่�ภููมิิภาคอย่่างยั่่�งยืืน  และยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่� อ

สนัับสนุุนภาคการผลิิต และการเติิบโตไปสู่่อ
� นาคตของสาขา
เศรษฐกิิจหลััก โดยมีีจุุดเน้้น ดัังนี้้� (1) การสร้้างความเข้้มแข็็ง

แก่่ เ ศรษฐกิิ จ ฐานราก สนัั บ สนุุ น ให้้ เ พิ่่� ม ทัั ก ษะ ตลอดจน
นวััตกรรมใหม่่เพื่่� อให้้เกิิดแรงงานที่่�มีีทัักษะ การทำำ�การเกษตร
ทฤษฎีี ใ หม่่ แ บบเกษตรแม่่ นยำ� 
ำ การผลิิ ต สิิ นค้้ า และบริิ ก าร

ชุุมชนสิินค้้าโอทอปที่่�สามารถสร้้างรายได้้ให้้ท้้องถิ่่�น และการ
สร้้างการท่่องเที่่�ยวชุุมชนในลัักษณะการท่่องเที่่�ยวคุุณภาพ

(2) การกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิภ
ิ าคในพื้้�นที่ร�่ ะเบีียงเศรษฐกิิจ

ใหม่่ทั้้�ง 4 แห่่งเพื่่� อสร้้างการเติิบโตสู่่อ
� นาคตอย่่างยั่่�งยืืน  โดย
เน้้ น การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิภ าพการผลิิ ต ภาคเกษตร เศรษฐกิิ จ
ฐานชีีวภาพ รวมทั้้�งการท่่องเที่่�ยวคุุณภาพสููง (3) การยกระดัับ
โครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่� อสนัับสนุุนภาคการผลิิตและการเติิบโต
ไปสู่่อ
� นาคตของสาขาเศรษฐกิิจหลััก หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�

ช่่วยยกระดัับความสามารถในการสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อการค้้า
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และ (4) การกระตุ้้�นธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวเพื่่� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจภาคบริิการในฐานะที่่�เป็็น
สาขาเศรษฐกิิจหลัักที่่�มีีผลกระทบต่่อผู้้�ประกอบการในทุุกระดัับ

แผนด้้านการอุุดมศึึกษาเพื่่� อผลิิตและพัั ฒนากำำ�ลัังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564-2570
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษา

ระดัับอุุดมศึึกษา ผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนให้้ประเทศไทยได้้ทรััพยากรบุุคคลตรงกัับ
ความต้้องการของประเทศทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ มีีความเป็็นมนุุษย์์ที่�่สมบููรณ์์

เติิบโตท่่ามกลางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี  ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “อุุดมศึึกษาสร้้างคน สร้้าง
ปััญญา เพื่่�อพัฒ
ั นาสัังคมไทยอย่่างยั่่�งยืืน” โดยเน้้นใน 3 ยุุทธศาสตร์์ (1) พััฒนาศัักยภาพ
ผลเฉพาะ (Capacity Building) (2) ส่่งเสริิมระบบนิิเวศวิิจััยอุุดมศึึกษา (Research

Ecosystem Building) (3) จััดระบบอุุดมศึึกษาใหม่่ (Higher Education Transformation)
ให้้คนไทยเป็็นคนดีี  เก่่ง มีีทัักษะแห่่งอนาคต แวดล้้อมด้้วยสภาพแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุน

ให้้ทุก
ุ คนสามารถเข้้าถึึงการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาได้้ในทุุกช่่วงของชีีวิิต มีีระบบภาครััฐ

ที่่�โปร่่งใสปลอดทุุจริิตและคล่่องตััวทัันต่่อเหตุุการณ์์เปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งทั้้� งหมดนี้้�จะเป็็น

รากฐานสำำ�คัญ
ั ที่่จ
� ะทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีศัักยภาพในการแข่่งขัันกับ
ั นานาประเทศได้้มากขึ้้�น 
เศรษฐกิิจและสัังคมเติิบโตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน ก้้าวพ้้นจากกัับดัักรายได้้
ปานกลางสู่่ก
� ารเป็็นประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ว

“ปฏิิรููปประเทศไทยให้้หลุุดพ้้นจากกัับดัักรายได้้ปานกลาง เกิิดการกระจายรายได้้ 
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม สร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี รวมถึึงสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
ให้้ประเทศสามารถปรัับตััวรองรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และสามารถปรัับตััวสู่่�การพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน”
โดยสรุุ ป ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนและนโยบายที่่�กล่่าวมานั้้�นให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนา

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อพััฒนาประเทศไทยไปสู่่ป
� ระเทศที่่พั
� ฒ
ั นาแล้้ว

ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องขัับเคลื่่� อนประเทศด้้ วยองค์์ ความรู้้� การวิิ จััยและนวััตกรรม โดยมุ่่�งเน้้นเป้้าหมายในการ
ตอบโจทย์์และความต้้องการในแต่่ละภาคส่่วน อาทิิ ภาครััฐ ภาควิิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
เพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีส่่วนร่่วมสู่่�เป้้าประสงค์์ที่�่จะปฏิิรููปประเทศไทยให้้หลุุดพ้้นจากกัับดััก

รายได้้ปานกลาง (Middle Income Trap) เกิิดการกระจายรายได้้ ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ในสัังคม สร้้างคุุณภาพ

ชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชน รวมถึึงสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้ประเทศสามารถปรัับตััวรองรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
กระแสของการเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว และสามารถปรัับตััวสู่่ก
� ารพััฒนาที่่ยั่่
� �งยืืนต่่อไป
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1.2 สถานการณ์์ของประเทศด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจัย
ั และนวััตกรรม
ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (National Competitiveness) เป็็นการประเมิินขีีดความ

สามารถการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศนั้้�น ๆ จััดเป็็นดัช
ั นีีที่่ส
� ะท้้อนให้้เห็็นจุด
ุ แข็็งและจุุดอ่อ
่ นของประเทศ

เมื่่�อเทีียบกัับประเทศอื่่�น โดยในปีี พ.ศ. 2563 สถาบัันการจััดการนานาชาติิ (International Institute for
Management Development: IMD) ได้้จััดอัันดัับประเทศไทยมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันพิจ
ิ ารณา

จากปััจจััยหลััก ได้้แก่่ สมรรถนะทางเศรษฐกิิจ ประสิิทธิิภาพของภาครััฐ ประสิิทธิิภาพของภาคธุุรกิิจ และ

โครงสร้้างพื้้�นฐาน อยู่่ใ� นอัันดับ
ั ที่่� 29 จาก 63 ประเทศ ลดลง 4 อัันดับ
ั จากปีีก่อ
่ นหน้้า ซึ่่�งหากพิิจารณาเฉพาะ
ประเทศในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิก
ิ (ตารางที่่� 1) พบว่่า ประเทศสิิงคโปร์์อยู่่ใ� นอัันดัับที่่� 1 ในขณะที่่�ประเทศ

แคนาดา ไต้้หวััน เกาหลีีใต้้ ชิลีี 
ิ และฟิิลิิปปิินส์ มีีอั
์ ันดัับดีีขึ้้�น ประเทศสหรััฐอเมริิกา รััสเซีีย จีีน ญี่่�ปุ่่�น ฮ่่องกง
นิิวซีีแลนด์์ เม็็กซิิโก มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย ความสามารถในการแข่่งขัันลดลง
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ตารางที่่� 1 อัันดัับความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศในภููมิิภาค
เอเชีียแปซิิฟิก
ิ การจััดอัันดัับของ IMD ปีี พ.ศ. 2555-2563
ประเทศ

ปีี พ.ศ.
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

4

5

3

3

4

3

3

1

1

ฮ่่องกง

1

3

4

2

1

1

2

2

5

แคนาดา

6

7

7

5

10

12

10

13

8

สหรััฐอเมริิกา

2

1

1

1

3

4

1

3

10

ไต้้หวััน

7

11

13

11

14

14

17

16

11

ออสเตรเลีีย

15

16

17

18

17

21

19

18

18

สิิงคโปร์์

จีีน

23

21

23

22

25

18

13

14

20

นิิวซีีแลนด์์

24

25

20

17

16

16

23

21

22

เกาหลีีใต้้

22

22

26

25

29

29

27

28

23

มาเลเซีีย

14

15

12

14

19

24

22

22

27

ไทย

30

27

29

30

28

27

30

25

29

ญี่่�ปุ่น
่�

27

24

21

27

26

26

25

30

34

ชิิลีี

28

30

31

35

36

35

35

42

38

อิินโดนีีเซีีย

42

39

37

42

48

42

43

32

40

อิินเดีีย

35

40

44

44

41

45

44

43

43

ฟิิลิิปปิน
ิ ส์์

43

38

42

41

42

41

50

46

45

รััสเซีีย

48

42

38

45

44

46

45

45

50

เปรูู

44

43

50

54

54

55

54

55

52

เม็็กซิิโก

37

32

41

39

45

48

51

50

53

จำำ�นวนประเทศ

59

60

60

61

61

63

63

63

63

หมายเหตุุ: ประเทศในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิก
ิ ที่่�ได้้รับ
ั การจััดอัันดัับความสามารถในการแข่่งขัันมีีทั้้�งหมด 19 ประเทศ
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สำำ�หรัับปััจจััยด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructure) มีีเกณฑ์์การพิิจารณา

ที่่บ่
� ง่ ชี้้�ให้้เห็็นถึงึ สถานภาพการวิิจัย
ั และพััฒนาของประเทศ ได้้แก่่ โครงสร้้างพื้้�นฐาน

ทางเทคโนโลยีีอยู่่ใ� นอัันดับ
ั ที่่� 34 (ดีีขึ้้�นสี่อั
�่ นดั
ั บ
ั ) และโครงสร้้างพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
มีีความสามารถในการแข่่งขัันอยู่่ใ� นอัันดัับที่่� 39 (ลดลงหนึ่่�งอัันดัับ) ดัังตารางที่่� 2

โดยปัั จ จัั ย ย่่ อ ยที่่� ใ ช้้ สำ�ำ หรัั บ พิิ จ ารณาโครงสร้้ า งพื้้� นฐานทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์

และเทคโนโลยีีที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพััฒนา งบประมาณด้้าน
วิิ ท ยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวัั ต กรรม บุุ ค ลากรด้้ า นการวิิ จัั ย และพัั ฒ นา
ดุุลการชำำ�ระเงิินทางเทคโนโลยีี ผลงานตีีพิิมพ์์ และสิิทธิิบัต
ั ร
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ตารางที่่� 2 อัันดัับความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศไทยจากการจััดอัันดัับของ IMD
ปีี พ.ศ. 2555-2563
ปััจจััย

ปีีพ.ศ.
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิิจ (Economic Performance)

15

9

12

13

13

10

10

8

14

1.1 เศรษฐกิิจภายในประเทศ (Domestic economy)

47

14

33

46

37

33

34

30

38

1.2 การค้้าระหว่่างประเทศ (International trade)

8

4

5

8

6

3

6

6

5

1.3 การลงทุุนระหว่่างประเทศ (International investment)

33

31

29

34

28

37

37

21

29

1.4 การจ้้างงาน (Employment)

2

3

4

3

3

3

4

3

10

1.5 ระดัับราคา (Prices)
2. ประสิิทธิิภาพของภาครััฐ (Government efficiency)
2.1 ฐานะการคลััง (Public finance)

28

31

37

19

45

28

23

29

28

26

22

28

27

23

20

22

20

23

18

19

19

14

10

11

18

16

17

2.2 นโยบายทางภาษีี (Tax policy)

6

5

6

6

5

4

6

6

5

2.3 โครงสร้้างเชิิงสถาบััน (Institutional framework)

32

30

39

34

33

30

35

34

40

2.4 กฎหมายและกฎระเบีียบทางธุุรกิิจ (Business legislation)

44

43

51

51

44

38

36

32

33

2.5 โครงสร้้างทางสัังคม (Societal framework)

50

48

55

45

44

44

45

48

40

23

18

25

24

25

25

25

27

23

57

44

49

47

43

41

40

43

41

3. ประสิิทธิิภาพของภาคธุุรกิิจ (Business efficiency)
3.1 ผลิิตภาพและประสิิทธิิภาพภาคธุุรกิิจ (Productivity and
efficiency)
3.2 ตลาดแรงงาน (Labor market)

4

2

5

8

5

8

6

9

15

3.3 การเงิิน (Finance)

15

10

21

21

23

24

24

19

24

3.4 การบริิหารจััดการ (Management practices)

19

16

26

25

26

20

24

27

21

17

17

20

24

23

23

17

26

20

49

48

48

46

49

49

48

45

44

3.5 ทััศนคติิและค่่านิิยม (Attitudes and values)
4. โครงสร้้างพื้้� นฐาน (Infrastructure)
4.1 โครงสร้้างพื้้� นฐานทั่่�วไป (Basic infrastructure)

26

25

28

30

35

34

31

27

26

4.2 โครงสร้้างพื้้� นฐานทางเทคโนโลยีี (Technological infrastructure)

50

47

41

44

42

36

36

38

34

4.3 โครงสร้้างพื้้� นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ (Scientific infrastructure)

40

40

46

47

47

48

42

38

39

4.4 สุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม (Health and environment)

52

55

53

54

52

57

58

55

49

4.5 การศึึกษา (Education)

52

51

54

48

52

54

56

56

55

อัันดัับที่่�โดยรวม

30

27

29

30

28

27

30

25

29

จำำ�นวนประเทศ

59

60

60

61

61

63

63

63

63
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1.2.1 ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพัั ฒนา
ภายใต้้สถานการณ์์ที่�่เปลี่่�ยนแปลงอย่่างพลิิกผััน  ประเทศต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันเพื่่� อ

สามารถปรัับตััวรองรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น ประเทศ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องพััฒนาไปสู่่�เศรษฐกิิจกระแสใหม่่และสัังคมฐานความรู้้� ซึ่่�งต้้องอาศััยองค์์ความรู้้�จาก

งานวิิจััย วิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมมาใช้้ในการขัับเคลื่่�อน ดัังนั้้�น  การลงทุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนาจึึง
เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่�่สำ�คั
ำ ัญของการพััฒนา โดยทุุกภาคส่่วนต้้องให้้ความสำำ�คััญ โดยในปีี พ.ศ. 2561 สถาบััน

การจััดการนานาชาติิได้้รายงานใน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 ว่่า ประเทศที่่�

มีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพััฒนาโดยรวม (Gross Domestic Expenditure on R&D: GERD) 10 อัันดัับ

แรกของโลก (ภาพที่่� 1) คืือ สหรััฐอเมริิกา (551,518 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) จีีน (462,578 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ)

ญี่่�ปุ่่�น  (173,313 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) เยอรมนีี  (129,647 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) เกาหลีีใต้้ (95,462 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐฯ) ไต้้หวััน  (41,105 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) สวิิตเซอร์์แลนด์์ (18,060 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ ในปีี

พ.ศ. 2560) สวีีเดน (17,061 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) อิิสราเอล (16,346 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) ออสเตรีีย (14,502

ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) และเดนมาร์์ก (9,122 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) ตามลำำ�ดัับ จะเห็็นได้้ว่่าอััตราการลงทุุน
ด้้านการวิิจััยและพััฒนาของประเทศจีีนเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด 

ภาพที่่� 1 ประเทศที่่�มีีการลงทุุนด้้านการวิิจััยและพัั ฒนาสููงสุุด 10 อัันดัับของโลก
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543-2561
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ที่่�มา: 1. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020
2. https://data.oecd.org/
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เมื่่� อ พิิ จ ารณาประเทศในภููมิิ ภาคเอเชีียแปซิิ ฟิิ ก มีีสัั ดส่่ว นค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า นการวิิ จัั ยและพัั ฒ นาต่่ อ

ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) สููงสุุด  3 อัันดัับแรก (ภาพที่่� 1) คืือ เกาหลีีใต้้ (ร้้อยละ
4.81) ไต้้หวััน  (ร้้อยละ 3.46) และญี่่�ปุ่่�น  (ร้้อยละ 3.26) และมีีสััดส่ว
่ นระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและ

พััฒนาระหว่่างภาคเอกชนและภาคอื่่�น  ๆ อยู่่�ที่�่ประมาณ  80:20 ในขณะที่่�ประเทศไทยมีีค่่า GERD/GDP

ร้้อยละ 1.11 ส่่วนสััดส่่วนระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพััฒนาระหว่่างภาคเอกชนและภาคอื่่�น  ๆ
เท่่ากัับ 78:22 (ภาพที่่� 2)

ภาพที่่� 2 สััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพัั ฒนาต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศและ
สััดส่่วนระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพัั ฒนาระหว่่างภาคเอกชนและภาคอื่่�น ๆ ของ
ประเทศในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิก
ิ  ปีี พ.ศ. 2561

ที่่�มา: https://data.oecd.org/
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ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพััฒนาของประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543-2561 พบว่่า ระหว่่างปีี พ.ศ.

2543-2552 แนวโน้้มการลงทุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนาค่่อนข้้างคงที่่� คืือ GERD/GDP จะอยู่่�ประมาณ

ร้้อยละ 0.25 อย่่างไรก็็ตาม ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2553 เป็็นต้้นไป ทิิศทางการเติิบโตของการลงทุุนด้้านการวิิจััย

และพััฒนามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� อง ดัังจะเห็็นได้้จากภาพที่่� 3 และตารางที่่� 3 โดยในปีี พ.ศ. 2561

ค่่า GERD/GDP เท่่ากัับร้้อยละ 1.11 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ 182,357 ล้้านบาท และสััดส่ว
่ นค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านการวิิจััยและพััฒนาจากภาคเอกชนมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่� องเช่่นเดีียวกััน จากน้้อยกว่่าร้้อยละ

50 ในช่่วงก่่อนปีี พ.ศ. 2554 เป็็นร้อ
้ ยละประมาณ 80 ในปีี พ.ศ. 2560 และ 2561 ซึ่่�งคาดว่่าจะสามารถ

บรรลุุเป้้าหมายตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่่�ได้้กำำ�หนด

เป้้าหมาย GERD/GDP ไว้้ที่�่ร้้อยละ 1.5 และสััดส่่วนการลงทุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนาของภาคเอกชน
ต่่อภาครััฐเท่่ากัับ 70:30 ในปีี พ.ศ. 2564 ได้้สำ�ำ เร็็จ

ภาพที่่� 3 ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพัั ฒนาของประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543-2561
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GERD/GDP

% GERD/GDP

ผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross
Domestic Product:
GDP) (ล้้านบาท)
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ปีี พ.ศ.

3. สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ: ข้้อมููล GDP

2. สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ

0.22
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18,225
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45
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ที่่�มา: 1. https://data.oecd.org/
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ภาคอื่่�น ๆ ได้้แก่่ 
รััฐบาล อุุดมศึึกษา
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ร้้อยละต่่อค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านการทำำ�วิิจััยและ
พัั ฒนา (ร้้อยละ)
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ร้้อยละต่่อค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
การทำำ�วิิจััยและพัั ฒนา
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ตารางที่่� 3 ค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและพัั ฒนา และสััดส่่วนระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััยและ
พัั ฒนาระหว่่างภาคเอกชนและภาคอื่่�น ๆ ของประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2549-2561
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1.2.2 งบประมาณด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีีการจััดสรรงบประมาณด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและ

นวััตกรรม จำำ�นวน  107,612 ล้้านบาท (ตารางที่่� 4) โดยมีีสััดส่่วนที่่�ลดลงจากปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เป็็นจำำ�นวนเงิิน  9,298 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้อ
้ ยละ 8.64 สำำ�หรัับการจััดสรรงบประมาณมากที่่�สุด จ
ุ ะอยู่่�
ในกิิจกรรมการศึึกษาและฝึึกอบรมด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จำำ�นวน  58,912 ล้้านบาท คิิดเป็็น

ร้้อยละ 55 ของงบประมาณด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม (วทน.) นอกจากนี้้� ยังั พบว่่ากิิจกรรม
ดัังกล่่าวถููกจััดสรรงบประมาณเกิินกว่่าร้้อยละ 50 ในทุุกปีี ส่่วนกิิจกรรมที่่�ได้้รัับการจััดสรรงบประมาณ

รองลงมาได้้แก่่ กิิจกรรมการบริิการด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี  และกิิจกรรมการวิิจััยและพััฒนา
สำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�ได้้รัับการจััดสรรงบประมาณน้้อยที่่�สุุดคืือกิิจกรรมนวััตกรรม ซึ่่�งได้้รัับการจััดสรรไม่่เกิิน

ร้้อยละ 2 แสดงให้้เห็็นว่่ารััฐบาลให้้ความสำำ�คััญกัั บการวิิ จััยและพััฒนา รวมถึึ งการต่่ อยอดนวัั ตกรรม
ค่่อนข้้างน้้อย

ตารางที่่� 4 การจััดสรรงบประมาณด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
จำำ�แนกตามประเภทกิิจกรรมวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ประเภทกิิจกรรมด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และนวััตกรรม
กิิจกรรมนวััตกรรม (Innovation)

การจััดสรรงบประมาณรายปีี พ.ศ. (ล้้านบาท)
2557
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2559

2560
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2562
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762

กิิจกรรมการวิิจััยและพัั ฒนา (Research and
Experimental Development: R&D)

19,783

22,553

25,501

23,722

18,847

17,596

กิิจกรรมการศึึกษาและฝึึกอบรม
ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (Scientific and
Technological Education and Training: STET)

46,727

50,835

57,247

62,540

67,745

58,912

กิิจกรรมการบริิการด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 
(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

ที่่�มา: สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม., (2562) ตามนิิยาม The United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization; UNESCO)

1.2.3 บุุคลากรด้้านการวิิจััยและพัั ฒนา
บุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนา หมายถึึง บุุคลากรทุุกคนที่่�ร่่วมปฏิิบััติิงานในโครงการวิิจััยและ

พััฒนา รวมทั้้�งผู้้�ให้้บริิการโดยตรงต่่อการวิิจััยและพััฒนานั้้�น ได้้แก่่ นัก
ั วิิจััย ผู้้�ช่่วยนัักวิิจััย ผู้้�ทำำ�งานสนัับสนุุน 
และบััณฑิต
ิ ซึ่่�งมีีการทำำ�วิท
ิ ยานิิพนธ์์ระดัับปริิญญาโทและปริิญญาเอก ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนา

เศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศไปสู่่เ� ศรษฐกิิจสัังคมฐานความรู้้�อัันเป็็นสัังคมแห่่งการสร้้างสรรค์์และการ

เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต การพััฒนาบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาถืือเป็็นแรงหนุุนที่�จ
่ ะพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีของประเทศให้้แข็็งแกร่่ง เพื่่� อเป็็นรากฐานในการขัับเคลื่่�อนประเทศ โดยเฉพาะการก้้าวสู่่ศ
� ตวรรษ

ที่่� 21 ซึ่่�งประเทศไทยต้้องเร่่งเตรีียมความพร้้อม โดยเร่่งผลิิตบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
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ในปริิมาณที่่�เพีียงพอ เพื่่� อเป็็นกำ�ลั
ำ งั สำำ�คัญ
ั ในการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของไทยได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน

เมื่่�อเปรีียบเทีียบจำำ�นวนบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาแบบเทีียบเท่่าทำำ�งานเต็็มเวลาในประเทศ

ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ สิงิ คโปร์์ มาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย เวีียดนาม และไทย (ภาพที่่� 4) พบว่่า ประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ว
อย่่างประเทศเกาหลีีใต้้ ญี่�ปุ่่�น 
่
และสิิงคโปร์์ จะมีีจำำ�นวนบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนามากกว่่า 70 คน

ต่่อประชากร 10,000 คน และประเทศไทยมีีจำำ�นวนบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนา 24 คนต่่อประชากร
10,000 คน ในปีี พ.ศ. 2561

ภาพที่่� 4 แนวโน้้มจำำ�นวนบุุคลากรด้้านวิิจััยทางการวิิจััยและพัั ฒนาแบบทำำ�งานเต็็มเวลา
ในแต่่ละประเทศ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556-2561
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ที่่�มา: 1. http://data.uis.unesco.org/

2. สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

เมื่่� อ พิิ จ ารณาจำำ�น วนบุุ ค ลากรด้้ า นการวิิ จัั ย และพัั ฒ นาแบบเทีียบเท่่ า ทำำ� งานเต็็ ม เวลาของไทย

แบ่่งเป็็นบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาในภาคเอกชนและภาคอื่่�น ๆ ได้้แก่่ รัฐ
ั บาล อุุดมศึึกษา หน่่วยงาน

ไม่่ค้้ากำำ�ไร และรััฐวิิสาหกิิจ  (ตารางที่่� 5) พบว่่า อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนา
ส่่วนใหญ่่จะกระจุุกตััวเฉพาะในภาคเอกชน ในขณะที่่�ภาคอื่่�น ๆ อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นยังั ต่ำำ� โดยปีี พ.ศ. 2560
บุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาภาคเอกชนและภาคอื่่�น  ๆ เพิ่่�มขึ้้�นร้อ
้ ยละ 39.36 และ 3.71 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2559
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ตารางที่่� 5 บุุคลากรวิิจััยและพัั ฒนาของประเทศไทย ในปีี พ.ศ. 2544-2560
ปีีพ.ศ.

บุุคลากรวิิจััยและพัั ฒนาแบบทำำ�งานเต็็มเวลา (คน-ปีี)
ภาคเอกชน

� ๆ ได้้แก่่ รััฐบาล อุุดมศึึกษา
ภาคอื่่น
หน่่วยงานไม่่ค้้ากำำ�ไร รััฐวิิสาหกิิจ

รวม

9,710

22,301

32,011

2546

7,010

35,369

42,379

2548

7,750

29,217

36,967

2544

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

ที่่�มา: สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

1.2.4 ดุุลการชำำ�ระเงิินทางเทคโนโลยีี
ดุุลการชำำ�ระเงิิ นทางเทคโนโลยีีเป็็นดััชนีีชี้้�วััดที่�่ สะท้้ อนถึึ งสถานะของประเทศว่่ าเป็็นผู้้�รัับหรืือ

ผู้้�ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีดุุลการชำำ�ระเงิินทางเทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นบวกจะสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ประเทศมีีความสามารถ
ในการผลิิตความรู้้�และเทคโนโลยีีในเกณฑ์์ดีีในขณะที่่ดุ
� ล
ุ การชำำ�ระเงิินที่เ�่ ป็็นลบจะสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ประเทศ

ยัั ง มีีความสามารถในการผลิิ ต ความรู้้�และเทคโนโลยีีค่่ อ นข้้ า งจำำ�กัั ด  และมีีสถานะเป็็ น ประเทศผู้้�รัั บ
เทคโนโลยีี (Technology recipient)

ดุุลการชำำ�ระเงิินทางเทคโนโลยีี (Technology Balance of Payment: TBP) หมายถึึง ยอดสุุทธิิจาก

การเปรีียบเทีียบรายรัับและรายจ่่ายที่่�เกิิดจากการทำำ�ธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้าความรู้้�ทางเทคนิิคหรืือ
การให้้บริิการทางเทคโนโลยีีระหว่่างประเทศ ตััวเลขด้้านรายจ่่ายค่่าธรรมเนีียมทางเทคโนโลยีีเป็็นดััชนีี

สำำ�คััญ ที่่�แสดงถึึงระดัับการพึ่่�งพิิงหรืือความต้้องการใช้้เทคโนโลยีีที่่�นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ ในขณะที่่�ตััวเลข
ด้้านรายรัับจะแสดงถึึงขีีดความสามารถของประเทศในการพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ในระดัับ
นานาชาติิอัันจะนำำ�มาซึ่่�งรายได้้จากการส่่งออกเทคโนโลยีี

สำำ�หรัับประเทศไทย ข้้อมููลดุุลการชำำ�ระเงิินทางเทคโนโลยีีได้้รวบรวมจากรายงานการซื้้�อขายเงิินตรา

ต่่างประเทศของธนาคารพาณิิชย์์กัับลููกค้้ าซึ่่�งเป็็นข้้อมููลชุุ ดทางอิิ เล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic dataset)
โดยข้้อมููลค่่าธุุรกรรมทางเทคโนโลยีีระหว่่างประเทศนี้้�ดำำ�เนิินการจััดเก็็บโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
และสามารถจำำ�แนกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่
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ค่่ารอยััลตี้้�และค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต (Royalty and license fees) หมายถึึง ค่่าธรรมเนีียมการ

อนุุญาตให้้ใช้้สิน
ิ ทรััพย์์ที่�่ไม่่มีีตััวตนและไม่่ใช่่สิน
ิ ทรััพย์์ทางการเงิิน รวมทั้้�งการอนุุญาตให้้ใช้้สิ่่ง� ของต้้นฉบัับ

อาทิิ เครื่่�องหมายการค้้า ลิิขสิิทธิ์์� เทคนิิคและการออกแบบ สิิทธิิในการผลิิตและสััมปทาน  การจำำ�หน่่าย
ต้้นฉบัับ หนัังสืือและภาพยนตร์์ รวมถึึงค่่าบริิการทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาที่่�มิิได้้จััดไว้้ในประเภทอื่่�น

ค่่าที่่�ปรึึกษาและการให้้บริิการทางเทคนิิค (Consulting and technical service fees) ได้้แก่่

ค่่าตอบแทนที่่�ปรึึกษาผู้้�เชี่่ย
� วชาญและค่่ากรรมการบริิษััท ค่่าให้้บริิการความรู้้�ทางวิิชาการ และค่่าให้้บริิการ

ความช่่วยเหลืือทางเทคนิิค อาทิิ ค่่าให้้บริิการความช่่วยเหลืือในการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและระบบไฟฟ้้า
ในโรงงาน ค่่าบริิการทางการจััดการและค่่าดำำ�เนิินการทางเทคโนโลยีี เป็็นต้้น

ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551-2561 ประเทศไทยมีีแนวโน้้มการขาดดุุลการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมเทคโนโลยีี

เพิ่่�มขึ้้�น ถึึงแม้้ในปีี พ.ศ. 2559 การขาดดุุลจะลดลงก็็ตาม โดยปีี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีีรายรัับทาง

เทคโนโลยีี  182,603 ล้้านบาท ซึ่่�งประกอบด้้วยค่่ารอยััลตี้้�และค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต 5,238 ล้้านบาท
และค่่าธรรมเนีียมความรู้้�เทคนิิค 177,365 ล้้านบาท รายจ่่าย 440,153 บาท ซึ่่�งประกอบด้้วยค่่ารอยััลตี้้�

และค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต 170,422 ล้้านบาท และค่่าธรรมเนีียมความรู้้�เทคนิิค 269,731 ล้้านบาท
จึึงทำำ�ให้้ประเทศไทยขาดดุุลการชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียมเทคโนโลยีีสููงถึึง 257,550 ล้้านบาท ซึ่่�งสููงกว่่าปีี
พ.ศ. 2560 ถึึง 41,209 ล้้านบาท (ภาพที่่� 5) ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าประเทศไทยยัังเป็็นผู้้�รัับองค์์ความรู้้�จาก

ต่่างประเทศเป็็นหลััก ดัังนั้้�นการออกแบบแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมจำำ�เป็็นต้้องมีีกลไก
เพื่่� อแก้้ไขปััญหานี้้�ต่่อไป (ภาพที่่� 5 และตารางที่่� 6)

ภาพที่่� 5 รายรัับ รายจ่่าย และดุุลการชำำ�ระเงิินทางเทคโนโลยีีของไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551-2561
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ตารางที่่� 6 ดุุลการชำำ�ระเงิินทางเทคโนโลยีี จำำ�แนกตามประเภทรายรัับและรายจ่่ายของไทย 
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2555-2561
ปีีพ.ศ.
ค่่ารอยััลตี้้�และ
ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต

รายจ่่าย
ค่่าธรรมเนีียม
(ล้้านบาท)
ความรู้้�เทคนิิค
รวมรายจ่่าย

ค่่ารอยััลตี้้�และ
ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต

รายรัับ
ค่่าธรรมเนีียม
(ล้้านบาท)
ความรู้้�เทคนิิค
รวมรายจ่่าย

ค่่ารอยััลตี้้�และ
ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต

ดุุลการ
ชำำ�ระเงิิน ค่่าธรรมเนีียม
(ล้้านบาท) ความรู้้�เทคนิิค
รวม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

112,185

140,688

128,969

140,559

140,475

145,164

170,422

151,906

173,383

206,156

227,889

213,673

222,442

269,731

264,091

314,071

335,125

368,449

354,147

367,606

440,153

3,264

1,914

1,841

2,874

2,433

3,457

5,238

79,084

95,861

121,238

145,262

155,332

147,807

177,365

82,348

97,775

123,079

148,136

157,765

151,264

182,603

-104,752

-33,854

-122,075

-37,686

-38,042

-141,707

-65,185

-72,833

-77,522

-84,918

-82,627

-58,341

-74,635

-92,366

-177,585

-211,376

-206,993

-220,313

-169,382

-216,341

-257,550

ที่่�มา: 1. สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
2. ธนาคารแห่่งประเทศไทย

1.2.5 ผลงานตีีพิิ มพ์์ ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ
ผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิเป็็นผลลััพธ์์อย่่างหนึ่่�งจากการศึึกษาค้้นคว้้า การทำำ�

วิิจััยและพััฒนาเป็็นแหล่่งข้้อมููลความรู้้�ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ สามารถนำำ�ไปอ้้างอิิงและต่่อยอดในการประยุุกต์์ใช้้
เชิิงพาณิิชย์์ได้้ นอกจากนี้้� ยังั เป็็นดััชนีีชี้้�วััดระดัับความแข็็งแกร่่งในการทำำ�งานวิิจััยและพััฒนาของนัักวิิจััย
รวมทั้้�งสะท้้อนถึึงความร่่วมมืือด้้านการวิิจััยและพััฒนาระหว่่างสถาบัันต่่าง ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ และ
ในบางครั้้�งหััวข้้อการตีีพิิมพ์์ผลงานวิิจััยสามารถให้้เห็็นถึึงประเด็็นระดัับชาติิ ตลอดจนระดัับโลกที่่�ควรให้้

ความสำำ�คััญในการเร่่งช่่วยกัันแก้้ไขปััญหา จากการสืืบค้้นข้้อมููลจากฐานข้้อมููล Web of Science เมื่่�อวัันที่�่
26 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 (ภาพที่่� 6) พบว่่า ประเทศในกลุ่่�มอาเซีียนมีีผลงานตีีพิิมพ์์ค่่อนข้้างน้้อย ค่่าเฉลี่่�ย

ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552-2562 อยู่่�ที่�่ประมาณ  9,282 บทความต่่อปีี เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผลงานตีีพิิมพ์์ของ
ประเทศพััฒนาแล้้วในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิก
ิ อย่่างประเทศเกาหลีีใต้้และญี่่ปุ่่�น
�
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ภาพที่่� 6 จำำ�นวนผลงานตีีพิิ มพ์์ ในฐานข้้อมููล Web of Science ระหว่่างปีี พ.ศ. 2552-2562
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ที่่�มา: www.webofknowledge.com

นอกจากนี้้� ยัังพบว่่า ประเทศมาเลเซีียซึ่่�งเคยมีีผลงานตีีพิิมพ์์ใกล้้เคีียงกัับประเทศไทยเมื่่�อ 10 ปีี

ก่่อนหน้้านี้้� แต่่ในสถานการณ์์ปัจจุ
ั บั
ุ น
ั ประเทศมาเลเซีียมีีผลงานนำำ�หน้้าไทยจนมีีผลงานใกล้้เคีียงกัับประเทศ

สิิงคโปร์์ ในขณะที่่�แนวโน้้มอััตราการผลิิตผลงานตีีพิิมพ์์ของประเทศอิินโดนีีเซีียและเวีียดนามมีีแนวโน้้ม

พุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชัด
ั เจน ซึ่่�งคาดว่่าภายในระยะเวลา 2-3 ปีีข้า้ งหน้้า ประเทศอิินโดนีีเซีียและเวีียดนาม

จะมีีการตีีพิิมพ์์มากกว่่าประเทศไทย หากแนวโน้้มอััตราการผลิิตผลงานตีีพิิมพ์์ของไทยมีีแนวโน้้มการ
เพิ่่�มขึ้้�นค่่อนข้้างคงที่่�

หากพิิจารณาสััดส่ว
่ นจำำ�นวนประชากรต่่อ 1 ผลงานตีีพิิมพ์์ ประเทศไทยมีีสััดส่ว
่ นที่่�ไม่่ดีีนัักเพราะ

ต้้องใช้้ประชากรเฉลี่่�ย 4,178 คนในการผลิิตผลงานตีีพิิมพ์์ 1 บทความ ในขณะที่่�คนสิิงคโปร์์ 260 คน 
สามารถผลิิตผลงานตีีพิิมพ์์ได้้ 1 บทความ และเมื่่�อจำำ�แนกผลงานตีีพิิมพ์์ตามสาขาวิิชาย้้อนหลััง 10 ปีี

(ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552-2562) จากฐานข้้อมููล Web of Science พบว่่า 3 อัันดัับสาขาวิิชาแรก ได้้แก่่ สาขา
วิิชาโรคติิดเชื้้�อ จำำ�นวน 5,193 บทความ สิ่่�งแวดล้้อมและอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย จำำ�นวน 4,608

บทความ และพหุุวิิทยาการ จำำ�นวน  4,441 บทความ (ภาพที่่� 7) โดยพบว่่า สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุน
การวิิจัย
ั (สกว.) เป็็นหน่่วยงานหลัักที่่ใ� ห้้การสนัับสนุุนงบประมาณในการตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการนานาชาติิ
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ภาพที่่� 7 จำำ�นวนผลงานตีีพิิ มพ์์ ของประเทศไทยจำำ�แนกตามสาขาวิิชาจากฐานข้้อมููล
Web of Science ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552-2562
ที่่�มา: www.webofknowledge.com

1.2.6 สิิทธิิบััตร
สิิทธิิบััตรเป็็นทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ

ต่่อการวิิจััยและนวััตกรรม โดยเป็็นการเปิิดเผยรายละเอีียด
ของสิ่่�งประดิิ ษฐ์์ซึ่่�งผู้้�ประดิิ ษฐ์์จะได้้ รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิใน
ระยะเวลาหนึ่่� ง ตามที่่� ก ฎหมายของประเทศที่่� จดสิิ ท ธิิ บัั ต ร
กำำ�หนดไว้้ ทำำ�ให้้ผลการคิิดค้้นเทคโนโลยีีไม่่สููญหายไป มีีการ

พััฒนาต่่อยอดเทคโนโลยีีจากสิ่่�งที่่�ผู้้�อื่่�นคิิดค้้นไว้้ คลัังข้้อมููล

สิิทธิิบัต
ั รจึึงเป็็นฐานข้้อมููลที่่มีี
� ประโยชน์์มาก ความรู้้�ความเข้้าใจ
ในเอกสารสิิทธิิบััตรและการเรีียนรู้้�ในการสืืบค้้ น  ตลอดจน

สามารถนำำ�ความรู้้�และรายละเอีียดในสิิทธิิบัต
ั รมาพััฒนาและ
ต่่ อ ยอดอย่่ า งเป็็ นรูู ปธรรม จะช่่ ว ยเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและ

ประสิิทธิิผลในการผลิิตสิินค้้าซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาเศรษฐกิิจ 
การค้้า และการลงทุุนของประเทศได้้

ตามพระราชบััญญััติิ พ.ศ. 2522 สิิทธิิบัต
ั ร หมายความ

ว่่า หนัังสืือสำำ�คััญที่่�ออกให้้เพื่่� อคุ้้�มครองการประดิิษฐ์์ หรืือการ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ โดยการประดิิษฐ์์ หมายความว่่า การคิิดค้น
้

หรืือคิิดทำำ�ขึ้้�น อัันเป็็นผลให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์หรืือกรรมวิิธีีใด

ขึ้้�นใหม่่ หรืือการกระทำำ�ใด  ๆ ที่่�ทำำ�ให้้ดีีขึ้้�นซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์หรืือ
กรรมวิิธีี และออกแบบผลิิตภััณฑ์์ หมายความว่่า การออกแบบ

รููปร่่างของผลิิ ตภัั ณฑ์์ หรืือองค์์ ประกอบของลวดลายหรืือ

สีีของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์  อัั นมีีลัั ก ษณะพิิ เ ศษสำำ� หรัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ซึ่่� ง
สามารถใช้้เป็็นแบบสำำ�หรัับผลิิ ตภัั ณฑ์์ อุุตสาหกรรมรวมทั้้� ง
หััตถกรรมได้้

ในปีี พ.ศ. 2561 องค์์การทรััพย์์สิินทางปััญญาโลก

(World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้้

รายงานการยื่่�นขอจดทะเบีียนและการได้้ รัับสิิทธิิบััตรของ
ประเทศต่่าง ๆ ว่่า ประเทศจีีนมีีจำำ�นวนการยื่่�นจดทะเบีียน

และการได้้รัับสิิทธิิบััตรสููงสุุด  หากเปรีียบเทีียบกัับประเทศ
สหรััฐอเมริิกา เกาหลีีใต้้ ญี่�่ปุ่่�น  มาเลเซีีย และไทย แต่่กลัับ

พบว่่าประเทศจีีนมีีค่่า GDP ต่่อหััว (16,186.79 เหรีียญสหรััฐฯ)
ใกล้้เคีียงกัับประเทศไทย (16,904.36 เหรีียญสหรััฐฯ) (ภาพที่่�

7) และสำำ�หรัับข้้อมููลสิิทธิิบัต
ั รของประเทศไทย พบว่่า คนไทย
ยื่่�นจดทะเบีียนสิิทธิิบัต
ั รการประดิิษฐ์์จำำ�นวน 1,685 รายการ
แบ่่งเป็็นยื่่�นจดทะเบีียนในประเทศไทยจำำ�นวน 904 รายการ

และยื่่� นจด ทะเบีียนในต่่ า งประเทศจำำ�น วน  781 รายการ
(ภาพที่่� 8)

28
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพที่่� 8 การยื่่�นขอจดทะเบีียนและการได้้รัับสิิทธิิบััตรของประเทศต่่าง ๆ
เปรีียบเทีียบกัับค่่า GDP ต่่อหััว ปีี พ.ศ. 2561
จํานวนรายการ
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หมายเหตุุ: ขนาดของวงกลมหมายถึึง GDP ต่่อหััว (เหรีียญสหรััฐฯ) ที่่�มา: องค์์การทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาโลก

ภาพที่่� 9 จำำ�นวนการยื่่�นจดทะเบีียนสิิทธิิบััตรของไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552-2561

ที่่�มา: องค์์การทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาโลก

จากการรายงานจะเห็็นได้้ว่่าจำำ�นวนสิิทธิิบััตรของประเทศไทยมีีจำำ�นวนน้้อยและส่่วนใหญ่่เป็็นการจดทะเบีียนโดย

ชาวต่่างชาติิ ซึ่่�งเป็็นจุุดอ่่อนที่่�ทุุกภาคส่่วนต้้องเร่่งส่่งเสริิมให้้มีีจำำ�นวนสิิทธิิบััตรเพิ่่�มมากขึ้้�น  พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุ งระบบการ
บริิการจดทะเบีียนสิิทธิิบััตร และกฎระเบีียบข้้อบัังคัับให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่� อกระตุ้้�นให้้นำำ�ผลงานวิิจััยไปใช้้ให้้เกิิดมููลค่่า
ทั้้�งเชิิงพาณิิชย์์และเชิิงสาธารณะ
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1.3 ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ในปััจจุุบััน
เมื่่�อวัันที่�่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้้มีีประกาศพระราชบััญญััติิสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ

นวััตกรรม พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อให้้มีีการจััดตั้้�งกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
(อว.) โดยผนวกหน่่วยงานด้้านการอุุดมศึึกษาเข้้ากัับหน่่วยงานด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (ววน.) เพื่่� อเป็็นกลไก

สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศให้้เจริิญเติิบโตอย่่างมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน ผ่่านการ

วิิจััยที่่�บููรณาการองค์์ความรู้้�ในศาสตร์์ทุุกแขนงควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของประเทศเพื่่� อเป็็นฐานกำำ�ลััง
ในการพััฒนาประเทศต่่อไป

พระราชบััญญััติิสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2562 กำำ�หนดให้้มีีสภานโยบาย

การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบาย ยุุทธศาสตร์์ แผนด้้านการ
อุุดมศึึกษาและแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ รวมถึึงกรอบวงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีี เพื่่� อกำำ�หนด
ทิิศทางด้้านอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อววน.) ให้้เป็็นเอกภาพ มีีเป้้าหมายเดีียวกััน  โดยมีีสำำ�นัักงาน

สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ (สอวช.) ทำำ�หน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบงานวิิชาการและงาน
ธุุรการของสภานโยบาย  อีีกทั้้�งเสนอความเห็็นต่่อสภานโยบายฯ เกี่่ย
� วกัับนโยบาย ยุุทธศาสตร์์ แผนด้้าน อววน. ของประเทศ

ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนแม่่บทและแผนอื่่� น  รวมทั้้�งนโยบายของรััฐบาล รวมถึึงกรอบวงเงิินงบประมาณด้้าน 
อววน. ที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนด้้าน  อววน. ซึ่่�งนโยบายและยุุทธศาสตร์์จากสภา

นโยบายฯ นี้้� จะถููกส่่งไปยัังคณะกรรมการด้้านอุุดมศึึกษา และคณะกรรมการด้้าน ววน. เพื่่� อแปลงสู่่แ
� ผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารให้้สถาบััน
อุุดมศึึกษาและหน่่วยงานในระบบวิิจััยและนวััตกรรมของประเทศทั้้�งในและนอกกระทรวง อว. มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน
แบบบููรณาการและเป็็นไปในทิิศเดีียวกััน 

ในด้้านของ ววน. คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม (กสว.) มีีหน้้าที่่เ� สนอแนะการจััดทำ�น
ำ โยบาย

ยุุทธศาสตร์์และแผนด้้าน ววน. รวมถึึงกรอบวงเงิินงบประมาณด้้าน ววน. ต่่อสภานโยบาย รวมถึึงให้้คำ�ำ แนะนำำ�หลัักเกณฑ์์และ
การพิิจารณาคำำ�ของบประมาณด้้าน ววน. ของกองทุุนส่ง่ เสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม โดยมีีสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการ

ส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) ทำำ�หน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบงานวิิชาการและงานธุุรการของ กสว. ศึึกษาวิิเคราะห์์
สถานการณ์์ภาพรวมในด้้าน  ววน. ทั้้� งในและต่่างประเทศ จััดทำำ�นโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนด้้าน  ววน. กรอบคำำ�ขอ
งบประมาณ รวมถึึงการจััดสรรและติิดตามประเมิินผลงานวิิจััยให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางแผนด้้าน ววน. ของประเทศ

งบประมาณที่่�ถููกจััดสรรผ่่านกองทุุนฯ นี้้� สามารถแบ่่งเป็็น 2 รููปแบบหลัักคืือ 1) งบประมาณเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic

Fund) ที่่�ส่ง่ ให้้แก่่หน่่วยบริิหารและจััดการทุุน  (Program Management Unit: PMU) ประกอบด้้วย 7 หน่่วยงาน  ได้้แก่่

หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการพััฒนาระดัับพื้้�นที่�่ (บพท.) หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคน และ

ทุุนด้้านการพััฒนาสถาบัันอุุดมศึึกษา การวิิจััย และสร้้างนวััตกรรม (บพค.) หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความ

สามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (บพข.) สำำ�นัก
ั งานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) สำำ�นัก
ั งานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
(สนช.) สำำ�นัก
ั งานพััฒนาการวิิจััยการเกษตร (องค์์การมหาชน) (สวก.) และสถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข (สวรส.) ทำำ�หน้้าที่่�
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บริิหารจัั ดการโครงการวิิจััยตั้้� งแต่่การพััฒนาและคััดเลืือกโครงการ บริิหารโครงการ ตลอดจนติิดตาม
ประเมิินผล และผลัักดัันงานวิิจัย
ั และนวััตกรรมไปใช้้ประโยชน์์ และ 2) งบประมาณพื้้�นฐาน (Fundamental

Fund) ที่่�จััดสรรตรงให้้กัับสถาบัันอุุดมศึึกษา และหน่่วยงานในระบบวิิจััยและนวััตกรรมทั้้�งในและนอก
กระทรวง เพื่่� อทำำ�วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรมตามพัันธกิิจหรืือภารกิิจของหน่่วยงานโดยตรงในการตอบโจทย์์ประเทศ
(ดัังภาพที่่� 10)

อย่่างไรก็็ตาม จากผลการดำำ�เนิินงานพบว่่า ยัังขาดการบููรณาการด้้านนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผน 

กรอบงบประมาณ  รวมถึึงระบบฐานข้้อมููลกลางที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัันระหว่่างด้้านอุุดมศึึกษา กัับด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ทำำ�ให้้เกิิดความซ้ำำ�ซ้้อนและสร้้างความสัับสนให้้แก่่สถาบัันอุุดมศึึกษา

และหน่่วยงานในระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม อีีกทั้้�งยัังมีีช่่องว่่างในการขอทุุนวิิจััยหลายช่่องทาง

ทำำ�ให้้ไม่่สามารถบริิหารจััดการให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดได้้ จึึงควรมีีกลไกเพื่่� อปรัับปรุุงการทำำ�งานร่่วมกััน 
ให้้สามารถสื่่�อสารทิิศทาง เป้้าหมายและนโยบายที่่�ชัด
ั เจน ระหว่่างด้้านอุุดมศึึกษาและระบบวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม แก่่สถาบัันอุุดมศึึกษาและหน่่วยงานในระบบวิิจััยและนวััตกรรมต่่อไป

ภาพที่่� 10 โครงสร้้างและการจััดสรรงบประมาณแก่่สถาบัันอุุดมศึึกษา และหน่่วยงานในระบบ
วิิจััยและนวััตกรรม ทั้้�งภายในและภายนอกกระทรวงอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม ในการทำำ�วิิจััยและนวััตกรรมตามพัั นธกิิจหรืือภารกิิจของหน่่วยงานโดยตรง
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรมแห่งชาติ (ม.6)
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
1 หน่วยนโยบาย

ยุทธศาสตร์
แผนและงบประมาณ

ด้านอุดมศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจย
ั และนวัตกรรม (กสว.) (ม.40)

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
สํานักงานปลัดฯ (กองเลขานุการ)

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจย
ั และนวัตกรรม (สกสว.) (ม.43)
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจย
ั และนวัตกรรม (ม.54)

2 หน่วยบริหาร

บพท. บพค. บพข. วช. สนช. สวก. สวรส.

และจัดการทุน

3 หน่วยทําวิจย
ั

และนวัตกรรม

4 หน่วยมาตรวิทยา

มาตรฐาน การทดสอบ
และบริการคุณภาพ

5 หน่วยจัดการความรู้

และนําไปใช้ประโยชน์

สถาบัน
อุดมศึกษา
ในกํากับ

สถาบัน
อุดมศึกษา
ของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการ

สถาบัน
อุดมศึกษา
เอกชน

หน่วยงานวิจย
ั / หน่วยงานวิจย
ั / หน่วยมาตรวิทยา
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
มาตรฐาน ทดสอบ
(ในกระทรวง) (นอกกระทรวง)
วิเคราะห์

ภาคเอกชน/
ชุมชน
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1.4 แนวโน้้มของโลกและนััยต่่อประเทศไทย
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลก ความต้้องการของประเทศตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ และแผนแม่่บท

ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม และความต้้องการของชุุมชน และสัังคมเชิิงพื้้�นที่�่
เป็็นปัจ
ั จััยสำำ�คััญที่่�ท้้าทายต่่อบทบาทของการเปลี่่�ยนแปลงวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม จากรายงาน

ของเวทีีเศรษฐกิิจโลก พบว่่า ความก้้าวหน้้าของวิิทยาการทางเทคโนโลยีีเชื่่�อมโยงกัับการเปลี่่ย
� นแปลงครั้้�งสำำ�คัญ
ั
ของโลกอีีกหลายมิิติิ ไม่่ว่่าจะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศโลก โรคระบาด และภััยทางธรรมชาติิ

รููปแบบต่่าง ๆ นำำ�ไปสู่่ก
� ารปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม โครงสร้้างและแบบแผนทางเศรษฐกิิจและสัังคม ด้้วยเหตุุนี้้�
การจััดทำำ�แผนเพื่่� อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศจึึงจำำ�เป็็นที่�่จะต้้อง
ตระหนัักถึึงแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�เกิิดขึ้้�นรูู ปแบบต่่าง ๆ เพื่่� อให้้การขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ

และการพััฒนาประเทศมิิติต่
ิ า่ ง ๆ สามารถรองรัับต่่อการเปลี่่ย
� นแปลงของโลกได้้อย่่างสมบููรณ์์ จากการวิิเคราะห์์

แนวโน้้มหลัักที่่�จะก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงแบบแผนทางเศรษฐกิิจและสัังคมในระยะยาว ตามกรอบการ
จััดกลุ่่�มแบบ 5 กลุ่่�ม โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พบว่่า

กลุ่่�มที่่� 1 ความท้้าทายและการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสัังคม
ประเทศไทยมีีสััดส่ว่ นของประชากรโลกที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไปมีีแนวโน้้ม

เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 12.3 ในปีี พ.ศ. 2558 เป็็นร้อ
้ ยละ 16.5 ในปีี พ.ศ. 2573

หรืือเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 4 ซึ่่�งเร็็วกว่่าช่่วงปีี พ.ศ. 2543-2558 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพีียง
ร้้อยละ 2.3 ทำำ�ให้้สัดส่
ั ว่ นประชากรในวััยแรงงานลดลง ส่่งผลถึึงการเติิบโตทาง

เศรษฐกิิจที่�่ช้า้ ลง แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างประชากรไปในทิิศทาง
เดีียวกััน อััตราการเกิิดใหม่่ของประชากรลดลงจากการตััดสิินใจชะลอการ

มีีบุุตรของแต่่ละครอบครััว ประชากรมีีอายุุขัย
ั เฉลี่่�ยสููงขึ้้�นด้้วยการพััฒนาด้้าน
วิิทยาศาสตร์์และการแพทย์์ เกิิดปรากฏการณ์์สังั คมสููงวััยซึ่่�งผู้้�สููงอายุุมีีโอกาส

เป็็นผู้้�พึ่่ง� พิิงมากขึ้้�น เกิิดการโยกย้้ายถิ่่�นฐานทั้้�งในประเทศและจากต่่างประเทศ

การเข้้าสู่่�สัังคมเมืือง แรงงานยัังคงมีีปััญหาด้้านคุุณภาพการถููกทดแทนด้้วย
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี  และประชากรจะมีีอััตราการสำำ�เร็็จการศึึกษา

ขั้้�นพื้� ้นฐานสููงขึ้้�นแต่่ยัังคงมีีความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางการศึึกษา การเปลี่่�ยนแปลง
เหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้เกิิดความท้้าทายใหม่่ในประเทศไทย ได้้แก่่ การรัักษาการเติิบโต

และสััดส่ว่ นของประชากร การจััดการด้้านสาธารณสุุขและการศึึกษา แต่่การพลิิกโฉมด้้านสัังคมอาจก่่อให้้เกิิด

โอกาสใหม่่แก่่ประเทศไทย เช่่น การขยายตััวของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ การเกิิดตลาดใหม่่ด้้าน
การบริิการสำำ�หรัับผู้้�อุุปโภคบริิโภคเฉพาะกลุ่่�ม เป็็นต้้น
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กลุ่่�มที่่� 2 โลกาภิิวััตน์์ สัังคมข้้อมููล เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
การพัั ฒ นาเทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมถููกยืืนยัั นจ ากรายงานของทุุ ก ทวีีปว่่ า เป็็ น แนวโน้้ ม การ

เปลี่่�ยนแปลงของโลกและสัังคมไปอย่่างมาก โดยการเร่่งพััฒนาเทคโนโลยีีโดยการควบรวมองค์์ความรู้้�จาก

หลากหลายศาสตร์์เข้้าด้้วยกััน  เกิิดเป็็นเทคโนโลยีีพลิิกโฉมฉัับพลััน  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งดิิจิิทััลเทคโนโลยีี 
และเทคโนโลยีีทางชีีวภาพ ที่่�ส่่งผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างกว้้างขวางทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตสููง

ขึ้้�น เกิิดรููปแบบการผลิิตและบริิการใหม่่ หรืือสร้้างอาชีีพและการจ้้างงานรููปแบบใหม่่ แต่่ในขณะเดีียวกััน
ก็็อาจทดแทนแรงงานคนรููปแบบเดิิม และอาจทำำ�ให้้การผลิิตและบริิการรููปแบบเดิิมต้้องยุุติิลง การเกิิดขึ้้�น

ของปััญญาประดิิษฐ์์ การเชื่่�อมต่่อของสิ่่�งต่่าง ๆ ด้้วยเทคโนโลยีี การประมวลผลแบบคลาวด์์ หุ่่�นยนต์์ขั้้�นสููง

การถอดรหััสพัันธุุกรรม ยานยนต์์อััตโนมััติิ หน่่วยเก็็บพลัังงาน  การพิิมพ์์ 3 มิิติิ วััสดุุขั้้�นสููง และพลัังงาน
หมุุนเวีียน เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เกิิดเทคโนโลยีีพลิิกโฉมเฉีียบพลััน 

นอกจากนั้้�นยังั พบแนวโน้้มที่่�สำ�คั
ำ ัญอื่่�น  ๆ ด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม อาทิิ ฐานข้้อมููลที่่�มีีขนาด

มหาศาล มีีความซัับซ้้อนหลากหลายและเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว และการวิิเคราะห์์และประมวลผลข้้อมููล

เนื่่� องจากชุุดข้้อมููลปริิมาณมหาศาลจนขนาดที่่�ไม่่มีีมนุุษย์์คนใดสามารถเรีียงลำำ�ดับ
ั จััดการ หรืือประมวลผล

เพื่่� อวิิเคราะห์์ให้้เกิิดข้้อมููลเชิิงลึึกได้้ จึึงต้้องอาศััยความช่่วยเหลืือของระบบอััตโนมััติิ ซึ่่�งฐานข้้อมููลที่่�มีีขนาด
มหาศาล มีีความซัับซ้้อนหลากหลายและเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และการวิิเคราะห์์และประมวลผล

ข้้อมููล ให้้เป็็นเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นในยุุคที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล และจะถููกนำำ�ไปใช้้

ในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� หากจะมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของการใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ การเติิบโตของข้้อมููลเพีียง
อย่่างเดีียวไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนการเติิบโตของปััญญาประดิิษฐ์์ได้้ เนื่่� องจากพบว่่าต้้องอาศััยความก้้าวหน้้า

ของชิิปหน่่วยประมวลผลกลางพร้้อมกัับการพััฒนาระบบการตััดสิน
ิ ใจ ทั้้�งนี้้� ในอนาคตเทคโนโลยีีปััญญา
ประดิิษฐ์์ ที่�ถูู
่ กพััฒนาในขั้้�นการเรีียนรู้้�เชิิงลึึกที่่ม
� ากขึ้้�น ส่ง่ ผลให้้ความสามารถในประมวลผลภาษาธรรมชาติิ
ต่่าง ๆ ได้้ดีีขึ้้�นจะถููกนำำ�ไปใช้้ในอุุตสาหกรรมมากมาย

กลุ่่�มที่่� 3 ความท้้าทายด้้านเศรษฐกิิจยุุคโลกาภิิวััตน์์ในบริิบทใหม่่
จากสถานการณ์์ โ ลกปัั จจุุ บัั น  พบว่่ า แนวโน้้ ม เกิิ ด การเร่่ ง พัั ฒ นาเทคโนโลยีี  โดยการควบรวม

องค์์ความรู้้�จากหลากหลายศาสตร์์เข้้าด้้วยกััน  เกิิดเป็็นเทคโนโลยีีพลิิกโฉมฉัับพลััน  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง

ดิิจิิทััลเทคโนโลยีี  และเทคโนโลยีีทางชีีวภาพ ที่่� ส่่งผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างกว้้างขวาง

ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพชีีวิิตสููงขึ้้�น  เกิิดรููปแบบการผลิิตและบริิการใหม่่ ๆ สร้้างอาชีีพและการจ้้างงานรููปแบบใหม่่

แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็อาจทดแทนแรงงานคนรููปแบบเดิิมและอาจทำำ�ให้้การผลิิตและบริิการรููปแบบเดิิม
ต้้องยุุติิลง อย่่างไรก็็ตามมีีการรายงานถึึงการพััฒนาของภาคอุุตสาหกรรมที่่�เรีียกว่่า Industrial 4.0

ตััวอย่่างของเศรษฐกิิจรููปแบบใหม่่ที่�่เกิิดขึ้้�นในยุุคการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้�งที่่� 4 ได้้แก่่ เศรษฐกิิจ

ดิิจิิทััล (Digital Economy) เศรษฐกิิจการแบ่่งปััน  (Sharing Economy) เศรษฐกิิจ  5G (5G Economy)

เศรษฐกิิจตามความต้้ องการ (On Demand Economy) เป็็นต้้น สำ�ำ หรัับเศรษฐกิิจตามความต้้ องการ

(On Demand Economy) นั้้�น มีีแนวโน้้มขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่� องในภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นมาใน
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ระบบเศรษฐกิิจ  ความคาดหวัังของผู้้�บริิโภคและความต้้องการสิินค้้าและบริิการแบบทัันทีีทัันใด กำำ�ลััง

ขัับเคลื่่�อนการเติิบโตในหลายด้้าน ตั้้� งแต่่ทรััพยากรการประมวลผลแบบคลาวด์์ (Cloud Computing)

ไปจนถึึงการขนส่่งอาหารสดและสิินค้้าอื่่�น  ๆ ภายในวัันเดีียวกััน ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์และมืือถืือ
โดยเฉพาะเศรษฐกิิจตามความต้้องการของอุุตสาหกรรมใหม่่ (On Demand New Economy Sector)
ที่่�ประกอบด้้วยบริิษััทชั้้�นนำำ�ที่�่ผลัักดัันนวััตกรรมในด้้านนี้้�

กลุ่่�มที่่� 4 การถดถอยของทรััพยากรธรรมชาติิและความท้้าทายด้้าน
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ผลกระทบของสภาวะโลกร้้อนและอุุณหภููมิิที่�่สููงขึ้้�นอาจส่่งผลกระทบต่่อพืืชและผลผลิิต ทำำ�ให้้ราคา

อาหารสููงขึ้้�นและส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนที่่�ยากจน ในขณะเดีียวกัันประชากรกำำ�ลัังขยายตััวและความเจริิญ
เข้้ามาแทนที่่�อย่่างรวดเร็็ว นำำ�ไปสู่่ค
� วามต้้องการพลัังงาน น้ำำ�และอาหาร ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
ทรััพยากรธรรมชาติิที่�่มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด  ทางองค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ประมาณการว่่าประชากรโลกจะมากกว่่า 9.1

พัั นล้้ า นคน  ภายในปีี 2050 ด้้ ว ยหลัั ก การนี้้� ร ะบบการเกษตรของโลกจะไม่่ ส ามารถจัั ด หาอาหารให้้

เพีียงพอสำำ�หรัับทุุกคน  และความต้้องการน้ำำ�จืืดจะมากกว่่าร้้อยละ 40 ในปีี 2030 และบางเมืือง เช่่น 
เคปทาวน์์ (Cape Town) ประเทศแอฟริิกาใต้้ จะได้้รับ
ั ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำำ� และการปล่่อยก๊๊าซ

คาร์์บอนไดออกไซด์์ที่�่เพิ่่�มขึ้้�นส่ง่ ผลสภาวะโลกร้้อนที่่�มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นตั้้�งแต่่ปลายศตวรรษที่่� 19 สาเหตุุหลััก
มาจากการเผาเชื้้�อเพลิิ งฟอสซิิล รวมถึึ งการที่่� ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และก๊๊ าซอื่่� น  ๆ ถููกปล่่ อยเข้้าสู่่�
ชั้้�นบรรยากาศ ทำำ�ให้้ระดัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สููงขึ้้�นตั้้�งแต่่มีีการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม และคาดการณ์์ว่่า
อุุณหภููมิิจะเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า 2 องศาเซลเซีียส ก่่อนปีี 2100 ซึ่่�งจะสร้้างความเสีียหายต่่อทรััพยากรธรรมชาติิ
ของโลก

กลุ่่�มที่่� 5 การเปลี่่�ยนแปลงและความท้้าทายด้้านการเมืือง
ด้้วยภููมิิรััฐศาสตร์์ใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 โลกในอนาคตจะมีีความร่่วมมืือและข้้อขััดแย้้งที่่�ซัับซ้้อน

มากขึ้้�น  เช่่น  การร่่วมกัันพััฒนาเพื่่� อแก้้ปััญหามลภาวะซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อทุุกประเทศ การมีีส่่วนร่่วมใน
นโยบายระดัับประเทศโดยการลงนามในข้้อตกลงด้้านการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ เป็็นต้น น
้ อกจากนี้้�
ดุุลอำำ�นาจได้้เคลื่่�อนย้้ายมาทางเอเชีียมากขึ้้�นจากความสำำ�เร็็จในการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศจีีนและ

ประเทศอุุตสาหกรรมใหม่่ในเอเชีีย มีีผลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการต่่างประเทศและนโยบายการค้้าระหว่่าง

ประเทศของไทย และความเป็็นไปได้้ของข้้อขััดแย้้งใหม่่ระหว่่างประเทศ องค์์ความรู้้�จากการวิิจััยจะช่่วย

สนัับสนุุนการกำำ�หนดท่่าทีีที่่�ถููกต้้องเพื่่� อรัักษาผลประโยชน์์ของประเทศในเวทีีความร่่วมมืือต่่าง ๆ เช่่น 
ประชาคมอาเซีียน  เวทีีอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ�โขง และเวทีีความร่่วมมืือหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้นทาง (One Belt
One Road) เป็็นต้้น 
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จากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดข้้างต้้น  เกิิดขึ้้�นจากปััจจััยภายนอกและส่่งผลกระทบต่่อปััจจััยภายในของ

ประเทศที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องปรัับเปลี่่�ยนแนวทางการขัับเคลื่่�อนประเทศให้้สอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงของโลก

หลััก ๆ ใน 7 ด้้าน เปลี่่�ยนวิิกฤตให้้เป็็นโอกาสสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบประเทศไทยสู่่ก
� ารพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่� อขยัับปรัับเปลี่่�ยนโลกและเปลี่่�ยนประเทศไทยเองด้้วย ได้้แก่่ (1) ปรัับเปลี่่�ยนจากการมุ่่�งพััฒนา

ตลาดเสรีีสู่่ก
� ารพััฒนาเศรษฐกิิจร่ว
่ มรัังสรรค์์โมเดลที่่�เป็็นระบบเศรษฐกิิจที่�่ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงและได้้รัับ
ประโยชน์์อย่่างเท่่าเทีียม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเปลี่่�ยนจากจุุดเน้้นของโลกาภิิ วััตน์์และทุุนนิิยมสู่่�การ
ส่่งเสริิมกระบวนการชุุมชนภิิวััตน์์และประชาภิิวััตน์์ (2) การเปลี่่�ยนจากการผลิิตและการบริิโภคที่่�ช่่วงชิิง
และแข่่งขัันกัน
ั อย่่างเต็็มที่่� เปลี่่ย
� นมาเป็็นการผลิิตและการบริิโภคในโหมดการเกื้้�อกููลและแบ่่งปััน (3) เปลี่่ย
� น

จากมุ่่�งเน้้นการเติิบโตทางเศรษฐกิิจเป็็นมุ่่�งเน้้นการพััฒนาที่่�สมดุุล (4) เปลี่่�ยนจากการมุ่่�งสร้้างระบบนิิเวศ

ที่่�เอื้้�อต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจเป็็นการมุ่่�งสร้้างระบบนิิเวศที่่�เอื้้�อต่่อการเติิบโตของมนุุษย์์ (5) เปลี่่ย
� นจาก
การมุ่่�งแสวงหาชีีวิิตที่่�ร่ำ�ำ รวยทางวััตถุุเป็็นชีีวิต
ิ ที่่รุ่่�� มรวยความสุุข (6) เปลี่่ย
� นจากระบบเศรษฐกิิจแบบเส้้นตรง
เป็็นการมุ่่�งเน้้นพััฒนาระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนบนฐานของหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ซึ่่�งผนึึก 3
เศรษฐกิิจเข้้าด้้วยกััน คืือ เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว และ (7) เปลี่่�ยนจาก
การตัักตวงผลประโยชน์์จากส่่วนรวมเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์ของส่่วนรวม (สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์, 2563)
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1.5 ฉากทััศน์์ภาพอนาคต
นอกจากปััจจััยภายนอกที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อปััจจััยภายในแล้้ว ยัังมีีเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ

โควิิด-19 ที่่�สร้้างความท้้าทายใหม่่กัับประชาคมโลกไม่่ว่่าจะทางตรงหรืือทางอ้้อมในทุุกมิิติิ กระทั่่�งก่่อน
หน้้านี้้�เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับพลััน เกิิดการปรัับแบบแผนการใช้้ชีีวิิต และกระบวนการทางเศรษฐกิิจ

และสัังคมวิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal) สำำ�หรัับเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นและเร่่งด่่วน 
ในการสร้้างฐานองค์์ความรู้้�และนวััตกรรม เพื่่� อแก้้ไขปััญหาที่่�สามารถตอบสนองการพััฒนาประเทศให้้มีี

ความก้้าวหน้้า และรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในทุุกมิิติิ ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปบููรณาการให้้เกิิดประโยชน์์เพื่่� อ
ยกระดัับการพััฒนา หรืือการจััดการกัับภาวะวิิกฤตของประเทศอย่่างเป็็นรููปธรรม

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 และความก้้าวหน้้าของวิิทยาการด้้านวิิทยาศาสตร์์

และเทคโนโลยีี จากเอกสารและนโยบายของ วช. และ สอวช. โครงการการศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อมููลงาน

สถานการณ์์ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.อรอร ภู่่�เจริิญ และสถาบััน

นโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ รวมถึึงหนัังสืือ อนาคตศึึกษา โดย รศ.ดร.อภิิวััฒน์์ รัต
ั นวราหะ

สามารถสรุุปปััจจััย หรืือจุุดหัก
ั เห (Disruptive Force) ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงขนาดใหญ่่ในการ
พััฒนาประเทศและการใช้้ทรััพยากร จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ใน  4 ฉากทััศน์์ที่�่
สำำ�คััญในมิิติิเศรษฐกิิจ สถานการณ์์โควิิด-19 และการเปลี่่�ยนแปลงในมิิติิอื่่�น ๆ ดัังภาพที่่� 11

ภาพที่่� 11 ฉากทััศน์์ภาพอนาคตของประเทศไทย
ควบคุมโควิด-19 ได้
สุขภาวะของประชาชนดีขึ้น ระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของโลกกลับสู่ภาวะปกติ เกิดการปรับตัวและ
พลิกฟื้ นทางเศรษฐกิจ ไม่มีสาธารณภัยในประเทศ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง และการเมืองดี

เศรษฐกิจดี

1

3

ควบคุมโควิด-19 ได้
เศรษฐกิจดี

สุขภาวะของประชาชนดี แต่ระบบห่วงโซ่
อุปทานของโลกยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ
ประเทศมีความเสี่ยงในการพลิกฟื้ นทางเศรษฐกิจ
และมีความเสี่ยงทางการเมือง
ควบคุมโควิด-19 ได้
เศรษฐกิจไม่ดี

ควบคุมโควิด-19 ไม่ได้ ควบคุมโควิด-19 ไม่ได้
เศรษฐกิจไม่มีปญ
ั หา
เศรษฐกิจไม่ดี

เกิดโควิดระลอก 2 สุขภาพประชาชนไม่ดี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ทําให้เกิดสังคมสูงวัย เศรษฐกิจพลิกฟื้ นดีขึ้น
การศึกษาปรับตัว (New normal)

2

4

เศรษฐกิจไม่ดี

สุขภาพประชาชนไม่ดี ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทําให้เกิดสังคมสูงวัย
ระบบห่วงโซ่คุณค่าโลกหยุดชะงัก ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีมาก
และยังคงพึ่ งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ควบคุมโควิด-19 ไม่ได้
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ฉากทััศน์์ที่�่ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงประเทศและแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย

และนวััตกรรม ได้้แก่่ ฉากทััศน์์ที่�่ 2 กล่่าวคืือ สามารถควบคุุมสถานการณ์์โควิิด-19 ได้้

แต่่เศรษฐกิิจไม่่ดีี ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในมิิติิต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่� อนำำ�ไป

สู่่ก
� ารออกแบบแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อรองรัับฉากทััศน์์ในอนาคต
ดัังกล่่าว

ด้้านเศรษฐกิิจ กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเริ่่�มมีีการกลัับมายัังประเทศไทยบ้้างแต่่

ยัังไม่่สามารถฟื้้� นตััวได้้เท่่ากัับก่่อนการแพร่่ระบาด ธุุรกิิจส่ว่ นมากเริ่่�มกลัับมาดำำ�เนิินการ

ตามปกติิแต่่ยัังมีีการลดค่่าใช้้จ่่ายและชะลอการลงทุุน  การเปิิดชายแดนและการขนส่่ง

ระหว่่างประเทศทำำ�ให้้การส่่งออกเริ่่�มกลัับมาฟื้้� นตััว ประเทศไทยเป็็นที่�่ต้้องการในฐานะ

แหล่่งอาหารของโลก ในด้้านการค้้าปลีีก ตลาดออนไลน์์กลายเป็็นวิิถีีชีีวิิตแบบปกติิใหม่่
(New Normal) ถึึงแม้้ร้า้ นค้้าจะเริ่่�มกลัับมาเปิิดกิจ
ิ การเป็็นส่ว่ นมากแล้้วก็็ตาม การทำำ�งาน

ที่่�บ้้านเริ่่�มกลายเป็็นเรื่่�องปกติิมากขึ้้�นจากการที่่�พนัักงานเริ่่�มมีีความคุ้้�นชิินและสามารถ
ทำำ�งานได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น  บริิษััทหลายแห่่งมีีการอนุุญาตให้้ทำำ�งานที่่�บ้้านได้้เป็็น
เรื่่�องปกติิ ภาครััฐมีีการลงทุุนเพื่่� อการสร้้างงานขนาดใหญ่่รองรัับแรงงานตกงานที่่�ยัังมีี
อยู่่�จำำ�นวนมาก

หลายประเทศทั่่�วโลกหัันมาพึ่่�งพาตนเองมากขึ้้�น ผลัักดัันให้้เกิิด growth engine

ใหม่่ ๆ มีีการเปลี่่�ยนจากห่่วงโซ่่อุุปทานระดัับโลก (Global Supply Chain) มาสู่่�ห่ว
่ งโซ่่
อุุปทานภายในประเทศ (Regional Supply Chain) ในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์หัน
ั มามุ่่�งเน้้น
ลัักษณะการผสมผสาน (Mixed-use) ที่่�พัก
ั อาศััยที่่�สามารถใช้้ทำำ�งานและอยู่่อ
� าศััยไปได้้

พร้้อม ๆ กัันมากขึ้้�น  การท่่องเที่่�ยวคุุณภาพเจริิญเติิบโต เช่่น  การท่่องเที่่�ยวเพื่่� อสุุขภาพ
และการท่่ องเที่่� ยวเมืืองรอง โดยอาศััยเทคโนโลยีีการท่่ องเที่่� ยวเสมืือนจริิง (Virtual

Tourism) เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งประกอบการตััดสิน
ิ ใจของนัักท่่องเที่่�ยว องค์์กรภาคธุุรกิิจปรัับตััว

เข้้มแข็็ง มีีการทำำ�ลดระดัับองค์์กร (Lean Organization) และการปรัับวิิธีีการทำำ�งานอย่่าง
คล่่องแคล่่วรวดเร็็ว เพื่่� อปรัับเปลี่่ย
� นให้้สามารถตอบสนองลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วในสภาวะ
ที่่�มีีความไม่่แน่่นอน (Agile Organization) มากขึ้้�น และสร้้างนวััตกรรมการทำำ�งานใหม่่ ๆ

สนัับสนุุนการทำำ�งานที่่บ้
� า้ น ในด้้านตลาดแรงงาน ประชาชนหัันไปทำำ�งานในลัักษณะอิิสระ
(Freelance) มากขึ้้�น ภาครััฐพััฒนาระบบประกัันแรงงานที่่ร� องรัับกลุ่่�มแรงงานดัังกล่่าวได้้

ประชาชนลดการบริิโภคของฟุ่่�มเฟืือย และให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าและบริิการที่่�ช่่วย
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต เศรษฐกิิจชุุมชนมีีการเติิบโตสููงขึ้้�นจากการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
หลายด้้านไปสู่่ช
� นบท และการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวชุุมชน 

ด้้านสัังคม ประชาชนส่่วนมากเริ่่�มกลัับมาทบทวนคุุณค่่าของชีีวิิต หลายคนกลัับ

ไปในทำำ�งานในภููมิิลำำ�เนาเดิิมของตน หรืือหัันไปทำำ�งานที่่�รัก
ั มากขึ้้�น ผู้้�คนเริ่่�มหัันมาสนใจ
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและดููแลสุุขภาพตััวเองมากขึ้้�น  ภาครััฐหัันไปให้้ความสำำ�คััญกัับการ
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แก้้ไขปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�  เกิิดการกระจายอำำ�นาจสู่่�ท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น  และเกิิดนวััตกรรมในระดัับชุุมชน
มากขึ้้�น รวมถึึงการเปลี่่�ยนไปขายของ หรืือเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์

ประชาชนตื่่� นตััวภายหลัั งการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิ ด-19 ส่่งผลให้้ประชาชนตระหนัักรู้้�ด้้ าน

การเงิิน  เทคโนโลยีีสารสนเทศ และสุุขภาพ มากขึ้้�น สัังคมหัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องความไว้้วางใจ
ระหว่่างกััน  แต่่ความเหลื่่�อมล้ำำ�กัันทางสัังคมยัังคงมีีอยู่่�  การรัับราชการได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�นจากการที่่�
ประชาชนต้้องการความมั่่�นคงในชีีวิิตที่่�มากขึ้้�น

ด้้านสุข
ุ ภาพ พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคระบาดหลายเรื่่�องกลายเป็็นบรรทััดฐาน (Norm) ของสัังคม

เช่่น การล้้างมืือเป็็นประจำำ� การสวมใส่่หน้้ากากอนามััย และหัันมาบริิโภคอาหารเพื่่� อสุุขภาพ โดยคำำ�นึึงถึึง
สุุขอนามััยมากขึ้้�น โรงพยาบาลมีีการเตรีียมความพร้้อมรองรัับโรคอุุบัติ
ั ิใหม่่หรืืออุุบัติ
ั ิซ้ำ� 
ำ โดยมีีการจััดแบ่่ง

พื้้�นที่�่ เพื่่� อรองรัับโรคระบาด  ประเทศไทยมีีการพััฒนาและส่่งออกวัั สดุุอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์มากขึ้้� น 
การพััฒนา Tele-medicine ได้้รับ
ั การยอมรัับและมีีการใช้้งานแพร่่หลาย เทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพสามารถ
เข้้าถึึงประชาชนในชนบทได้้มากขึ้้�น ภาครััฐและเอกชนมีีการลงทุุนวิิจััยและพััฒนาด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น 

ด้้านการศึึกษา สถานศึึกษากลัับมาเปิิดการเรีียนการสอนโดยมีีมาตรการการป้้องกัันเป็็นเรื่่�องปกติิ

ผสมผสานการเรีียนทั้้�งทางออนไลน์์ (Online) และในห้้องเรีียน (Offline) ส่่งผลให้้เกิิดธุุรกิิจใหม่่ (Startup)

ด้้านการเรีียนการสอนขึ้้�นจำำ�นวนมาก มหาวิิทยาลััยมีีการเปิิดหลัักสููตรพััฒนาทัักษะสำำ�หรัับกลุ่่�มอาชีีพ
มากขึ้้�น  ในขณะที่่�นัักเรีียนและนัักศึึกษาเริ่่�มหัันไปสนใจการเรีียนสาขาใหม่่ ๆ ทำำ�ให้้บางหลัักสููตรมีีการ

ปิิดตัว
ั ลง นัักศึึกษาทั้้�งที่่�เรีียนอยู่่แ
� ละจบใหม่่เข้้าไปช่่วยพััฒนาชุุมชนมากขึ้้�น เกิิดเป็็นธุรุ กิิจใหม่่ระดัับท้้องถิ่่�น 
(Local Startup) และธุุรกิิจเพื่่� อสัังคม (Social Enterprise) จำำ�นวนมาก
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1.6 ทิิศทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
ของประเทศ
อนาคตประเทศไทย คืือ ความท้้าทายต่่อการขัับเคลื่่�อนระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรมของ

ประเทศ ทั้้�งในปััจจุุบัน
ั และในอนาคตจึึงอยู่่ภ
� ายใต้้บริิบทของโลกแห่่งความเสี่่ย
� งและภััยคุุกคามหลากหลาย

ด้้าน ซึ่่�ง ดร.สุุวิิทย์์ เมษิินทรีีย์์ อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

ได้้สะท้้อนให้้เห็็นประเด็็นปััญหาและความท้้าทายที่่�สำ�คั
ำ ัญของการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตที่่�มีีผลต่่อการ
ขัับเคลื่่�อนระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศว่่า ในอดีีตสัังคมของมนุุษย์์เปลี่่�ยนผ่่าน
จากสัังคมเกษตรกรรมสู่่�การเป็็นสัังคมอุุตสาหกรรม และในปััจจุุบัันสัังคมโลกกำำ�ลัังเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�การ

เป็็น  ‘สัังคมดิิจิิทััล’ และ ‘สัังคมหลัังโควิิด’ ซึ่่�งเป็็นความท้้าทายอย่่างมากต่่อการขัับเคลื่่�อนประเทศไทย
เนื่่� องจากสัังคมดิิจิิทััลและสัังคมหลัังโควิิดจะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงจากระบบฐานรากของสัังคม

ขยายช่่องว่่ างระหว่่ างผู้้�ได้้ โอกาสกัั บผู้้�ด้้ อยโอกาสในการเข้้าถึึ งองค์์ ความรู้้�และโอกาสต่่ าง ๆ มากขึ้้� น 
ทั้้�งในส่่วนของความสามารถในการจััดการระบบและพััฒนาองค์์ความรู้้�เพื่่� อนำำ�ไปใช้้จััดการกัับภาวะคุุกคาม
ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดช่อ
่ งว่่างแห่่งความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางสัังคมมากขึ้้�น 

ขณะเดีียวกัันการหยุุ ดชะงัักของเศรษฐกิิจโลกจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิ ด-19 แม้้ว่่าช่่วง

ปลายปีี พ.ศ. 2563 บางประเทศได้้ ผ่่อนคลายลง แต่่ ความวิิ ตกกัังวลเกี่่�ยวกัับแนวโน้้มทางสัังคมและ

เศรษฐกิิจของโลกยัังคงเกิิดขึ้้น 
� เนื่่� องจากการที่่เ� ศรษฐกิิจตกต่ำำ�อย่่างรุุนแรงได้้เริ่่�มขึ้้�น ประชาชนอาจจะเผชิิญ

กัับภาวะซึึมเศร้้าที่่�เลวร้้ายที่่�สุด นั
ุ ับตั้้�งแต่่ทศวรรษที่่� 1930 แนวทางแก้้ไขคืือ การที่่�ทุก
ุ ประเทศในโลกต้้อง
ดำำ�เนิินการร่่วมกัันอย่่างรวดเร็็ว ด้้วยการปรัับโฉมสัังคมและเศรษฐกิิจทุุกด้้าน ตั้้�งแต่่การศึึกษาไปจนถึึง

ปััญหาทางสัังคมและสภาพการทำำ�งาน ทั้้� งนี้้�ทุุกประเทศทั้้� งสหรััฐอเมริิกาและสาธารณรััฐประชาชนจีีน 
จะต้้องมีีส่่วนร่่วมในทุุกอุุตสาหกรรม ตั้้�งแต่่น้ำำ�มัน
ั และก๊๊าซไปจนถึึงเทคโนโลยีีจะต้้องได้้รับ
ั การเปลี่่ย
� นแปลง
โดยในระยะสั้้�น พบว่่าอาจต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนอย่่างรุุนแรงของระบบทุุนนิิยม

วิิกฤตการณ์์การระบาดของโรคอุุบัติ
ั ิใหม่่จากเชื้้�อโควิิด-19 สำำ�หรัับในประเทศไทย พบว่่าประชาชน

จำำ�นวนมากแสดงให้้เห็็นถึึงความเต็็มใจที่่�จะเสีียสละเพื่่� อประโยชน์์ในการดููแลสุุขภาพและแรงงานที่่�จำำ�เป็็น

อื่่�น  ๆ และประชากรที่่�เปราะบาง เช่่น ผู้้�สููงอายุุ และหลายบริิษััทได้้ก้้าวขึ้้�นมาเพื่่� อสนัับสนุุนคนงานลููกค้้า

และชุุ ม ชนในท้้ อ งถิ่่� นข องตน  โดยได้้ ป รัั บ เปลี่่� ย นไปสู่่� ร ะบบทุุ นนิิ ย มของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย ดัั ง นั้้� น 
เพื่่� อรองรัับการเปลี่่ย
� นแปลงที่่ฉั
� บ
ั พลััน (Global Disruptive Change) อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในด้้านโอกาส
ของประเทศและความท้้าทายข้้างหน้้า ประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีียุุทธศาสตร์์การวิิจััยและนวััตกรรมที่่�

จะทำำ�ให้้ประเทศสามารถสร้้างและเก็็บเกี่่�ยวคุุณค่่าและมููลค่่าต่่าง ๆ รวมทั้้� งการสร้้างขีีดความสามารถ

ให้้กัับสัังคมและประชาชนในประเทศได้้ในระยะยาว โดยมีีเป้้าหมายสููงสุุดให้้การวิิจััยและนวััตกรรมเป็็น
ส่่วนสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนให้้ประเทศไทยสามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ในยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี

(พ.ศ. 2561-2580) และการลงทุุนในการจััดการความรู้้�และวิิทยาการของชาติิจึึงเป็็นหนึ่่�งในยุุทธศาสตร์์
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หลัั กที่่� จะนำำ�พาประเทศให้้สามารถปรัับตัั วรองรัับผลกระทบที่่� จะเกิิ ดขึ้้�นจากกระแสการเปลี่่� ยนแปลง
ของโลก ท่่ามกลางความท้้าทายต่่าง ๆ

ในขณะเดีียวกััน  ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการ

อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัย
ั และนวััตกรรม (อว.) ได้้ให้้แนวทางแก้้ปัญ
ั หาแบบเร่่งด่่วนที่่ส
� ามารถดำำ�เนิินการ
ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ภายในหนึ่่�งปีี (Quick Wins) ประกอบด้้วย (1) การเพิ่่�มทัักษะบััณฑิิตจบใหม่่ ด้้านทัักษะ

ดิิจิิทััลเทคโนโลยีี  (Digital Literacy) แล้้วนำำ�ทัักษะนั้้�นไปใช้้กัับประชาชนในพื้้�นที่�่ หรืือต่่อยอดความรู้้�ไปสู่่�

อาชีีพใหม่่ และเรีียนรู้้�ในสถานที่่�ทำ�ำ งานจริิงในภาคปฏิิบัติ
ั ิร่ว่ มกัับภาคเอกชนหรืือวิิสาหกิิจชุุมชนที่่�ต้้องการ
จ้้างงาน  (2) การเปิิดโอกาสให้้ประชาชนร่่วมกัันเสนอปััญหา ระดมสมองและความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่� อหา

โมเดลต้้นแบบมาแก้้ไขปััญหาให้้กัับประเทศ (Thailand Mega Hackathon) โดยกระทรวงอุุดมศึึกษา

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม จะเปิิดพื้� ้นที่�่ในการมีีส่่วนร่่วมให้้กัับประชาชนอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม

(3) การสร้้างเครืือข่่ายในการมองอนาคต ให้้แก่่บุุคลากรของกระทรวงอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ

นวััตกรรม (Thailand Foresight Consortium) เพื่่� อนำำ�ความรู้้�มาพััฒนาและกำำ�หนดนโยบายหรืือแผนงาน
ที่่�สามารถตอบสนองเป้้าหมายการพััฒนาประเทศ และตรงกัับความต้้องการของประชาชน

ดัังนั้้�น  แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย

และนวััตกรรม จึึงเกิิดขึ้้�น เพื่่�อปฏิิรููประบบและยกระดัับสถานภาพของระบบวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและ

นวััตกรรม การวิิจััยและพััฒนาของประเทศ ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ การพััฒนาประเทศอย่่างสมดุุล กระจาย
โอกาสอย่่างทั่่� วถึึง สัังคมไทยมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีี พร้้อมรัับพลวััตการเปลี่่�ยนแปลงของโลกอนาคต ก้้าวสู่่�
การเป็็นสัังคมชาญฉลาดอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Smart Society) อีีกทั้้�งแนวทางแก้้ปััญหาแบบ
เร่่งด่่วนที่่ส
� ามารถดำำ�เนิินการให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�โดยเร่่งด่่วน
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บทที่่� 2
จุุดมุ่่�งเน้้นเชิิงนโยบาย
ของประเทศไทย
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ที่่�ผ่า่ นมาประเทศไทยมีีเป้้าหมายในการพััฒนาประเทศเพื่่� อก้้าวข้้ามประเทศ

กัับดัักรายได้้ปานกลาง ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างเศรษฐกิิจไปสู่่เ� ศรษฐกิิจ
ฐานนวััตกรรม โดยกำำ�หนดให้้อุุตสาหกรรมยุุทธศาสตร์์ (S-Curve) และอุุตสาหกรรม
ฐานเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green

Economy; BCG) โดยเน้้นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน  และรองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่อไป

ตามนโยบายรััฐบาลที่่�เร่่งรััดพััฒนาประเทศที่่�ใช้้แนวคิิด  BCG model ในการบรรลุุ
เป้้าหมายความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้

รััฐบาลต้้ องทบทวน  ปรัับปรุุ งและพััฒนานโยบายพััฒนาประเทศ ซึ่่� งปััจจุุบัันการ
เปลี่่�ยนแปลงระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (ววน.) ของประเทศเป็็นความ

พยายามที่่�จะทำำ�ให้้ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มีีความยืืดหยุ่่�นเพื่่� อรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่� เกิิดขึ้้�นตลอดเวลาโดยยัังคงรัักษาโครงสร้้างหลัักของแผนด้้ าน

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และการปรัับ

นโยบายของรััฐบาล อีีกทั้้�งประเทศไทยยัังต้้องเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ทั้้�งนี้้�ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่า่ นมา พบว่่า แบบแผนทางเศรษฐกิิจและสัังคมของ

โลกเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างรวดเร็็วและฉัับพลััน ส่ง่ ผลกระทบเป็็นวงกว้้าง อัันเป็็นที่�ม
่ าของ

ความจำำ�เป็็นที่จ
�่ ะต้้องปฏิิรููประบบ ววน. ของประเทศแล้้วนั้้�น ความท้้าทายในภาวะใหม่่

ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงระบบ ววน. ของประเทศไทยและของโลก คืือ ความเหลื่่�อมล้ำำ�
และความไม่่ เ สมอภาคทางสัั ง คม ความหลากหลายของขั้้� นชีีวิิ ต และสัั ง คมสููงวัั ย
นวััตกรรมพลิิกโฉม การเปลี่่ย
� นขั้้�วอำำ�นาจทางเศรษฐกิิจ  การเสื่่�อมโทรมของสิ่่�งแวดล้้อม
และการขาดแคลนทรััพยากร และการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และโรคอุุบััติิใหม่่
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม มีีบทบาทที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ในการสนัับสนุุนการแก้้ปัญ
ั หาวิิกฤต เพื่่� อรองรัับความเสี่่ย
� ง
ในอนาคต และการเปลี่่�ยนแปลงตามบริิบทของโลกต่่อไป
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ประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมจะมุ่่�งเน้้นการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาตาม

รููปแบบเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG Model) เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน  ตามนโยบายรััฐบาลที่่�เร่่งรััด

พััฒนาประเทศที่่�จะใช้้ BCG model เพื่่� อให้้บรรลุุเป้้าหมายความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน 
โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่เศรษฐกิิจฐานราก สนัับสนุุนให้้เพิ่่�มทัักษะตลอดจน

นวััตกรรมใหม่่เพื่่� อให้้เกิิดแรงงานที่่�มีีทัักษะ การกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิภ
ิ าค มุ่่�งเน้้นการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตภาคเกษตร อาทิิ การเกษตรสมััยใหม่่ การเกษตรเพิ่่�มมููลค่่า

อาหารแห่่งอนาคต ผลิิตภััณฑ์์เพื่่� อสุุขภาพและยา พลาสติิกชีีวภาพ และพลัังงานชีีวภาพ
การท่่องเที่่�ยวคุุณภาพสููง เป็็นต้้น 

การยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่� อสนัับสนุุนภาคการผลิิตและการเติิบโตไปสู่่�

อนาคตของสาขาเศรษฐกิิจหลััก ที่่�ช่ว่ ยยกระดัับความสามารถในการสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อ

การค้้ า โดยสรุุ ป ได้้ ว่่ า จุุ ดมุ่่� งเน้้ นข องระบบวิิ ท ยาศาสตร์์  วิิ จัั ย และนวัั ต กรรมจะช่่ ว ย
สนัับสนุุนให้้เกิิดการฟื้้� นฟููและสร้้างเศรษฐกิิจภายในประเทศเป็็นหลััก เพื่่� อให้้ประเทศ
มีีความได้้เปรีียบและมีีโอกาสที่่�จะสร้้างการเติิบโตให้้กัับประเทศในช่่วงหลัังการระบาด

ของโควิิด-19 รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญต่่อกิิจกรรมและธุุรกิิจชุุมชนที่่�มีีศัก
ั ยภาพและโอกาส

และมุ่่�งเน้้นกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดการสร้้างงานและสร้้างอาชีีพสามารถรองรัับแรงงาน

ส่่วนเกิินที่�่อพยพกลัับท้้องถิ่่�นและชุุมชน บููรณาการระหว่่างหน่่วยงานทั้้�งในด้้านกำำ�ลังั คน 
แผนงานโครงการและการลงทุุน  และต้้องมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในพื้้�นที่�่และ
ภาคส่่วนอื่่� น ๆ ในสัังคม

ประเด็็นด้้านการศึึกษา
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มุ่่�งเน้้นสนัับสนุุนให้้สถาบัันการศึึกษา

จะต้้ องเป็็นหน่่วยงานที่่� มีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาหลัั กสููตรที่่� สอดคล้้ องกัั บความ
ต้้องการด้้านบุุคลากรของภาคอุุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้้�นที่�่ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่่�งใช้้แนวทางการศึึกษาแบบ EEC
Model Type A คืือ แนวทางการพััฒนาบุุคลากรแบบความต้้องการของตลาด (Demand

Driven Education) รวมทั้้�งการจััดเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรในอนาคต การปรัับ

เปลี่่ย
� นรููปแบบของการศึึกษาสู่่ค
� วามเป็็น โรงเรีียนแบบปกติิใหม่่ (New Normal Schools)
ที่่� ส ามารถจัั ด ให้้ มีี การผสมผสานการเรีียนทั้้� ง ทางออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์ สำ�ำ หรัั บ คน
ทุุกกลุ่่�ม ทุุกช่่วงวััย
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ประเด็็นด้้านสุุขภาพ
ระบบวิิ ทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัั ตกรรม มุ่่�งเน้้นการ

สนัับสนุุนให้้มีีเทคโนโลยีีเพื่่� อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ในการเข้้าถึึง

บริิการด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข  เพื่่� อให้้เกิิดระบบที่่�มีี

ประสิิทธิิภาพครอบคลุุมและทั่่�วถึึง อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งเน้้นให้้มีีการ
เตรีียมเพิ่่� ม ทัั ก ษะกำำ�ลัั ง คนและการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของ

บุุคลากรทางการแพทย์์ รวมถึึงสนัับสนุุนให้้เกิิดนวัต
ั กรรมใหม่่
และการแก้้ ปัั ญ หาโรคที่่� ไ ม่่ ติิ ดต่่ อ (Non-Communicable

Diseases: NCDs) ดัังนั้้�น ระบบ ววน. มุ่่�งเน้้นสนัับสนุุนประเด็็น
การป้้องกัันการเกิิดโรคกลุ่่�มนี้้� อาทิิ ระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กัับการจััดการโรคไม่่ติิดต่่อ การพััฒนาทางเลืือกการจััดการ
ฐานข้้ อ มููล ได้้ แ ก่่ การจัั ด ระบบข้้ อ มููลเพื่่� อการเฝ้้ า ระวัั ง
เฉพาะจุุด  (Sentinel Surveillance) ที่่�สามารถจััดการเรื่่�อง
ความถููกต้้องครบถ้้วนของข้้อมููลในบางพื้้�นที่�่ เพื่่� อใช้้ในการ

สะท้้อนสถานการณ์์ในบริิบทต่่าง ๆ เพื่่� อส่่งเสริิมให้้ประชาชน
มีีสุุขภาพดีี  ลดการเจ็็บป่่วย งานวิิจััยเพื่่� อสร้้างคุุณภาพชีีวิิต

และโอกาสให้้กลุ่่�มประชากรที่่อ
� ายุุ 60 ปีีขึ้้น
� ไป และการพััฒนา
แม้้ในภาวะวิิกฤต โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดโควิิด-19

คนวััยเกษีียณให้้เป็็นพลััง เนื่่� องจากคนกลุ่่�มนี้้�จะเป็็นประชากร

สถานศึึกษา เพื่่� อลดความเสี่่ย
� งในการแพร่่ระบาด และพััฒนา

การ Relearn/Reskill สร้้างงาน  สร้้างผู้้�สููงอายุุที่�่มีีสุุขภาพดีี 

ที่่�ต้้องส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดการใช้้นวััตกรรมสำำ�หรัับ

ส่่วนใหญ่่ของประเทศในอนาคตอัันใกล้้ อาจพิิจารณาแนวทาง

ระบบเพื่่� อรองรัับการเรีียนการสอนผ่่านสื่่� อผสมผสาน อีีกทั้้�ง

และเป็็นประโยชน์์กัับประเทศ

สนัับสนุุนให้้ใช้้เครื่่�องมืือเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่� อทดแทนหรืือ
เสริิ ม การเรีียนในระบบปกติิ ไ ด้้ รวมถึึ ง ให้้ อ งค์์ ค วามรู้้�แก่่

บุุ ค ลากรให้้ มีีทัั ก ษะด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล เพีียงพอต่่ อ การสนัั บ สนุุ น

กิิจกรรมทางการศึึกษาของสถานศึึกษา รวมถึึงการสนัับสนุุน

ให้้เกิิดการพััฒนาหลัักสููตรที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการด้้าน
บุุ คลากรของภาคเอกชนในการจัั ดเตรีียมความพร้้อมของ
บุุคลากรในอนาคต

ประเด็็นด้้านความมั่่�นคงทางอาหาร
ระบบวิิ ทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัั ตกรรม มุ่่�งเน้้นการ

สนัับสนุุนเพื่่� อสร้้างองค์์ความรู้้� บุุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีี
นวััตกรรมที่่�จะเสริิมให้้เกิิดการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร

การมีีส่่วนช่่วยผลัักดัันการทำำ�ให้้ประเทศไทยเป็็นแหล่่งอาหาร
ที่่�มีีความยั่่�งยืืน  และมั่่�นคง ซึ่่�งต้้องมีีองค์์ประกอบที่่�เข้้มแข็็ง
และหนุุนเสริิมด้้ วยระบบวิิ ทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัั ตกรรม
ได้้แก่่ การทำำ�เกษตรยั่่�งยืืน การเข้้าถึึงแหล่่งอาหาร และการมีี

อาหารที่่พ
� อเพีียงต่่อความต้้องการของประชาชน โดยเน้้นการ
ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม เพื่่� อรองรัับการทำำ�การเกษตรที่่�
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เหมาะสมกัับลัักษณะพื้้�นที่�่ และต้้องมีีการพััฒนาการผลิิตอาหารตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน  โดยเน้้นการผลิิต
อาหารที่่�ปลอดภััย การสนัับสนุุนให้้ค้้นคว้้า วิิจััยและพััฒนาให้้เกิิดความเข้้มแข็็งของระบบสหกรณ์์และ

การรวมกลุ่่�มเกษตร เพื่่� อเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตและการบริิหารจััดการ ตลอดจนการศึึกษา

ห่่วงโซ่่อุุปทาน  และการสนัับสนุุนให้้เกิิ ดการใช้้หลัั กการตลาดนำำ�เพื่่� อจำำ�หน่่ายสิินค้้า ตลอดจนการให้้
ความสำำ�คััญในการให้้องค์์ความรู้้� การพััฒนาทัักษะอาชีีพให้้แก่่เกษตรกร สนัับสนุุนและส่่งเสริิมผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�ประกอบการด้้านอาหารตลอดห่่วงโซ่่คุณค่
ุ ่า ตลอดจนการจำำ�หน่่ายออกสู่่ต
� ลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ

ประเด็็นด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มุ่่�งเน้้นส่ง่ เสริิมให้้เกิิดการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการ

พััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ โดยเฉพาะการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่� อส่่งเสริิมวิิสาหกิิจดิิจิิทััล รวมถึึงการ
พััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ การสนัับสนุุนให้้ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มีีส่่วนช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

การผลิิตหรืือลดต้้นทุน
ุ กระบวนการผลิิต และเพิ่่�มรายได้้หรืือมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับ
ั สิินค้า้ และบริิการ อีีกทั้้�งมุ่่�งเน้้น
การสนัับสนุุนให้้เกิิดการเร่่งพััฒนาศัักยภาพและทัักษะกำำ�ลังั คนและบุุคลากรด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ดิิจิทั
ิ ล
ั ให้้มีีทัก
ั ษะด้้านดิิจิทั
ิ ล
ั เพื่่� อเป็็นส่ว่ นช่่วยในการเปลี่่ย
� นงานหรืือหางานใหม่่ อีีกทั้้�งสร้้างงานและเยีียวยา

เศรษฐกิิจไทยหลัังได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดโควิิด-19 ผ่่านการเรีียนการสอนบนแพลตฟอร์์ม

ออนไลน์์ ด้้วยการส่่งเสริิมกำำ�ลัังคนและบุุคลากรดิิจิิทััล การส่่งเสริิมทัักษะด้้านวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล การส่่งเสริิม

ทัักษะด้้านความปลอดภััยจากอาชญากรรมทางคอมพิิวเตอร์์ (Cyber Security) แก่่ธุุรกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม และประชาชนทั่่�วไป

จากจุุดมุ่่�งเน้้นเชิิงนโยบายของรััฐบาลในประเด็็นต่า่ ง ๆ ที่่ไ� ด้้กล่่าวมานั้้�นจะเห็็นได้้ว่า่ ระบบวิิทยาศาสตร์์

วิิจัย
ั และนวััตกรรม มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาและขัับเคลื่่�อนประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกระทรวง

การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานหลัักในการสนัับสนุุนที่สำ
�่ �คั
ำ ญ
ั โดยเน้้นการ
ใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มาแก้้ปััญหาวิิกฤตและพััฒนาเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะการใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเป็็นกลไกสำำ�คััญก่่อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจกระแสใหม่่

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยังั ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่�่สมดุุลกัับการดููแลสัังคมและรัักษาคุุณภาพ

สิ่่�งแวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน จึึงนำำ�ไปสู่่ก
� ารกำำ�หนดนโยบาย ดัังนี้้� (1) เปลี่่ย
� นความ
ยากจนสู่่ค
� วามมั่่�งมีีอย่่างทั่่�วถึึง (2) ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว
เพื่่� อการเติิ บโตอย่่างยั่่�งยืืน  (3) ยกระดัั บอุุ ตสาหกรรมและวางรากฐานเพื่่� ออนาคตด้้ วยการอุุ ดมศึึกษา

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อววน.) (4) สร้้างเสริิมความมั่่�นคงของมนุุษย์์และพลัังทางสัังคมเพื่่� อ

การพััฒนาที่่�สมดุุล (5) พลิิกโฉมการอุุดมศึึกษาและพััฒนากำำ�ลัังคนให้้ตอบโจทย์์ประเทศ และ (6) ปฏิิรููป
ระบบอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคม
โดยมุ่่�งเน้้น 
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1) สร้้ า งบุุ ค ลากรของประเทศที่่� มีีศัั ก ยภาพและมีี

นวััตกรรมใหม่่เพื่่� อให้้เกิิดแรงงานที่่�มีีทัักษะ การทำำ�การเกษตร

ระหว่่างภาครััฐและเอกชน  การพััฒนาองค์์ ความรู้้�ที่่� สำ�คั
ำ ัญ

สิินค้้าโอทอปที่่�สามารถสร้้างรายได้้ให้้ท้้องถิ่่�น  และการสร้้าง

ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น  เน้้ น การสร้้ า งความร่่ ว มมืือ
สำำ�หรัับงานในอนาคต การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต เสริิมสร้้างและ

เพิ่่� ม ทัั ก ษะใหม่่ เ พื่่� อสร้้ า งตัั ว แทนการเปลี่่� ย นแปลงเพื่่� อ
ถ่่ายทอดและปรัับเปลี่่�ยนวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
ไปสู่่�ชุม
ุ ชน และทำำ�ให้้เกิิดการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่ไ�่ ด้้จริงิ

2) วางรากฐานและยกระดัั บ ระบบนิิ เ วศการวิิ จัั ย

เพื่่� อพััฒนาสัังคมและภาคธุุรกิิจให้้เข้้มแข็็ง เน้้นการทำำ�การ
คาดการณ์์ล่่วงหน้้า (Foresight) เพื่่� อคััดเลืือกอุุตสาหกรรม
ใหม่่ (Next S-curve) เพื่่� อทบทวนอุุตสาหกรรมเด่่น (S-curve)

โดยเฉพาะสร้้างกลไกเชื่่�อมโยงนัักวิิจััย และนัักวิิจััยในสากล
ในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� นัักวิิจััย และการทดลองนวััตกรรม

3) นำำ�ผลงานวิิจััยและนวััตกรรมไปใช้้สนัับสนุุนการ

พััฒนาสัังคมและเศรษฐกิิ จของประเทศ เน้้นกระบวนการ
ระดมสมองและเปิิดโอกาสให้้ประชาชนทุุกระดัับร่่วมสร้้าง
โจทย์์ โดยสร้้างต้้นแบบที่่�จะนำำ�ไปแก้้ปััญหา และสามารถนำำ�
ไปใช้้ได้้จริงิ

4) มหาวิิทยาลััยเป็็นผู้้�นำำ�ในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา

ประเทศ เน้้นการปรัับรููปแบบการเรีียนรู้้�ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมาย โดยมีีแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้� (Learning Platform)

ที่่�เข้้าถึึงง่่าย สร้้างระบบการมีีส่่วนร่่วม (Partnership) เพื่่� อ

ดึึงดููดบุุคลากรด้้านอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม
ในระดัับโลกเข้้ามาสู่่ป
� ระเทศไทย หรืือร่่วมทำำ�งานในหน่่วยงาน
อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

นโยบายการฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจและสัังคมจากผลกระทบ

โควิิด-19 ได้้มุ่่�งเน้้นการสร้้างเศรษฐกิิจฐานราก กระจายความ

เจริิญไปสู่่�ภููมิภ
ิ าคอย่่างยั่่�งยืืน และยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เพื่่� อสนัับสนุุนภาคการผลิิต และการเติิบโตไปสู่่�อนาคตของ

สาขาเศรษฐกิิจหลััก โดยมีีจุุดเน้้น ดัังนี้้� (1) การสร้้างความ

เข้้มแข็็งแก่่เศรษฐกิิจฐานราก สนัับสนุุนให้้เพิ่่�มทัักษะตลอดจน

ทฤษฎีีใหม่่แบบเกษตรแม่่นยำ� 
ำ การผลิิตสิินค้า้ และบริิการชุุมชน 
การท่่องเที่่�ยวชุุมชนในลัักษณะที่่�เป็็นการท่่องเที่่�ยวคุุณภาพ

(2) การกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิภ
ิ าคในพื้้�นที่ร�่ ะเบีียงเศรษฐกิิจ

ใหม่่ทั้้�ง 4 แห่่งเพื่่� อสร้้างการเติิบโตสู่่อ
� นาคตอย่่างยั่่�งยืืน  โดย

เน้้ น การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิภ าพการผลิิ ต ภาคเกษตร เศรษฐกิิ จ
ฐานชีีวภาพ รวมทั้้�งการท่่องเที่่�ยวคุุณภาพสููง (3) การยกระดัับ
โครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่� อสนัับสนุุนภาคการผลิิตและการเติิบโต
ไปสู่่อ
� นาคตของสาขาเศรษฐกิิจหลััก หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�

ช่่วยยกระดัับความสามารถในการสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อการค้้า

และ (4) การกระตุ้้�นธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวเพื่่� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
ภาคบริิการในฐานะที่่�เป็็นสาขาเศรษฐกิิจหลัักที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อผู้้�ประกอบการในทุุกระดัับ

โดยสรุุ ป ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนและนโยบายที่่�กล่่าว

มานั้้� น ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ อย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อ การพัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี การวิิจัย
ั และพััฒนานวััตกรรม เพื่่� อพััฒนาประเทศ

ไทยไปสู่่ป
� ระเทศที่่พั
� ฒ
ั นาแล้้ว จึึงจำำ�เป็็นต้อ
้ งขัับเคลื่่�อนประเทศ
ด้้วยองค์์ความรู้้� การวิิจััยและนวััตกรรม โดยมุ่่�งเน้้นเป้้าหมาย
ในการตอบโจทย์์และความต้้องการในแต่่ละภาคส่่วน  อาทิิ

ภาครััฐ ภาควิิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม เพื่่� อ

ให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีส่่วนร่่วมสู่่�เป้้าประสงค์์ที่�่จะ
ปฏิิ รูู ปประเทศไทยให้้ ห ลุุ ดพ้้ นจ ากกัั บ ดัั ก รายได้้ ป านกลาง
เกิิ ดการกระจายรายได้้ ลดความเหลื่่� อมล้ำำ�ในสัังคม สร้้าง
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีีข องประชาชน  รวมถึึ ง สร้้ า งภููมิิ คุ้้� มกัั น ให้้

ประเทศสามารถปรัับตััวรองรัับผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้นจ
� ากกระแส
ของการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และสามารถปรัับตััวสู่่ก
� าร
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
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บทที่่� 3
สถานการณ์์
และความต้้องการ
ของประเทศ
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ที่่ผ่
� า่ นมาการพััฒนาประเทศไทยได้้เผชิิญหน้้ากัับการเปลี่่ย
� นแปลงในบริิบทต่่าง ๆ

ทำำ�ให้้ประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องเร่่งรััดการพััฒนาในหลายประเด็็น  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวัั ต กรรม ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม

ความเหลื่่� อ มล้ำำ� ด้้ า นรายได้้ แ ละการกระจายรายได้้ และคุุ ณ ภาพการศึึ ก ษา เป็็ นต้้น 
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 และมาตรการปิิดเมืืองที่่�ผ่า่ นมาทำำ�ให้้

ประเทศต่่าง ๆ ได้้รัับผลกระทบ และส่่งผลต่่อระบบเศรษฐกิิจโลกที่่�หดตััวอย่่างรุุ นแรง

กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) ได้้คาดการณ์์เศรษฐกิิจโลกว่่าจะหดตััวร้้อยละ 4.9
จากที่่ป
� ระมาณการไว้้ในเดืือนเมษายนว่่าจะหดตััวร้้อยละ 3 เนื่่� องจากระบบเศรษฐกิิจโลก
ฟื้้� นตััวช้้ากว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้ตอนแรก (คมปทิิต สกุุลหวง, 2563)

อีีกทั้้�งในการประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้้วยการค้้าและการพััฒนา ได้้แสดงให้้เห็็น

ว่่าดััชนีีภาคการผลิิตของจีีนเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 ลดลงต่ำำ�สุดตั้้
ุ �งแต่่ปีี 2547 และสร้้าง
ความเสีียหายต่่อการส่่งออกในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน 50,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ ซึ่่�งสหภาพยุุโรป
ได้้รับ
ั ผลกระทบมากสุุด 15,600 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ รองลงมาเป็็น ประเทศสหรััฐอเมริิกา

ญี่่ปุ่่�น 
� เกาหลีีใต้้ เวีียดนาม ทางสมาคมขนส่่งทางอากาศระหว่่างประเทศ (IATA) ประเมิิน
รายรัับการท่่องเที่่�ยวของโลกจะลดลง 63,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ โดยเอเชีียได้้รัับ
ผลกระทบสููงสุุด  รองลงมาคืือ ยุุโรป ญี่่ปุ่่�น อิ
�
ิตาลีี และเยอรมนีี จากผลกระทบดัังกล่่าว

ไม่่เพีียงกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจเท่่านั้้�น แต่่ยังั ส่่งผลกระทบด้้านอื่่� น ๆ อาทิิ เทคโนโลยีี 
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ชุุมชนและสัังคม เป็็นต้้น

ขณะที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ในประเทศไทย ได้้สร้้าง

ความเสีียหายต่่อการส่่งออก มููลค่่าความเสีียหาย 700 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ หรืืออัันดัับ
11 ของโลก โดยอุุตสาหกรรมผลิิตยางและพลาสติิก เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร เคมีีภััณฑ์์

อุุปกรณ์์สื่่�อสาร ยานยนต์์ ในประเทศไทยเป็็นสาขาที่่�ได้้รัับผลกระทบมากที่่�สุุด ขณะที่่�

สภาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย ประเมิินว่่าส่่งผลกระทบต่่อการท่่องเที่่�ยว
ไม่่ต่ำำ�กว่่า 6 เดืือน และสููญเสีียรายได้้กว่่า 2.5 แสนล้้านบาท (เสาวณีี จัันทะพงษ์์ และ
ทศพล ต้้องหุ้้�ย, 2563)

ทั้้�งนี้้� สำ�นั
ำ ก
ั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ได้้วิิเคราะห์์ภาพรวม

ของผลกระทบหลัังโควิิด-19 ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อประเทศไทย โดย GDP ติิดลบร้้อยละ 7.5

การจััดอัันดัับความสามารถในการแข่่งขัันปีี 2563 จััดโดย IMD อยู่่�ที่�่อัันดัับ 29 จาก
63 ประเทศ ลดลงจากอัันดัับที่่� 25 ในปีี 2562 ภาคอุุตสาหกรรมได้้รับ
ั ผลกระทบอย่่าง

หนัักโดยเฉพาะการบริิโภคและการลงทุุนของภาคเอกชน  พร้้อมทั้้�งการส่่งออกปรัับตััว
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่� อง และอััตราการว่่างงานเพิ่่�มขึ้้�น  แต่่ยังั อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�  (สำำ�นัักงานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, 2563)
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3.1 สถานการณ์์ ความต้้องการของประเทศ
และความต้้องการทางนโยบาย
ที่่�ผ่า่ นมาประเทศไทยมีีเป้้าหมายในการพััฒนาประเทศเพื่่� อก้้าวข้้ามประเทศกัับดัักรายได้้ปานกลาง

ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างเศรษฐกิิจไปสู่่�เศรษฐกิิจฐานนวััตกรรม โดยกำำ�หนดให้้อุุตสาหกรรม

ยุุทธศาสตร์์ (S-Curve) และอุุตสาหกรรมฐานเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว

(Bio-Circular-Green Economy: BCG) โดยเน้้นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และรองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่อไป
ตามนโยบายรััฐบาลที่่�เร่่งรััดพัฒ
ั นาประเทศที่่�จะใช้้แนวคิิด BCG model ในการบรรลุุเป้้าหมายความมั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน 

นอกจากนี้้�เหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของ

เทคโนโลยีี ทำำ�ให้้รัฐ
ั บาลต้้องทบทวน ปรัับปรุุงและพััฒนานโยบายพััฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องขัับเคลื่่�อนการฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจภายในประเทศบน

หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน 
ภาควิิชาการ และภาคประชาชน สร้้างความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและสัังคมภายในประเทศให้้สามารถรองรัับ

ผลกระทบจากการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 และปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจของประเทศที่่�ลดการพึ่่�งพา
การส่่งออกและนัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศในเชิิงปริิมาณไปสู่่ก
� ารผลิิตสิินค้า้ และบริิการที่่มีีมูู
� ลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นและ
การท่่องเที่่�ยวเชิิงคุุณภาพมากขึ้้�น (สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, 2563)

3.1.1 นโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และความเชื่่�อมโยงกัับแผนด้้าน ววน.
ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็็ นยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ต ามรัั ฐ ธรรมนููญแห่่ ง

ราชอาณาจัักรไทย สำำ�หรัับใช้้เป็็นเป้้าหมายการพััฒนาประเทศที่่�ยั่่�งยืืน  และให้้ประเทศบรรลุุวิิสััยทััศน์์
“ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง” ประกอบด้้วย 6 ประเด็็นยุท
ุ ธศาสตร์์ชาติิ คืือ (1) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นความมั่่�นคง (2) ยุุทธศาสตร์์

ชาติิด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน (3) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพ
มนุุษย์์ (4) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม (5) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการ

สร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ (6) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการปรัับสมดุุลและ
พััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ ซึ่่�งแต่่ละยุุทธศาสตร์์ชาติิ จะมีีเป้้าหมาย 20 ปีี ตััวชี้้�วััดเป้้าหมาย
และประเด็็นยุุทธศาสตร์์

49
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำำ�หรัับการประเมิินผลการพััฒนาตามยุุทธศาสตร์์นั้้�น ประกอบด้้วย (1) ความอยู่่�ดีีมีีสุขข
ุ องคนไทย

และสัังคมไทย (2) ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน การพััฒนาเศรษฐกิิจ และการกระจายรายได้้ (3) การพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ของประเทศ (4) ความเท่่าเทีียมและความเสมอภาคทางสัังคม (5) ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม และความยั่่�งยืืนของทรััพยากรธรรมชาติิ และ (6) ประสิิทธิิภาพการบริิหาร

จััดการและการเข้้าถึึงการให้้บริิการของภาครััฐ โดยมีี “แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ” เป็็นแผนที่่�ใช้้
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศ

ภาพที่่� 12 แผนระดัับที่่� 1: ยุท
ุ ธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี

ด้านความมั่นคง

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

เพื่ อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม
ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
และทุกมิติ

เน้นการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติ ควบคู่กับการ
ขยายโอกาสของไทยในเวทีโลก

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การพั ฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปญ
ั ญา มีทักษะที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษา
อังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมลํ้าในทุกมิติ
กระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่ มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกําลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ

การปรับสมดุลและพั ฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

คํานึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน
มาตรการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิด
ผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก
“ภาครัฐของประชาชนเพื่ อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม”

ที่่�มา: สํํานัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 เมื่่�อวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์แ
์ ละ

ความเชื่่�อมโยงของแผนด้้าน  ววน. ฉบัับนี้้� พบว่่ามีีความเชื่่�อมโยงกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิทั้้�ง 6 ด้้าน  เรีียงตาม

สััดส่ว่ นความสััมพัันธ์์ ได้้แก่่ (1) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน (2) ยุุทธศาสตร์์
ชาติิด้า้ นการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพมนุุษย์์ (3) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพ

ชีีวิิตที่่�เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (4) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นความมั่่�นคง (5) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นการสร้้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสัังคม และ (6) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหาร
จััดการภาครััฐ ตามลำำ�ดัับ ดัังแสดงในภาพที่่� 13 ดัังนี้้�
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31.9

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

31.2

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพั ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

19.5

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

19.5

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพั ฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

19.5

19.5

ภาพที่่� 13 ความเชื่่�อมโยงของแผนด้้าน ววน. กัับยุท
ุ ธศาสตร์์ชาติิทั้้�ง 6 ด้้าน
แผนระดัับที่่� 2 แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ เป็็นกลไกสำำ�คััญในการถ่่ายทอดเป้้าหมายและ

ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ของยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ลงสู่่แ
� ผนระดัับต่่าง ๆ ใช้้เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน  ตลอดจนบรรลุุเป้้าหมายในการพััฒนาประเทศ มีีการ

กำำ�หนดประเด็็นในลัักษณะที่่�มีีการบููรณาการและเชื่่�อมโยงระหว่่างยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีทั้้�งสิ้้�น 
23 ประเด็็น  ได้้แก่่ (1) ความมั่่�นคง (2) การต่่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุุตสาหกรรมและการบริิการ
แห่่งอนาคต (5) การท่่องเที่่�ยว (6) พื้้�นที่�่และเมืืองน่่าอยู่่�อััจฉริิยะ (7) โครงสร้้างพื้้�นฐาน  ระบบโลจิิสติิกส์์

และดิิจิิทััล (8) ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุุคใหม่่ (9) เขตเศรษฐกิิจพิเิ ศษ (10)

การปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยม และวััฒนธรรม (11) ศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต (12) การพััฒนาการเรีียนรู้้� (13)
การเสริิมสร้้างให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีี (14) ศัักยภาพการกีีฬา (15) พลัังทางสัังคม (16) เศรษฐกิิจฐานราก
(17) ความเสมอภาคและหลัักประกัันทางสัังคม (18) การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน (19) การบริิหารจััดการน้ำำ�ทั้้�ง

ระบบ (20) การบริิการประชาชนและประสิิทธิิภาพภาครััฐ (21) การต่่อต้้านการทุุจริต
ิ และประพฤติิมิช
ิ อบ
(22) กฎหมายและกระบวนการยุุติิธรรม และ (23) การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม โดยแผนแม่่บทภายใต้้

ยุุทธศาสตร์์ชาติิแต่่ละฉบัับอาจสามารถตอบเป้้าหมายการพััฒนาของยุุทธศาสตร์์ชาติิทั้้�งด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง

โดยตรง หรืือมีีส่่วนในการสนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านอื่่� น  ๆ และแผนแม่่บท

ที่่� (23) การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมนั้้�นถืื อเป็็นส่่วนสำำ�คััญยิ่่�งในการขัับเคลื่่�อนและตอบเป้้าหมายทั้้� ง
6 ยุุทธศาสตร์์ชาติิได้้โดยตรง ดัังแผนภาพที่่� 14 ดัังนี้้�
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ด้านองค์ความรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

12.31%

ด้านสิ่งแวดล้อม

5.09%

ด้านปัจจัยฯ
เป้าหมาย 1

18.76%

ด้านองค์ความรู้
ด้านสังคม

15.03%

เป้าหมาย 2

ด้านปัจจัยฯ
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย 1

24 สิงหาคม 2563

2.31%

35.28%
เป้าหมาย 2

11.23%
ภาพที่่� 14 ความเชื่่�อมโยงของแผนด้้าน ววน.
กัับแผนแม่่บทที่่� 23 การวิิจััยและพัั ฒนานวััตกรรม
จากข้้อมููลของ สำำ�นัก
ั งานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) ระบุุถึึงแผนแม่่บทที่่� (23)

การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม สามารถตอบเป้้าหมายการพััฒนาโดยตรง ทั้้�งสิ้้�น  6 ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ซึ่่�งแผน
ด้้าน ววน. จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่� อขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บทที่่� (23) การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม เป็็นหลััก ในส่่วนนี้้�จึึงแสดง

ความสััมพัันธ์ข
์ องแผนด้้าน ววน. ต่่อแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ในเชิิงความสอดคล้้องระหว่่าง OKRs
ของแผนด้้าน ววน. ระดัับแพลตฟอร์์ม โปรแกรม รวมถึึงแผนงาน ต่่อเป้้าหมาย และ/หรืือ ตััวชี้้�วััดของแผน

แม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ สรุุ ปแนวทางการจััดสรรงบประมาณเพื่่� อขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บทฯ รวมถึึงการ
วิิเคราะห์์สิ่่ง� ที่่�แผนด้้าน ววน. ยัังขาดอยู่่� เพื่่� อปรัับปรุุงแผนด้้าน ววน. ให้้สมบููรณ์์ต่่อไป

แนวทางการบููรณาการและจััดสรรงบประมาณของแผนด้้าน ววน. เพื่่� อตอบโจทย์์
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ 20 ปีี  ที่�่ มีี เป้้ า หมายการพัั ฒ นาประเทศคืือ “ประเทศชาติิ มั่่� น คง ประชาชนมีี

ความสุุข เศรษฐกิิจพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง สัังคมเป็็นธรรม ฐานทรััพยากรธรรมชาติิยั่่�งยืืน” โดยยกระดัับ

ศัักยภาพของประเทศในหลากหลายมิิติิ พััฒนาคนในทุุกมิิติิและในทุุกช่่วงวััยให้้เป็็นคนดีีเก่่ง และมีีคุุณภาพ
สร้้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสัั ง คม สร้้ า งการเติิ บ โตบนคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม

และมีีภาครัั ฐ ของประชาชนเพื่่� อ ประชาชนและประโยชน์์ ส่่ ว นรวม โดยการประเมิิ น ผลการพัั ฒ นาตาม
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ประกอบด้้วย
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1. การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของประเทศ สอดคล้้ องกัั บแผนด้้ าน  ววน. (แพลตฟอร์์มที่่� 1)

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคน ยกระดัับสถาบัันความรู้้�และระบบนิิเวศ ด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม

2. ความอยู่่�ดีีมีีสุุขของคนไทยและสัังคมไทย สอดคล้้องกัับแผนด้้าน  ววน. (แพลตฟอร์์มที่่� 2)
ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

และ (แพลตฟอร์์มที่่� 4) ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่�่
และลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

3. ความหลากหลายทางชีีวภาพ คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม และความยั่่�งยืืนของทรััพยากรธรรมชาติิ

สอดคล้้องกัับแผนด้้าน  ววน. (แพลตฟอร์์มที่่� 2) ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรม
เพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

4. ประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการและการเข้้าถึึงการให้้บริิการของภาครััฐ สอดคล้้องกัับแผนด้้าน 
ววน. (แพลตฟอร์์มที่่� 2) ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายด้้าน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

5. ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน การพััฒนาเศรษฐกิิจ และการกระจายรายได้้ สอดคล้้องกัับแผน

ด้้าน ววน. (แพลตฟอร์์มที่่� 3) ยุุทธศาสตร์์ด้้านวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อพััฒนาภาคเศรษฐกิิจ
และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ

6. ความเท่่าเทีียมและความเสมอภาคของสัังคม สอดคล้้องกัับแผนด้้าน ววน. (แพลตฟอร์์มที่่� 4)
ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่�่และลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

ภาพรวมของแผนด้้าน ววน. ซึ่่�งขัับเคลื่่�อนแผนโดยใช้้เป้้าประสงค์์ของยุุทธศาสตร์์ (Objective; O)

และ ผลสััมฤทธิ์์�สำ�คั
ำ ญ
ั ของยุุทธศาสตร์์ (Key Results; KR) หรืือ OKRs ภายใต้้เป้้าประสงค์์ของ 4 ยุุทธศาสตร์์
(แพลตฟอร์์ม) และ 17 โปรแกรม ถููกนำำ�มาวิิเคราะห์์หาความสััมพัันธ์กั
์ ับ เป้้าหมาย-ตััวชี้้�วััด-แนวทางการ

พััฒนา ภายในแผนแม่่บทฯ ทั้้�ง 23 ประเด็็น จากการวิิเคราะห์์พบว่่าแผนด้้าน ววน. มีีความครอบคลุุมและ
มีีส่่วนขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บทฯ ทั้้�ง 23 ประเด็็นแต่่กระจายอยู่่ใ� นสััดส่ว
่ นที่่�แตกต่่างกััน

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อการพััฒนาเชิิงพื้้� นที่�่และลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

(แพลตฟอร์์มที่่� 4) และยุุทธศาสตร์์ด้้านวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อพััฒนาภาคเศรษฐกิิจและเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (แพลตฟอร์์มที่่� 3) เป็็นยุุทธศาสตร์์ที่�่แผนด้้าน  ววน. มีีความ
สอดคล้้องกัับแผนแม่่บทฯ มากที่่�สุุด ส่่งผลให้้สามารถตอบเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดของแผนแม่่บทฯ อื่่� น  ๆ
นอกจาก (23) การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม อาทิิ (3) การเกษตร (4) อุุตสาหกรรมและการบริิการแห่่ง

อนาคต (5) การท่่องเที่่�ยว ด้้วยสััดส่่วนที่่�ใกล้้เคีียงกััน  เนื่่� องจากทั้้� ง 2 ยุุทธศาสตร์์เน้้นในเชิิงเศรษฐกิิจ
เหมืือนกััน
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อย่่างไรก็็ตาม แผนแม่่บทประเด็็นที่�่มีีความสอดคล้้องกัับแผนด้้าน ววน. น้้อย อาทิิ (21) การต่่อต้้าน

การทุุจริต
ิ และประพฤติิมิช
ิ อบ และ (22) กฎหมายและกระบวนการยุุติิธรรมนั้้�น อาจเป็็นเพราะไม่่ใช่่หน้้าที่่�

หลัักของ ววน. แต่่ความสอดคล้้องนั้้�นเกิิดจากการมีีเป้้าหมายร่่วมกััน คืือคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่�่

ดีีขึ้้�นของคนไทย ดัังนั้้�นแผนด้้าน ววน. อาจต้้องเพิ่่�มการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อลดการทุุจริต
ิ รวมถึึง
เกิิดกระบวนการทางกฎหมายที่่�มากกว่่า “ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย” โดยบููรณาการขัับเคลื่่�อนกัับหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องให้้เกิิดรููปธรรมสููงสุุด 

ในส่่วนของยุุทธศาสตร์์ด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคน ยกระดัับสถาบัันความรู้้�และระบบนิิเวศ ด้้าน

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (แพลตฟอร์์มที่่� 1) และยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรม

เพื่่�อตอบโจทย์์ท้า้ ทายด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (แพลตฟอร์์มที่่� 2) สอดคล้้องและสััมพัันธ์กั
์ บ
ั แผนแม่่บท

ที่่� 12 ที่่�กล่่าวถึึงการพััฒนาการเรีียนรู้้�  คนไทยมีีการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่่�มมากขึ้้�น 
มีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของโลกศตวรรษที่่� 21 สามารถแก้้ปัญ
ั หา สื่่�อสาร ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล

เพิ่่�มขึ้้�น มีีนิิสััยใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต คนไทยได้้รัับการพััฒนาเต็็มตามศัักยภาพตามความถนััดและความ

สามารถของพหุุปัญ
ั ญาดีีขึ้้�น และแผนแม่่บทที่่� 13 การเสริิมสร้้างให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีี คนไทยมีีสุุขภาวะ
ที่่�ดีีขึ้้�นและมีีความเป็็นอยู่่�ดีีเพิ่่�มขึ้้�น

กล่่าวโดยสรุุปแล้้วนั้้�น ความท้้าทายของแผนด้้าน วิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรมจะมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั

เพื่่� อสนัับสนุุนให้้โจทย์์ท้า้ ทายสำำ�คัญ
ั ของประเทศบรรลุุเป้้าหมายได้้ และมีีความสััมพัันธ์กั
์ บ
ั การพััฒนาประเทศ
ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และแผนแม่่บท 23 ดัังกล่่าวข้้างต้้นนั้้�นมีีประเด็็นที่�่น่า่ สนใจ ดัังนี้้�

1. การสร้้างคน มุ่่�งเน้้นการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีคุุณภาพ สามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเองตลอดชีีวิิต
และมีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ

2. การสร้้างองค์์ความรู้้�มุ่่�งเน้้นการวิิจััยเพื่่� อสะสมความรู้้�เพื่่� อเป็็นการวางรากฐานสำำ�หรัับอนาคต
และการพััฒนาต่่อยอดองค์์ความรู้้�ไปสู่่�ขีีดความสามารถและความเข้้มแข็็งของประเทศในด้้าน
ต่่าง ๆ

3. การสร้้างนวััตกรรม มุ่่�งเน้้นการบ่่มเพาะและพััฒนาขีีดความสามารถผู้้�ประกอบการนวััตกรรม
การพััฒนาระบบนิิเวศทางนวััตกรรมในด้้านต่่าง ๆ ให้้เอื้้�อต่่อการสร้้างและแปลงนวััตกรรมสู่่�
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจและคุุณค่่าทางสัังคม

4. การปรัับบทบาทมหาวิิทยาลััย มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมให้้มหาวิิทยาลััยเป็็นฟัันเฟืืองสำำ�คััญสำำ�หรัับ
การสร้้างคน สร้้างองค์์ความรู้้� และการสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของประเทศผ่่าน

การปรัับเปลี่่�ยนบทบาทภารกิิจกลุ่่�มมหาวิิทยาลััย เปลี่่�ยนหลัักสููตรและกระบวนการเรีียนรู้้� รวม
ทั้้�งจััดระบบและการบริิหารจััดการ
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นโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการปรัับตััวภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ

เชื้้� อโควิิด-19

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลก ซึ่่�งไทย

ต้้องเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายดัังกล่่าว ซึ่่�งทางสำำ�นัักงานสภาพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม ได้้นำำ�แนวคิิด
ล้้มแล้้วลุุกไว ประกอบด้้วย การพร้้อมรัับ การปรัับตััว และการเปลี่่ย
� นแปลงเพื่่�อพร้้อมเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

ซึ่่� งนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดทิิ ศทางและแนวทางการพััฒนาประเทศไทยช่่วงหลัั งโควิิ ด-19 ของแผนแม่่บท
ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิเฉพาะกิิจจากสถานการณ์์โควิิด-19 พ.ศ. 2564-2565 โดยมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญ

เพื่่� อสร้้างโอกาสในการพััฒนาประเทศภายใต้้บริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยมีีแนวคิิดตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง ได้้แก่่

1. การเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของเศรษฐกิิจฐานรากภายในประเทศ เพื่่� อลดการพึ่่�งพาจาก

ต่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการลงทุุน สร้้างงาน สร้้างรายได้้ให้้แก่่ท้อ
้ งถิ่่�น ชุม
ุ ชน และผู้้�ประกอบการ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม และพััฒนาระบบแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการสนัับสนุุนและพััฒนา

เพื่่� อให้้เศรษฐกิิจฐานรากเป็็นกำำ�ลัังหลัักในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ ทั้้�งด้้านการผลิิตและการ
บริิการที่่�สำ�คั
ำ ัญของประเทศ

2. การยกระดัับขีีดความสามารถของประเทศเพื่่�อรองรัับการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว

โดยส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมและบริิการที่่�ประเทศไทยมีีโอกาสและมีีศัักยภาพภายใต้้กระแสการเปลี่่�ยนแปลง

และบริิบทโลกใหม่่ที่�่ปรัับเปลี่่�ยนไป และใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่สินค้
ิ ้าและ

บริิการ อาทิิ สร้้างระบบเฝ้้าระวัังป้้องกัันควบคุุมโรค พััฒนาและใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการแพทย์์
ส่่งเสริิมการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน และใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการแปรรููปสิินค้้าเกษตรตลอด
ห่่วงโซ่่อุุปทาน รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนผ่่านอุุตสาหกรรมยานยนต์์สู่ย
่� านยนต์์ไฟฟ้้า

3. การพััฒนาศัักยภาพและคุุณภาพชีีวิิต โดยการยกระดัับและปรัับทัักษะแรงงานให้้สอดคล้้อง

กัับอุุตสาหกรรมและบริิการเป้้าหมายที่่�ประเทศไทยมีีโอกาสและมีีศัักยภาพ ตลอดจนให้้มีีความสอดรัับกัับ

ความต้้องการของตลาดแรงงาน พััฒนาทัักษะอาชีีพให้้สอดคล้้องกัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ โดยเฉพาะการ
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการพััฒนากลไกช่่วยเหลืือกลุ่่�มเป้้าหมาย และโครงสร้้างเศรษฐกิิจที่�่ปรัับเปลี่่�ยนไป
พร้้อมทั้้�งความคุ้้�มครองในกลุ่่�มเปราะบาง รวมทั้้�งปฏิิรููประบบการศึึกษาแห่่งศตวรรษที่่� 21

4. การปรัับปรุุ งและพััฒนาปััจจััยพื้้� นฐานเพื่่�อส่่งเสริิมการฟื้้�นฟููและพััฒนาประเทศ มุ่่�งเน้้น

การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำ�คั
ำ ัญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านดิิจิิทััลให้้ครอบคลุุม และนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาใช้้ในการบริิการประชาชน  การพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�และนวััตกรรม การเสริิมสร้้างความ

มั่่�นคงและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึงการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมจาก

ภาคีีเครืือข่่ายภาคประชาชน  ภาคเอกชน ท้้องถิ่่�น  สถาบััน  และองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่� อลดอุุปสรรค ข้้อจำำ�กััด 
และส่่งเสริิมการฟื้้� นฟููและพััฒนาประเทศด้้วยความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนอย่่างเป็็นรููปธรรม (สำำ�นัักงาน
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ, 2563ค)

55
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยสรุุ ปความต้้องการของประเทศที่่�กล่่าวมานั้้�นต้้องมุ่่�งเน้้นการสร้้างเศรษฐกิิจฐานราก กระจาย

ความเจริิญไปสู่่�ภููมิิภาคอย่่างยั่่�งยืืน และยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่� อสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมในภาคการ

ผลิิตและการบริิการ รวมทั้้� งการเติิบโตไปสู่่�อนาคตของสาขาเศรษฐกิิจหลััก ซึ่่�งทิิศทางการพััฒนาของ
ประเทศไทยจำำ�เป็็นต้อ
้ งพััฒนาศัักยภาพของแรงงานให้้ตอบรัับกัับความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม และ

มุ่่�งเน้้นการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้าช่่วยและสนัับสนุุนกลไกการดำำ�เนิินงานของผู้้�ประกอบการ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งวิิ สาหกิิ จขนาดกลางและขนาดย่่อม รวมถึึ งสร้้างภููมิิคุ้้� มกัั นให้้ประเทศสามารถปรัับตัั วรองรัับ

ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระแสของการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และสามารถปรัับตััวสู่่ก
� ารพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
ต่่อไป

3.1.2 ความต้้องการและจุุดมุ่่�งเน้้นทางนโยบายของรััฐบาล
การดำำ�เนิินงานของรััฐบาลที่่�ผ่่านมามุ่่�งเน้้นการพััฒนาประเทศเพื่่� อก้้าวข้้ามประเทศกัับดัักรายได้้

ปานกลาง โดยกำำ�หนดให้้อุุตสาหกรรมยุุทธศาสตร์์ (S-Curve) เป็็นกลไกที่่�สำ�คั
ำ ัญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
ที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ของประเทศไทย แต่่ด้ว้ ยเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ประเทศไทยจำำ�เป็็นต้อ
้ งเปลี่่ย
� น
การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ  โดยเน้้นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน  และรองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่อไป ตามนโยบาย

รััฐบาลที่่� เร่่งรััดพััฒนาประเทศในการใช้้แนวคิิ ด  BCG model คืือ อุุ ตสาหกรรมฐานเศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว เพื่่� อให้้บรรลุุเป้้าหมายความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน (กระทรวง
การอุุดมศึึกษาวิิทยาศาสตร์์วิิจััยและนวััตกรรม, 2563)

การใช้้แนวคิิด  BCG model จำำ�เป็็นต้้องใช้้การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมของประเทศ ซึ่่�งปััจจุุบััน

ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศเป็็นความพยายามที่่�จะทำำ�ให้้ระบบมีีความยืืดหยุ่่�นเพื่่� อ
รองรัับการเปลี่่ย
� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดเวลาโดยยัังคงรัักษาโครงสร้้างหลัักของแผนด้้านระบบวิิทยาศาสตร์์

วิิ จัั ย และนวัั ต กรรม ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ 20 ปีี และการปรัั บ นโยบายของรัั ฐ บาล อีีกทั้้� ง

ประเทศไทยยัังต้้องเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั  คืือ แนวโน้้มการเปลี่่ย
� นแปลงของโลกที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั  ทำำ�ให้้
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มีีบทบาทสำำ�คััญในการสนัับสนุุนการแก้้ปััญหาวิิกฤต เพื่่� อรองรัับ
ความเสี่่�ยงในอนาคต และการเปลี่่�ยนแปลงตามบริิบทของโลกต่่อไป

ประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมเป็็นบทบาทที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจ

ชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) เพื่่� อไปสู่่ก
� ารพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนตามนโยบายรััฐบาลที่่�เร่่งรััดพััฒนาประเทศที่่�ใช้้ BCG model เป็็นตััวขัับเคลื่่�อน ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นสาขา
BCG ยุุทธศาสตร์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสาขาเกษตรและอาหาร และสาขาการแพทย์์ เป็็นต้้น โดยอาศััยหลััก

ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ส่่งเสริิมการเติิบโตโดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง สร้้างความเข้้มแข็็งจากภายใน
เชื่่�อมโยงเศรษฐกิิจไทยสู่่�โลก อาทิิ การสร้้างระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืน  เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ และการบริิการ
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สาธารณสุุข อีีกทั้้�งส่่งเสริิมเศรษฐกิิจฐานราก การท่่องเที่่ย
� วชุุมชน การท่่องเที่่ย
� วคุุณภาพสููง และการท่่องเที่่ย
� ว

เชิิงอััตลัักษณ์์และวััฒนธรรม เพื่่� อกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิภ
ิ าค ซึ่่�งอาศััยความหลากหลายทางชีีวภาพ และ
ความหลากหลายของวััฒนธรรมที่่มีี
� ในแต่่ละภููมิิภาคของประเทศมาเป็็นจุด
ุ แข็็งในการขัับเคลื่่�อน เปิิดโอกาสให้้
แต่่ละพื้้�นที่ส
�่ ามารถพึ่่�งพาตนเอง พึ่่�งพากัันเองและรวมกัันเป็็นกลุ่่�มอย่่างมีีพลััง (กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม, 2563ก)

ประเด็็นด้้านการศึึกษา
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มุ่่�งเน้้นสนัับสนุุนให้้สถาบัันการศึึกษาจะต้้องเป็็นหน่่วยงาน

ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาหลัักสููตรที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการด้้านบุุคลากรของภาคอุุตสาหกรรม

โดยเฉพาะพื้้�นที่�่ระเบีียงเศรษฐกิิจพิเิ ศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) ซึ่่�งใช้้แนวทาง
การศึึกษาแบบ EEC Model Type A คืือ แนวทางการพััฒนาบุุคลากรแบบความต้้องการของตลาด (กระทรวง
การอุุดมศึึกษาวิิทยาศาสตร์์วิิจััยและนวััตกรรม, 2563)

รวมทั้้�งการจััดเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรในอนาคต การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบของการศึึกษาสู่่�

ความเป็็นโรงเรีียนแบบปกติิใหม่่ (New Normal Schools) ที่่�สามารถจััดให้้มีีการผสมผสานการเรีียนทั้้�ง
ทางออนไลน์์และออฟไลน์์สำ�ำ หรัับคนทุุกกลุ่่�ม ทุุกช่่วงวััย แม้้ในภาวะวิิกฤต โดยเฉพาะการแพร่่ระบาด
เชื้้�อโควิิด-19 ที่่�ต้้องส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดการใช้้นวััตกรรมสำำ�หรัับสถานศึึกษา เพื่่� อลดความเสี่่ย
� งต่่อ
การแพร่่ระบาด  และพััฒนาระบบเพื่่� อรองรัับการเรีียนผ่่านสื่่� อผสมผสาน อีีกทั้้�งสนัับสนุุนให้้ใช้้เครื่่�องมืือ

เทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่� อทดแทนหรืือเสริิมการเรีียนในระบบปกติิได้้ รวมถึึงให้้องค์์ความรู้้�แก่่บุุคลากร ให้้มีี

ทัักษะด้้านดิิจิทั
ิ ล
ั เพีียงพอต่่อการสนัับสนุุนกิจ
ิ กรรมทางการศึึกษาของสถานศึึกษา รวมถึึงการสนัับสนุุนให้้เกิิด
การพััฒนาหลัักสููตรที่่ส
� อดคล้้องกัับความต้้องการด้้านบุุคลากรของภาคเอกชนในการจััดเตรีียมความพร้้อม
ของบุุคลากรในอนาคต (สำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ,
2563)

ประเด็็นด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มุ่่�งเน้้นส่ง่ เสริิมให้้เกิิดการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการ

พััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ โดยเฉพาะการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่� อส่่งเสริิมวิิสาหกิิจดิิจิิทััล รวมถึึงการ
พััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ การสนัับสนุุนให้้ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มีีส่่วนช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

การผลิิตหรืือลดต้้นทุุนกระบวนการผลิิต และเพิ่่�มรายได้้หรืือมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการ อีีกทั้้� ง

มุ่่�งเน้้นการสนัับสนุุนให้้เกิิดการเร่่งพััฒนาศัักยภาพและทัักษะกำำ�ลัังคนและบุุคลากรด้้านเทคโนโลยีีและ

นวััตกรรมดิิจิิทััล ให้้มีีทัักษะด้้านดิิจิิทััล เพื่่� อเป็็นส่ว่ นช่่วยในการเปลี่่�ยนงาน หรืือหางานใหม่่ อีีกทั้้�งสร้้างงาน 
และเยีียวยาเศรษฐกิิจไทยหลัังได้้รับ
ั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดเชื้้�อโควิิด-19 ผ่่านการเรีียนการสอนบน

แพลตฟอร์์มออนไลน์์ด้้วยการส่่งเสริิมกำำ�ลัังคนและบุุคลากรดิิจิิทััล การส่่งเสริิมทัักษะด้้านวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล
การส่่งเสริิมทัักษะด้้านความปลอดภััยจากอาชญากรรมทางคอมพิิวเตอร์์ แก่่ธุรุ กิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
และประชาชนทั่่�วไป
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จากจุุ ดมุ่่� งเน้้ น เชิิ ง นโยบายของรัั ฐ บาลในประเด็็ นต่่ า ง ๆ ที่่� ไ ด้้ ก ล่่ า วมานั้้� น จ ะเห็็ น ได้้ ว่่ า ระบบ

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาและขัับเคลื่่�อนประเทศ โดยเฉพาะ

อย่่างยิ่่�งกระทรวงการอุุ ดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�เป็็นปััจจััย

สนัับสนุุนที่�่สำ�คั
ำ ัญ โดยเน้้นการใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมมาแก้้ปััญหาวิิกฤต และการพััฒนา
เศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล และเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เป็็นกลไกสำำ�คััญ

ก่่อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจกระแสใหม่่ ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�นให้้ความสำำ�คััญถึึงการพััฒนาเศรษฐกิิจที่�่สมดุุล

กัับการดููแลสัังคมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน จึึงนำำ�ไปสู่่ก
� าร
กำำ�หนดนโยบาย ดัังนี้้� (1) เปลี่่�ยนความยากจนสู่่�ความมั่่�งมีีอย่่างทั่่�วถึึง (2) ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน  และเศรษฐกิิจสีีเขีียว เพื่่� อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน  (3) ยกระดัับอุุตสาหกรรมและวาง

รากฐานเพื่่� ออนาคตด้้วยการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ัยและนวััตกรรม (อววน.) (4) สร้้างเสริิมความมั่่�นคง

ของมนุุษย์์และพลัังทางสัังคมเพื่่� อการพััฒนาที่่�สมดุุล (5) พลิิกโฉมการอุุดมศึึกษาและพััฒนากำำ�ลัังคน
ให้้ตอบโจทย์์ประเทศ และ (6) ปฏิิรููประบบอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�
ในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคม (เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์, 2563)

โดยมุ่่�งเน้้ น  (1) สร้้ า งบุุ ค ลากรของประเทศที่่� มีีศัั ก ยภาพและมีีความสามารถในการแข่่ ง ขัั น 

เน้้นการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชน การพััฒนาองค์์ความรู้้�ที่่�สำ�คั
ำ ัญสำำ�หรัับงานในอนาคต
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต เสริิมสร้้างและเพิ่่�มทัักษะใหม่่เพื่่� อสร้้างตััวแทนการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่� อถ่่ายทอดและ
ปรัับเปลี่่�ยนวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ไปสู่่�ชุุมชน และทำำ�ให้้เกิิดการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่�่ได้้จริงิ

(2) วางรากฐานและยกระดัับระบบนิิเวศการวิิจััยเพื่่� อพััฒนาสัังคมและภาคธุุรกิิจให้้เข้้มแข็็ง เน้้นการทำำ�การ
คาดการณ์์ล่่วงหน้้า เพื่่� อคััดเลืือกอุุตสาหกรรมใหม่่ เพื่่� อทบทวนอุุตสาหกรรมเด่่น  โดยเฉพาะสร้้างกลไก
เชื่่�อมโยงนัักวิิจััย และนัักวิิจััยในสากลในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� นัักวิิจััย และการทดลองนวััตกรรม (3) นำำ�

ผลงานวิิจััยและนวััตกรรมไปใช้้สนัับสนุุนการพััฒนาสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศ เน้้นกระบวนการการ
ระดมสมองและเปิิดโอกาสให้้ประชาชนทุุกระดัับร่่วมสร้้างโจทย์์ โดยสร้้างต้้นแบบที่่�จะนำำ�ไปแก้้ปัญ
ั หา และ

สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริงิ และ (4) มหาวิิทยาลััยเป็็นผู้้�นำำ�ในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศ เน้้นการปรัับ

รููปแบบการเรีียนรู้้�ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยมีีแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้� ที่่�เข้้าถึึงง่่าย สร้้างระบบการ
มีีส่่ ว นร่่ ว ม เพื่่� อ ดึึ ง ดููดบุุ ค ลากรด้้ า นอุุ ด มศึึ ก ษา วิิ ท ยาศาสตร์์ วิิ จัั ย และนวัั ต กรรมในระดัั บ โลกเข้้ า มาสู่่�
ประเทศไทย หรืือร่่วมทำำ�งานในหน่่วยงานอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์วิิจััยและนวััตกรรม

58
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.2 สถานการณ์์และความต้้องการของ
ภาคอุุตสาหกรรมและสาขาที่่�สำำ�คััญ
ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศไทยมีีอุุตสาหกรรมหลััก จำำ�นวน 45 อุุตสาหกรรม ซึ่่�งจััดแบ่่งกลุ่่�มตาม

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่�มเป็็นอีีกหนึ่่�งกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ (New
Growth Engines) เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน  การสร้้างงานและเกิิดความยั่่�งยืืนของประเทศได้้
เรีียกกลุ่่�มอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวว่่า “New S-Curve” ได้้แก่่

รููปแบบที่่� 1 การพัฒ
ั นาอุุตสาหกรรมเดิิม (First S-Curve) อุุตสาหกรรมหลัักที่่มีี
� อยู่่แ
� ล้้วที่่มีีศั
� ก
ั ยภาพ

และสามารถต่่อยอดโดยใช้้นวััตกรรมมาเป็็นส่ว่ นเสริิมเพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในกระบวนการผลิิต ประกอบ
ด้้วย

1. อุุตสาหกรรมยานยนต์์แห่่งอนาคต
2. อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ
3. อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มรายได้้ดีีและการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ
4. อุุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีีชีีวภาพ
5. อุุตสาหกรรมแปรรููปอาหาร
รููปแบบที่่� 2 การสร้้างอุุตสาหกรรมใหม่่ (New S-Curve) อุุตสาหกรรมที่่เ� น้้นให้้เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลง

รููปแบบด้้านการผลิิตทั้้�งภาคเกษตรกรรม ภาคอุุตสาหกรรม รวมถึึงภาคบริิการของประเทศให้้มีีประสิิทธิิภาพ
โดยเป้้าหมายคืือการเปลี่่�ยนประเทศไทยที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มประเทศ “รายได้้ปานกลางขั้้�นสููง” ให้้กลายเป็็น

กลุ่่�ม “ประเทศที่่�มีีรายได้้สููง” รวมทั้้�งตอบโจทย์์ตามแนวโน้้มของโลกที่่�เปลี่่�ยนไป เช่่น การตระหนัักในเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น  ประชากรโลกเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุมากขึ้้�น  หรืือแม้้แต่่การเข้้าสู่่�สัังคมดิิจิิทััลที่่�ทุุกอย่่าง
สามารถเชื่่�อมโยงกัันได้้ผ่า่ นระบบอิินเทอร์์เน็็ต เป็็นต้้น 5 อุุตสาหกรรมใหม่่ที่�่กล่่าวถึึงนี้้�ประกอบด้้วย
1. อุุตสาหกรรมหุ่่�นยนต์์เพื่่� อการอุุตสาหกรรม
2. อุุตสาหกรรมการบิินและโลจิิสติิกส์์
3. อุุตสาหกรรมเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพและเคมีีชีีวภาพ
4. อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
5. อุุตสาหกรรมการแพทย์์ครบวงจร
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รููปแบบที่่� 3 อุุตสาหกรรมเป้้าหมายเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมป้้องกัันประเทศ และอุุตสาหกรรม

พััฒนาบุุคลากรและการศึึกษา

ทั้้�งนี้้�จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อโควิิด-19 และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนของโลกอนาคตหลัังยุุค

โควิิด-19 ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานระดัับโลก (Global Supply Chain) และสร้้าง
ความเสีียหายอย่่างมากต่่อการส่่งออกของโลก อีีกทั้้�งแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีมีีการพลิิกผััน

รุุนแรง โดยเฉพาะเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั มีีการเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด ซึ่่�งเทคโนโลยีี 5G เทคโนโลยีี AI เทคโนโลยีี
คลาวด์์ และข้้อมููลขนาดใหญ่่เข้้ามามีีบทบาทที่่�สำ�คั
ำ ัญอย่่างมากทั้้� งด้้านการศึึกษาทางไกล การทำำ�งาน

ทางไกล การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในอุุตสาหกรรม เช่่น อุุตสาหกรรมบัันเทิิง การท่่องเที่่�ยวเชิิงธุุรกิิจ 
การให้้บริิการทางการแพทย์์ การทำำ�เหมืือง การบริิหารท่่าเรืือ และการผลิิต เพื่่� อสร้้างและเพิ่่�มมููลค่่าภายใน
อุุตสาหกรรมทั้้�งภาคผลิิตและภาคบริิการ เป็็นต้้น จะเห็็นได้้ว่่าเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็นส่ว
่ นหนึ่่�งที่่�ขัับเคลื่่�อน

ระบบเศรษฐกิิ จโลกในยุุ ดหลัังโควิิ ด-19 แต่่ จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางดิิ จิิทััล และ
ยกระดัับศัักยภาพในการพััฒนามาตรฐานเทคโนโลยีี เพื่่� อภาคอุุตสาหกรรมสามารถใช้้ประโยชน์์สููงสุุด

จากการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรมของสาขาอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย

ที่่�สำ�คั
ำ ัญ พบว่่า ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศไทย มีีความต้้องการดัังนี้้�

ประเด็็นด้้านกำำ�ลัังคนและองค์์ความรู้้ � ได้้แก่่ (1) กำำ�ลัังคนและทัักษะแรงงานที่่�ไม่่ตรงกัับความ

ต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกำำ�ลัังคนและทัักษะด้้านดิิจิิทััลที่่�ขาดแคลน ได้้แก่่ นัก
ั วิิจััย

ด้้ านปััญญาประดิิ ษฐ์์และซอฟต์์ แวร์์ ทั้้� งนี้้�เกิิ ดจากปััญหาหลัั กสููตรการศึึกษาของอุุ ดมศึึกษาไม่่ตรงกัั บ

ความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม รวมทั้้�งบััณฑิิตที่่�จบใหม่่นั้้�นเข้้าทำำ�งานที่่�ไม่่ตรงสาย (2) การพััฒนา
กำำ�ลังั คนที่่มีีทั
� ก
ั ษะ โดยการทบทวนทัักษะ และการเพิ่่�มทัักษะ เพื่่� อรองรัับความต้้องการด้้านกำำ�ลังั คนที่่มีีทั
� ก
ั ษะ
รองรัับภาคอุุ ตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะกำำ�ลัังคนในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัั นออก (3) การที่่�

ประเทศไทยเข้้าสู่่เ� ศรษฐกิิจดิิจิิทััล จำำ�เป็็นต้้องมีีองค์์ความรู้้�ด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ อีีกทั้้�งประเทศไทย
กำำ�ลัังเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย จึึงส่่งผลให้้ภาคอุุตสาหกรรมได้้รัับผลกระทบจากแรงงานที่่�ขาดแคลน  และ (4)

ภาคอุุ ตสาหกรรมของประเทศไทยยัังขาดงานวิิ จััยต้้ นน้ำำ�  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอุุ ตสาหกรรมดิิ จิิทััล และ
อุุ ตสาหกรรมอาหารที่่� ยัังขาดองค์์ ความรู้้�ด้้ านการแปรรููป อีีกทั้้� งการผลัักดัั นและต่่อยอดงานวิิ จััยสู่่�การ
ใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์

ประเด็็นด้้านเทคโนโลยีี ได้้แก่่ (1) เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามามีีบทบาทที่่�สำ�คั
ำ ัญอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนา

อุุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลช่่วยในการสร้้างและเพิ่่�มมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์

ในสาขาการผลิิตและการบริิการ (2) ภาคอุุ ตสาหกรรมของประเทศยัังคงประสบปััญหากัับการพึ่่� งพา
เทคโนโลยีีขั้้�นสููงจากต่่างประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในอุุตสาหกรรมการแพทย์์ และอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล

ประเด็็นด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน ได้้แก่่ (1) กฎหมาย กฎระเบีียบ และนโยบายของประเทศไทย

ยัังไม่่เอื้้�อต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของภาคเอกชนในแต่่ละสาขา (2) ภาคอุุตสาหกรรมจำำ�เป็็นต้้องพััฒนาด้้าน

มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นที่�่ยอมรัับของสากล โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่่�ต้้องพััฒนา
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มาตรฐาน อาทิิ GAP GMP HACCP CPTPPP และ ISO เป็็นต้น 
้ (3) พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้เพีียงพอต่่อ
การดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ  โดยเฉพาะระบบโลจิิ ส ติิ ก ส์์ สถาบัั น และศููนย์์ ท ดสอบของประเทศให้้ ไ ด้้ ม าตรฐาน
เท่่าเทีียมสากล

สรุุ ปได้้ว่่า ความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรมเป้้าหมายที่่�สำ�คั
ำ ัญของประเทศ จำำ�เป็็นต้้องมุ่่�งเน้้น

การต่่อยอดการพััฒนาในกลุ่่�มเทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้ต้้องมีีการเปลี่่�ยนโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจ

อุุตสาหกรรมที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรม และกำำ�หนดแผนที่่�นำำ�ทางและทิิศทางเชิิงยุุทธศาสตร์์ ให้้สอดคล้้อง
กัับบริิบทของโลก อีีกทั้้�งประเทศไทยยัังต้้องเผชิิญหน้้ากัับเทคโนโลยีีพลิิกโฉมฉัับพลััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง

เทคโนโลยีีดิิ จิิทััลที่่� เข้้ามามีีบทบาทที่่� สำ�คั
ำ ั ญในการเป็็นกลไกการขัับเคลื่่� อนและพััฒนาเศรษฐกิิ จเข้้าสู่่�

เศรษฐกิิจดิิจิิทััล และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของห่่วงโซ่่มููลค่่าระดัับโลก และยกระดัับ Tier ประเทศไทยให้้สููงขึ้้�น 
รวมทั้้�งการสร้้างกำำ�ลังั คน และพััฒนาทัักษะให้้ตรงกัับความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรมอีีกด้้วย จากความ

ท้้าทายที่่�ได้้กล่่าวมานั้้�น ภาคอุุตสาหกรรมไทยต้้องมีีการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อการเพิ่่�มมููลค่่าสู่่ก
� าร

สร้้างมููลค่่า หรืือการสร้้างผลิิตภาพ โดยต้้องยกระดัับศัักยภาพและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน 
โดยเน้้นการพึ่่�งพาตนเอง เพื่่� อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน  และรองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่อไป (สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม, 2563)

3.3 สถานการณ์์และความต้้องการของชุุมชนและ
สัังคมเชิิงพื้้� นที่่�
การวิิเคราะห์์ความต้้องการของชุุมชนและสัังคมเชิิงพื้้�นที่�่ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (2563) พบประเด็็นสำ�คั
ำ ัญของการเปลี่่�ยนแปลงของพื้้�นที่�่ที่�่เป็็นความ
ต้้องการของคน ชุุมชน  และสัังคมในพื้้�นที่�่ จากโครงการ Foresight การวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลสถานการณ์์และ
การสร้้างฉากทััศน์์เพื่่� อสนัับสนุุนการทำำ�แผนวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม (ววน.) สามารถวิิเคราะห์์

ความต้้องการของชุุมชนและสัังคมเชิิงพื้้�นที่�่ ทั้้�ง 6 ภููมิิภาค ร่่วมกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (ชล บุุนนาค
และคณะ, 2563) พบว่่า

ภาคเหนืือ มีีประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งหมด 5 ประเด็็น  และข้้อเสนอเกี่่�ยวกัับช่่องว่่าง

ด้้านความรู้้�และทิิศทางเชิิงยุุทธศาสตร์์คืือ 1) การถืือครองที่่�ดิินเพื่่� อการเกษตรลดลง 2) ระบบเกษตรที่่�ไม่่
เอื้้�อต่่อความมั่่�นคงทางอาหาร 3) ระบบการศึึกษาที่่�ไม่่เท่่าเทีียมและไม่่ตอบสนองท้้องถิ่่�น 4) ขาดการพััฒนา
ระบบเศรษฐกิิจชุุมชนบนฐานภููมิินิเิ วศวััฒนธรรมและทรััพยากรธรรมชาติิ และ 5) ค่่า PM 2.5 ที่่�สููงต่่อเนื่่� อง
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ภาคกลาง มีีประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งหมด 13 ประเด็็น โดยมีี ประเด็็นด้้านสัังคม คืือ

1) ความยากจน 2) การถดถอยของภาคเกษตร 3) การเจ็็บป่่วยด้้วยโรคไม่่ติิดต่่อ และ 4) ความเหลื่่�อมล้ำำ�

ด้้านการศึึกษา ประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ คืือ 1) การชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ 2) ความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางเศรษฐกิิจ 
ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม คืือ 1) มลพิิษทางอากาศ 2) ภััยธรรมชาติิ 3) คุุณภาพน้ำำ�จืืด และ 4) การนำำ�ขยะ

กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ น้้อย ประเด็็นด้้านสัันติิภาพ สิิทธิิมนุุษยชน และความยุุติิธรรม คืือ 1) คดีีอาชญากรรมที่่�เพิ่่�ม

มากขึ้้�น  ประเด็็นด้้านความร่่วมมืือ คืือ 1) การบริิหารจััดการที่่�ดีีขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น  และ
ประเด็็นด้้านเทคโนโลยีี องค์์ความรู้้แ
� ละนวััตกรรม คืือ 1) การเข้้าถึึงเทคโนโลยีีของผู้้�ประกอบการรายย่่อย

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งหมด 5 ประเด็็น คืือ 1) ปััญหา

ความเหลื่่�อมล้ำำ� 2) ปััญหาด้้านภััยแล้้งและคุุณภาพของแหล่่งน้ำำ�ในพื้้�นที่�่ 3) ปััญหาการเติิบโตของเศรษฐกิิจ
ในระดัับภาคที่่�ต่ำำ� 4) ปััญหาความยากจน และ 5) ปััญหาการพััฒนาคนของภาคอยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�

ภาคตะวัันออก มีีประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งหมด  12 ประเด็็น คืือ 1) ปััญหาการขาด

รายได้้ รายได้้ของเกษตรกรและผู้้�ผลิิตอาหารรายเล็็กลดลง และการเข้้าถึึงทรััพยากร ปััจจััยการผลิิตและ

ทางเศรษฐกิิจในภาคตะวัันออก 2) ปััญหากำำ�ลัังแรงงานขาดทัักษะ 3) ปััญหาภััยแล้้ง การขาดแคลนน้ำำ� 
4) ปััญหาคุุณภาพน้ำำ�ไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐาน และ 5) ปััญหาปริิมาณกากของเสีียอุุตสาหกรรม

ภาคใต้้ มีีประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งหมด  5 ประเด็็น คืือ 1) ผลิิตภััณฑ์์ภาคเกษตรมีี

มููลค่่าลดลง 2) ปััญหาสารเสพติิดมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น 3) ปััญหาความยากจนมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น 4) การขยายตััว

ทางเศรษฐกิิจของภาคใต้้อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ� 5) จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่� อง แต่่กระจุุกตััวอยู่่ใ� น

แหล่่งท่่องเที่่�ยวหลััก 6) ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�ของภาคใต้้ที่�่มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น  7) การพััฒนาเมืืองน่่าอยู่่� 
8) ปััญหาขยะของเสีียทุุกชนิิดที่�่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น 9) ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�และการฟื้้� นฟููปกป้้องระบบ

นิิเวศจากภููเขาถึึงทะเล 10) ปััญหาธรรมาภิิบาลของหน่่วยงานภาครััฐ 11) ปััญหาการเสีียดุุลการค้้าชายแดน
ของภาคใต้้ และ 12) ปััญหาการใช้้เทคโนโลยีีของเกษตรกร

ภาคใต้้ชายแดน มีีประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งหมด 3 ประเด็็น คืือ 1) ภาคเกษตรถดถอย

สััมพัันธ์กั
์ ับงานและการเติิบโตของเศรษฐกิิจ 2) ยาเสพติิด และ 3) นิิติิธรรมและความรุุนแรง

สรุุปได้้ว่า่ จากความต้้องการของชุุมชนและสัังคมเชิิงพื้้�นที่ใ�่ นแต่่ละภููมิิภาคส่่วนใหญ่่ของประเทศไทย

มีีปััญหาด้้านความมั่่�นคงทางสัังคม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านความรุุนแรง ปััญหายาเสพติิด และปััญหาสัังคม
สููงวััย ทั้้�งปััญหาทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมส่่วนใหญ่่เกิิดปััญหาฝุ่่�นละออง PM 2.5 การบริิหารจััดการน้ำำ�  รวมทั้้�ง

การรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ นอกจากปััญหาที่่�ได้้กล่่าวมานั้้�น ยัังพบว่่าเศรษฐกิิจในแต่่ละภููมิิภาค

ของประเทศไทยมีีความเหลื่่�อมล้ำำ�กัันในแต่่ละภููมิิภาค มีีปััญหาด้้านความยากจน ขาดการพััฒนาระบบ
เศรษฐกิิจชุุมชนบนฐานนิิเวศวััฒนธรรม เป็็นต้้น
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บทที่่� 4
ผลงานที่่�ผ่่านมา
และประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
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ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นมา สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย

และนวััตกรรม (สกสว.) ได้้จััดสรรงบประมาณด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม ให้้กับ
ั

หน่่วยบริิหารและจััดการทุุน  โดยแผนงานหลัักและแผนงานย่่อยที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
ต้้องสอดคล้้องกัับแผนวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดผลผลิิต ผลลััพธ์์

และผลกระทบ ที่่�สามารถตอบเป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญภายใต้้ 4 แพลตฟอร์์ม
ได้้แก่่ แพลตฟอร์์มที่่� 1 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคน ยกระดัับสถาบัันความรู้้�และ

ระบบนิิเวศ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม แพลตฟอร์์มที่่� 2 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ

วิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของสัังคม แพลตฟอร์์มที่่� 3 ยุุทธศาสตร์์

ด้้านวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน พร้้อมทั้้�งยกระดัับ
การพึ่่�งพาตนเองในระดัับประเทศ แพลตฟอร์์มที่่� 4 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััยและสร้้าง

นวััตกรรมเพื่่� อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่แ
�่ ละลดความเหลื่่�อมล้ำำ� โปรแกรมที่่� 16 การปฏิิรููประบบ
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม และโปรแกรมที่่� 17 การแก้้ไขปััญหา

วิิ กฤตเร่่งด่่ วนของประเทศ ได้้ อย่่างชััดเจนและเป็็นรูู ปธรรม และจากการสนัับสนุุน
งบประมาณด้้าน ววน. ในปีีที่�่ผ่า่ นมาก่่อให้้เกิิดผลงานที่่�โดดเด่่น โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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4.1 ผลงานที่่�ผ่่านมาในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้้านการพัั ฒนากำำ�ลัังคน ระบบนิิเวศและโครงสร้้างพื้้� นฐานด้้าน
การวิิจััย
เกิิดการพััฒนากำำ�ลัังคนที่่�มีีความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ สร้้างสถาบัันความรู้้�  และพััฒนาโครงสร้้าง

พื้้�นฐานเพื่่� อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต อาทิิ

การใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในระบบอุุตสาหกรรม 4.0 เป็็นงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับ

หุ่่�นยนต์์ ระบบอััตโนมััติิ และปััญญาประดิิษฐ์์มาใช้้ในอุุตสาหกรรม โดยบริิษััทเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กััด 
(มหาชน) ได้้ใช้้ผลงานนี้้�ในกระบวนการผลิิตและตรวจสอบคุุณภาพหน้้ากากอนามััย ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังผลิิตสููงถึึง
3 ล้้านชิ้้�นต่่อเดืือน 

ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั ไพรเมทแห่่งชาติิ  ได้้รับ
ั การรัับรองมาตรฐานสากลทางด้้านการดููแลและการเลี้้�ยงสััตว์์ทดลอง

จากองค์์ กรสนัั บสนุุ นการปฏิิ บััติิต่่อสััตว์์ ทดลองทางวิิ ทยาศาสตร์์อย่่างมีีจริิยธรรม และให้้ การรัับรอง
มาตรฐานสากลสำำ�หรัับการดููแลและใช้้สัต
ั ว์์ทดลอง (The Association for Assessment and Accreditation
of Laboratory Animal Care; AAALAC) และมีีแผนขอรัับการรัับรองความสามารถห้้องปฏิิบัติ
ั ิการทดสอบ

วิิจััยตามหลัักเกณฑ์์ขององค์์กร The Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) ว่่าด้้วยแนวทางในการปฏิิบัติ
ั ิที่�่ดีีของห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ (Good Laboratory Practice; GLP) โดยในปีี

พ.ศ. 2563 นี้้� ทำ�ำ ให้้ประเทศไทยมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับการวิิจัย
ั และทดสอบยาและวััคซีีนอย่่างครบถ้้วน 
ส่่งผลให้้การพััฒนายาและวััคซีีนในประเทศไทยสามารถดำำ�เนิินการได้้ในมาตรฐานเดีียวกัับประเทศที่่�

พััฒนาแล้้ว สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือในผลการวิิจััยและคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นที่�่ยอมรัับ จึึงถืือได้้ว่่าเป็็น
การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางด้้านสาธารณสุุขและสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้กัับประเทศ

การพััฒนายาต้้านโรคมะเร็็งและการรัักษา ได้้พัฒ
ั นายาชีีววััตถุุ ยาสัังเคราะห์์และกึ่่�งสัังเคราะห์์ และ

ยาจากสมุุนไพร รวมทั้้�งยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์เพื่่� อสามารถพััฒนายารัักษาโรคมะเร็็ง
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพดีีและได้้มาตรฐาน ความสำำ�เร็็จที่�่เกิิดขึ้้�นคืือ การพััฒนายาชีีววััตถุุคล้้ายคลึึง Trastuzumab ที่่�

ใช้้รัักษาโรคมะเร็็งเต้้านม ซึ่่�งเป็็นการวิิจััยที่่�จะช่่วยลดการนำำ�เข้้ายาที่่�มีีราคาแพงจากต่่างประเทศ และ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาอุุตสาหกรรมยาในประเทศอีีกทางหนึ่่�งด้้วย เป็็นต้้น
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ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อม
โจทย์์ท้้าทายด้้านทรััพยากร สิ่่�งแวดล้้อมและการเกษตร เพื่่� อสนัับสนุุนให้้เกิิดการบริิหารจััดการการ

ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิของประเทศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ

การจัด
ั การคุุณภาพอากาศ และการลดฝุ่น
่� ละอองขนาดเล็็กไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) การใช้้

เทคโนโลยีีอวกาศกัับการจััดการ PM 2.5 เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�นำำ�เทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ มาใช้้

สำำ�หรัับให้้บริิการข้้อมููลจากดาวเทีียม ข้้อมููลภููมิิสารสนเทศ และข้้อมููลจากสถานีีตรวจวััดที่�่เกี่่ย
� วข้้องกัับการ
จััดการ PM 2.5 ที่่�ถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนดขององค์์กรความร่่วมมืือข้้อมููลภููมิิศาสตร์์ระบบเปิิด (Open Geo-

spatial Consortium: OGC) สามารถรายงานข้้อมููล PM 2.5 เชิิงพื้้�นที่ค
�่ รอบคลุุมทั่่�วประเทศไทยและประเทศ
เพื่่� อนบ้้านได้้ อย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อสถานการณ์์ รวมถึึ งสามารถคาดการณ์์ปริิมาณความเข้้มข้้นของ

PM 2.5 ล่่วงหน้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ยังั สามารถใช้้เป็็นฐานข้้อมููลเพื่่� อใช้้ในการออกมาตรการ
แก้้ไขปััญหาเชิิงสาเหตุุให้้แก่่ภาครััฐและเอกชน 

ทะเลไทย ต้้องไร้้ขยะ โดยมีีการจััดการพลาสติิกอย่่างครบวงจรตั้้�งแต่่การผลิิตในระดัับต้้นน้ำำ�ถึึง

ปลายน้ำำ� เพื่่� อแก้้ไขปััญหาการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ การนำำ�ไปใช้้ และการกำำ�จััดอย่่างไม่่ถููกต้้อง เพื่่� อกำำ�จััดปััญหา
ขยะที่่� ทิ้้� งสู่่�ทะเลจากบนบกในระยะยาวและเป็็นการกำำ�จัั ดปััญหาขยะทะเลจากต้้ นทาง มีีการผลัั กดัั น
ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกรีีไซเคิิลเข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจในรููปแบบต่่าง ๆ ตลอดจนมีีการจััดการขยะตกค้้างใน

ทะเลตั้้�งแต่่ขนาดใหญ่่จนถึึงไมโครพลาสติิก ซึ่่�งเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันกัับภาคประชาสัังคมในพื้้�นที่�่และ

หน่่วยงานระดัับท้้องถิ่่�นเพื่่� อลดและป้้องกัันปััญหาขยะตกค้้างอย่่างยั่่�งยืืน  โดยใช้้นวััตกรรมเชิิงเทคโนโลยีี
และเชิิงสัังคม รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่าย “นัักรัักทะเลไทย” เพื่่� อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมผ่่านสื่่� อหลากหลาย
รวมถึึงสื่่�อสัังคมออนไลน์์และกิิจกรรมต่่าง ๆ

ด้้านสัังคม
เพื่่� อพััฒนาการบริิการทางสาธารณสุุขและนวัั ตกรรม ในการรัับมืือกัั บอัั ตราส่่วนที่่� เพิ่่�มขึ้้� นของ

ประชากรวััยสููงอายุุของประเทศไทย ให้้ผู้้�สููงวััยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีคุุณค่่า ตลอดจนลดค่่าใช้้จ่่ายภาครััฐ

ในการดููแล และสัังคมคุุณภาพและความมั่่�นคง เพื่่� อสร้้างสัังคมที่่�รู้้�เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทย

และสัังคมโลก มีีความเสมอภาคและเท่่าเทีียมกัันทางสัังคม พััฒนานโยบายสาธารณะหรืือนวััตกรรมทาง
สัังคมบนฐานความรู้้�จากการวิิจััย โดยผลงานโครงการที่่�มีีผลกระทบสููง ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�

การแก้้ไขปััญหาคนจนแบบเบ็็ดเสร็็จและแม่่นยำำ� จากกรอบแนวคิิดเบื้้�องต้้นที่�่จะทำำ�การวางระบบ

บริิหารจััดการการขจััดความยากจนแบบตรงเป้้าหมาย ผ่่านการตั้้�งคณะกรรมการขจััดความยากจนแห่่งชาติิ

และคณะกรรมการขจัั ดความยากจนระดัับจัั งหวััด ซึ่่�งประกอบด้้วย ผู้้�ว่่าราชการจัั งหวััด  ธนาคารเพื่่� อ

การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร ภาคเอกชน ชุุมชน  และสถาบัันอุุดมศึึกษา มีีบทบาทในการรวบรวม
ข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่�่ เพื่่� อให้้สามารถชี้้�เป้้าได้้ ในหลายระดัั บ มีีการเลืือกกลุ่่�มประชากรที่่� ต้้องการได้้ รัับความ
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ช่่วยเหลืือ จััดคณะทำำ�งาน ลงพื้้�นที่�่เข้้าไปศึึกษาปััญหาของกลุ่่�มประชากร และติิดตามและประเมิินผล โดย
เก็็บข้้อมููลคนจนร้้อยละ 40 ล่่างสุุดใน  10 จัังหวััดคืือ กาฬสิินธุ์์� สุุริินทร์์ มุุกดาหาร ชััยนาท สกลนคร

แม่่ฮ่่องสอน  ศรีีสะเกษ อำำ�นาจเจริิญ ยโสธร ปััตตานีี จำำ�นวน  131,040 คน  เพื่่� อส่่งต่่อความช่่วยเหลืือทั้้�ง
ระดัับพื้้�นที่�่และส่่วนกลาง และได้้พััฒนาระบบเครื่่�องมืือกลางในการสำำ�รวจ วิิเคราะห์์สภาพปััญหาเชิิงลึึก
ของคนจนในพื้้�นที่�่และสำำ�รวจศัักยภาพและทุุนในพื้้�นที่�่ สร้้างระบบการช่่วยเหลืือและจััดการหนุุนเสริิม
กระบวนการทำำ�งานกัับกลไกจัังหวััด และสร้้างพื้้�นที่�่แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่าง 10 จัังหวััด 

นอกจากนี้้� ได้้มีีการประสานความร่่วมมืือกัับกระทรวงมหาดไทย ด้้านการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานขัับ

เคลื่่�อนโครงการวิิจััยร่่วมกัับคณะกรรมการแก้้ไขปััญหาความยากจนของจัังหวััด เพื่่� อติิดตามและประสาน

งานการทำำ�งานร่่วมกัันแบบบููรณาการ และประสานความร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิจััยป๋๋วย อึ้้�งภากรณ์์ ธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ในการพััฒนา system based research เพื่่� อวิิเคราะห์์ สังั เคราะห์์ และเชื่่�อมโยงระบบ
ต่่าง ๆ ในระดัับชาติิ ซึ่่�งโครงการนี้้�จะดำำ�เนิินการต่่อเนื่่� องในปีี พ.ศ. 2564 ต่่อไป

ด้้านสาธารณสุุข
จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทั่่�วโลก ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิิต เศรษฐกิิจ  และ

สัังคมอย่่างรุุนแรง โดย สกสว. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้นำำ�องค์์ความรู้้� และนวััตกรรมมาใช้้ในการผลิิต
ผลงานเพื่่� อช่่วยแก้้ไขปััญหาวิิกฤตนี้้� ดัังนี้้�

การวิิจััยพััฒนาวััคซีีนไวรััสโคโรนา 2019 อย่่างครบวงจร ซึ่่�งพบว่่าขณะนี้้�วััคซีีนทั่่�วโลกมีี 160 ชนิิด 

สำำ�หรัับประเทศไทยสามารถผลิิตได้้ 7 ชนิิด โดยวััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรนา ชนิิด mRNA พบว่่าเป็็นวััคซีีน

ที่่ใ� ห้้ผลเด่่นชัด 
ั และผลจากการทดสอบในลิิงเข็็มที่่� 2 ได้้ผลทดสอบเป็็นที่�น่
่ า่ พอใจ และคาดว่่าจะเริ่่�มทดสอบ
ในคนช่่วงเดืือนตุุลาคมนี้้�

การพััฒนาศัักยภาพและประสิิทธิิภาพห้้องปฏิิบััติิการ เพื่่� อการทดสอบ สอบเทีียบ เทีียบวััด  และ

การประเมิินคุุณภาพวััสดุุและอุุปกรณ์์ป้้องกัันทางการแพทย์์ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาสามารถผลิิตอุุปกรณ์์ทางการ

แพทย์์ ดัังนี้้� (1) ชุุดตรวจแลมป์์เปลี่่�ยนสีีสำำ�หรัับการตรวจคััดกรองเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ระยะที่่� 1 จำำ�นวน 
20,000 ชุุด  และในระยะที่่� 2 จำำ�นวน 30,000 ชุุด  โดยได้้มีีการนำำ�ไปใช้้งานจริิงในหน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้แก่่

กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข, อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี, โรงพยาบาลรามาธิิบดีี,
โรงพยาบาลจัักรีีนฤบดิินทร์์ และโรงพยาบาลจัังหวััด  และสถานีีอนามััยอื่่�น  ๆ (2) ชุุดตรวจวิินิิจฉัย
ั SARS-

CoV-2 ด้้วยวิิธีี  Real-Time PCR ซึ่่�งสามารถตรวจเชื้้�อได้้จากตััวอย่่างสารคััดหลั่่�งที่่�เก็็บได้้ง่่าย เช่่น น้ำำ�ลาย

เพิ่่�มความปลอดภััยกัับผู้้�ปฏิิบััติิงานและสะดวกในการเก็็บตััวอย่่าง รวมทั้้�งการพััฒนาวิิธีีการตรวจหาสาร
พัันธุุกรรมโดยตรงจากตััวอย่่าง ลดขั้้�นตอนการสกััดสารพัันธุุกรรมทำำ�ให้้การตรวจวิินิิจฉััยมีีความรวดเร็็ว
ประหยััด และปลอดภััย ทั้้�งนี้้�คณะวิิจััยได้้ส่ง่ มอบชุุดตรวจ SARS-CoV-2 ให้้แก่่รัฐ
ั บาลทุุกสััปดาห์์ และยัังคง
เดิินหน้้าผลิิตชุุดตรวจอย่่างต่่อเนื่่� องจนครบตามเป้้าหมาย 1 ล้้านชุุด ภายใน 6 เดืือน 
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การผลิิตห้้องความดัันติิดลบแบบเคลื่่�อนย้้ายได้้สำ�ำ หรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดจากโควิิด-19

เป็็นการออกแบบและระบบอากาศในห้้องสะอาด (Clean Room) และนำำ�องค์์ความรู้้�ด้้านระบาดวิิทยาและ

การควบคุุมการแพร่่กระจายเชื้้�อมาประยุุกต์์ใช้้ ซึ่่�งโครงการวิิจััยนี้้�ได้้ผลิิตและติิดตั้้�งห้้องความดัันติิดลบ

แบบเคลื่่�อนย้้ายได้้ให้้แก่่ 25 โรงพยาบาล กระจายในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 10 แห่่ง ภาคกลาง 3 แห่่ง
และภาคใต้้ 12 แห่่ง และอยู่่ร� ะหว่่างกำำ�ลัังดำำ�เนิินการอีีก 11 โรงพยาบาล

ด้้านเศรษฐกิิจ
การวิิ จััยและสร้้างนวัั ตกรรมเพื่่� อเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันของประเทศ ยกระดัั บความ

สามารถการแข่่งขัันและวางรากฐานทางเศรษฐกิิจภายใต้้แนวคิิดเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน 
และเศรษฐกิิจสีีเขีียว มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมและระบบนิิเวศเพื่่� อเชื่่�อมโยงกิิจกรรมการวิิจััยและ
พััฒนา ด้้วยการร่่วมทุุนระหว่่างภาครััฐ ภาคการศึึกษา และภาคเอกชน มีีผลงานวิิจััยเด่่น อาทิิ

นวัั ต กรรมการผลิิ ต แมลงตามแนวทางการพัั ฒ นาสารให้้ ป ระโยชน์์ เ ชิิ ง หน้้ า ที่่� (Insect-based

functional ingredients) สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหารและอาหารสััตว์์ แบบครบวงจรด้้วยระบบฟาร์์มเลี้้�ยง
แมลงสมััยใหม่่ (Modern Insect Farming) และกระบวนลดการสููญเสีียเหลืือศููนย์์ (Zero-waste Process)

โดยการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์โปรตีีนจากแมลง จากการเน้้นจิ้้�งหรีีดเป็็นวััตถุุดิิบหลััก เพราะมีีโปรตีีนสููงและ
เพาะเลี้้�ยงง่่าย และจะพััฒนาฟาร์์มจิ้้�งหรีีดให้้ได้้มาตรฐานสากล รวมทั้้�งโรงงานต้้นแบบเพื่่� อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

และกระบวนการผลิิตส่่วนผสมจากแมลงสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์และอาหารสััตว์์น้ำำ�ในอนาคต

ซึ่่�งจะสามารถช่่วยให้้บริิษััทสามารถขยายธุุรกิิจได้้ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�จนถึึงปลายน้ำำ�  และมีีแผนที่่�จะขยายกำำ�ลััง
การผลิิตในลัักษณะเกษตรพัันธสััญญา (Contract Farming) กัับเกษตรกรเครืือข่่ายอีีกด้้วย

การพััฒนาต้้นแบบหุ่่�นยนต์์ช่ว่ ยประเมิิน ดููแล ฟื้้� นฟูู บริิการผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง

ได้้สร้้างต้้นแบบหุ่่�นยนต์์ช่ว
่ ยประเมิิน ดููแล ฟื้้� นฟูู บริิการผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง ผลจาก

งานวิิจััยได้้ต้้นแบบระบบตรวจและเฝ้้าระวัังสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง ต้้นแบบ

อุุปกรณ์์ตรวจจัับสภาวะหััวใจห้้องบนสั่่�นพลิ้้�ว ต้้นแบบระบบทำำ�กายภาพบำำ�บัดสำ
ั �ำ หรัับผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือด
สมอง ต้้นแบบโปรแกรมฝึึกพููดสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง และระบบสารสนเทศและโปรแกรม

ประยุุกต์์ ในการเก็็บข้้อมููลสุุขภาพผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�สููงอายุุจากหุ่่�นยนต์์ เพื่่� อประเมิินความเสี่่�ยงของการเกิิด
โรคหลอดเลืือดสมองของผู้้�ป่่วยและผู้้�สููงอายุุที่�่อยู่่�บ้า้ นและสถานพยาบาล

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์ชั้้�นสููงเพื่่� อการบำำ�บัดรั
ั ก
ั ษาโรคที่่�ยังั รัักษาไม่่ได้้ ผลสำำ�เร็็จที่�่ได้้รับ
ั

คืือ ได้้รับ
ั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่� อการผลิิตยา Erythropoietin ซึ่่�งเป็็นยารัักษาภาวะซีีดที่่�ไม่่ทราบสาเหตุุ

ในโรคไตและโรคมะเร็็ง ได้้รับ
ั การถ่่ายทอดเพื่่� อการผลิิตยาอิิมมููโนโกลบููลิินสำ�ำ หรัับฉีีดรัักษาโรคมืือ เท้้า ปาก
อย่่างเต็็มรููปแบบในประเทศ รวมถึึงการพััฒนาแผ่่นกระจกตาสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคผิิวกระจกตาเสื่่�อม แผ่่นเยื่่�อ

เมืือกในช่่องปาก (Oral mucosa) ให้้ผู้้�ป่่วยแผลในช่่องปากเรื้้�อรััง การนำำ�เม็็ดเลืือดขาวชนิิด Natural Killer
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Cell (NK Cells) มาใช้้รัก
ั ษาโรคมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาวที่่�มีีความเสี่่ย
� งสููง และโรคมะเร็็งนิิวโร
บลาสโทมา และนำำ� CAR-CD19 Tcell มารัักษาโรคมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาวชนิิดบีีเซลล์์ พััฒนา

ยาชีีววััตถุุคล้้ายคลึึงสำำ�หรัับกระตุ้้�นเม็็ดเลืือดขาวสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยมะเร็็งที่่�ได้้รัับเคมีีบำำ�บััด 
(Biosimilar Pegfilgrastim: PEG-GCSF) ที่่�ผลิิตในประเทศไทยตามมาตรฐานยุุโรปเพื่่� อ
ใช้้ในประเทศและส่่งออก

ผลงานวิิจััยทำำ�ให้้ได้้เคมีีบำำ�บัด 
ั (Biosimilar Pegfilgrastim) ที่่�ผลิิตตามมาตรฐาน

การผลิิตของยุุโรป (Europe Good Manufacturing Practice; EU GMP) และผ่่านการ

ทดสอบในสััตว์์ สามารถตรวจและวิิเคราะห์์ปริิมาณยา PEG-GCSF ที่่�ถููกต้้อง แม่่นยำ� 
ำ
ตามมาตรฐานห้้ องปฏิิ บััติิการที่่� ผ่่านระบบคุุณภาพที่่� ช่่วยจัั ดการห้้ องปฏิิ บััติิการให้้ มีี

มาตรฐาน Good Laboratory Practice; GLP) และกำำ�ลัังพััฒนาวิิธีีตรวจวิิเคราะห์์ระดัับ

แอนติิ บ อดีีที่่� เ ฉพาะเจาะจง รวมทั้้� ง อยู่่� ร ะหว่่ า งเตรีียมการศึึ ก ษาประสิิ ท ธิิ ผ ลและ
ความปลอดภััยในประชากรไทย และต่่างประเทศ โดยการศึึกษาทั้้�งสองรายการเป็็นการ

ศึึกษาเปรีียบเทีียบ ระหว่่างยาของโครงการและยาต้้นแบบ และอยู่่�ระหว่่างการเตรีียม
เอกสารเพื่่� อขึ้้�นทะเบีียนยาในไทยและยุุโรป
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4.2 ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั
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พ.ศ. 2565 มุ่่�งเน้้นการสร้้างงานวิิจััยและนวััตกรรมที่่�สามารถใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์ได้้จริงิ และเพิ่่�มขีีด

ความสามารถของภาคการผลิิตและบริิการบนรากฐานของการพึ่่�งพาตนเองแบบยั่่�งยืืน  สามารถใช้้แก้้ไข
ปััญหาที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการพััฒนาสัังคมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ สร้้างขีีดความสามารถทางเทคโนโลยีีรองรัับ

การดำำ�รงชีีวิิตในวิิถีีใหม่่ โดยประโยชน์์ที่�่คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในภาพรวมของประเทศ ภายในปีี พ.ศ. 2565
ประกอบด้้วย

1.	คุุณภาพชีีวิิตของประชาชน และการแก้้โจทย์์ท้้าทายสัังคม ได้้แก่่
1) นวัั ตกรรมหรืือกระบวนการเพื่่� อลดปริิมาณขยะ ซึ่่� งถููกนำำ�ไปใช้้อย่่างน้้อยใน  5 พื้้�นที่�่ และ
ลดปริิมาณขยะได้้รวมประมาณ 250,000 ตัันต่่อปีี ไม่่น้้อยกว่่า 4 นวััตกรรม

2) เทคโนโลยีี วิิธีีการหรืือกระบวนการในการบริิหารจััดการซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมาตรการหรืือ
นโยบายในการป้้องกัันหรืือลดปริิมาณ PM 2.5 ไม่่น้้อยกว่่า 4 วิิธีีการ

3) ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย/มาตรการ/เทคโนโลยีีในการบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างเป็็นระบบ เพื่่� อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ�ของประเทศ และแก้้ปััญหาน้ำำ�ในภาคการเกษตร ไม่่น้้อยกว่่า 6 เรื่่�อง

4) องค์์ความรู้้�ใหม่่ แนวทางหรืือนวััตกรรมที่่�สามารถนำำ�ไปกำำ�หนดนโยบายหรืือนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
กัับสัังคมสููงวััยระดัับชุุมชนพื้้�นที่�่ และระดัับอุุตสาหกรรม ไม่่น้้อยกว่่า 10 เรื่่�อง

5) การลดภาระโรค NCDs และอััตราการตายและบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุทางถนนในพื้้�นที่�่นำำ�ร่่อง
ร้้อยละ 5 ต่่อปีี

6) นโยบายและนวััตกรรมเพื่่� อการจััดการภััยพิิบัติ
ั ที่
ิ เ�่ ป็็นผลงานจาก ววน. และถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
อย่่างน้้อย 80 เรื่่�อง/ชิ้้�น

2. การพัั ฒนาพื้้� นที่่�และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
1) ชุุมชนที่่�นำำ�ความรู้้�  และนวััตกรรมไปใช้้ในการจััดการชุุมชนของตนเองให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตและ
ความเป็็นอยู่่�ที่�่ดีีขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่า 350 แห่่ง

2) ต้้ น แบบเมืืองน่่ า อยู่่�ที่�่ มีี การลงทุุ น เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานทางเศรษฐกิิ จสัั ง คมและ
เทคโนโลยีีเพื่่� อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีต่่อปีี ไม่่น้้อยกว่่า 10 เมืือง

3) จำำ�นวนวิิสาหกิิจชุุมชนสร้้างสรรค์์ (Smart Community Enterprises) ที่่�มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นต่่อปีี
ไม่่น้้อยกว่่า 175 ราย

4) ขจััดความยากจนรายครััวเรืือน โดยทำำ�ให้้ครััวเรืือนมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ไม่่น้้อยกว่่า 18,000 บาท/
ครััวเรืือน/ปีี จำำ�นวน 1,000 ครััวเรืือน
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5) ลดความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจสัังคม จากการพััฒนาอุุปกรณ์์การแพทย์์ เวชภััณฑ์์ ระบบติิดตามการระบาด
ของโรค ให้้ความรู้้�แก่่ประชาชน และมีีมาตรการทางการแพทย์์ สาธารณสุุข และฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจสังั คมในระดัับ
อุุตสาหกรรมและระดัับพื้้�นที่�่

3. การพัั ฒนาเศรษฐกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
1) เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ที่�่ใช้้เทคโนโลยีีที่่�มีีรายได้้มากกว่่า 2 แสนบาทต่่อปีี จำำ�นวน 500 คน
2) SMEs ที่่�มีีความสามารถในการดำำ�เนิินงานหรืือเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ด้้วยเทคโนโลยีี จำำ�นวน 300 ราย
3) ผู้้�ประกอบการ Startup รายใหม่่ ไม่่น้อ
้ ยกว่่า 250 ราย เกิิดแพลตฟอร์์มการใช้้ประโยชน์์สำ�ำ หรัับผู้้�ประกอบการ
ในการลงทุุนระยะยาว

4) จำำ�นวนภาคเอกชนร่่วมลงทุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม ไม่่น้้อยกว่่า 70 ราย เป็็นมููลค่่าไม่่น้้อยกว่่า
100 ล้้านบาท

4. การพัั ฒนาคนและความรู้้�สู่่�อนาคต
1) คนรุ่่�นใหม่่ได้้รับ
ั โอกาสทางการศึึกษาที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสููงขึ้้�น โดยมีีสััดส่ว่ นแรงงานที่่�มีีทัักษะสููงเพิ่่�มขึ้้�นจากการปฏิิรููป
มหาวิิทยาลััยต่่อปีี จำำ�นวน 70,000 คน

2) คนไทยมีีทัั ก ษะที่่� จำำ� เป็็ นต่่ อ ตลาดแรงงานในปัั จจุุ บัั น และอนาคตในด้้ า นคณิิ ต ศาสตร์์ คอมพิิ ว เตอร์์ และ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) เพิ่่�มขึ้้�นต่่อปีี จำำ�นวน 12,500 คน

3) นัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ต่่อปีี อย่่างน้้อย 4,500 คน
4) นัักวิิจััยภาคอุุตสาหกรรมและชุุมชนต่่อปีี อย่่างน้้อย 1,500 คน
5) บััณฑิิตจบใหม่่ได้้รับ
ั การฝึึกทัักษะและพร้้อมเข้้าสู่่ต
� ลาดแรงงาน
6) เครืือข่่ายวิิจััยนานาชาติิระหว่่างสถาบัันความรู้้�ของไทย และหน่่วยงานวิิจััยระดัับนานาชาติิ ไม่่น้้อยกว่่า 50
เครืือข่่าย

จากประโยชน์์ที่�่คาดว่่าจะได้้รับ
ั จากแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ปีี พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง

สำำ�หรัับปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้นนั้้�น  สอดคล้้องและสััมพัันธ์์กัับ แผนการปฏิิรูู ปประเทศ (ฉบัับ
ปรัับปรุุง) ที่่�เป็็นผลสััมฤทธิ์์�และรููปธรรมของแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี โดยกล่่าวถึึงผลสััมฤทธิ์์�ในมิิติิต่่าง ๆ ได้้แก่่

ด้้านเศรษฐกิิจ สามารถทำำ�ให้้กำำ�ลังั คนในระบบมีีทัักษะสอดคล้้องตามความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรมและบริิการ

เป้้าหมาย และได้้รับ
ั การจ้้างงานเพิ่่�มมากขึ้้�น บุุคลากรในภาคเกษตรกรรม ภาคการท่่องเที่่�ยว และผู้้�ประกอบการรายย่่อยมีี
รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น สามารถกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของประเทศได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น 

ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม สามารถส่่งผลให้้ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมมีีความอุุดมสมบููรณ์์

และยั่่�งยืืน มีีพื้้�นที่�่สีีเขีียวเพิ่่�มมากขึ้้�นทั้้�งในเขตเมืืองและชุุมชน มลพิิษทางอากาศดีีขึ้้�น เกิิดความสมดุุลระหว่่างการอนุุรัก
ั ษ์์

และการใช้้ประโยชน์์ทั้้�งทรััพยากรทางบก ทรััพยากรน้ำำ�  ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง ความหลากหลายทางชีีวภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม และระบบการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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ด้้านสาธารณสุุข สามารถส่่งผลให้้ประชาชนได้้รับ
ั บริิการสาธารณสุุขที่�่มีีประสิิทธิิภาพอย่่างทั่่�วถึึง

และประเทศไทยสามารถจััดการรองรัับสถานการณ์์ด้้านสุุขภาพจากโควิิด-19 ได้้เป็็นอย่่างดีีทั้้�งระบบ

ด้้ านสัังคม สามารถส่่งผลให้้ประชาชนมีีความมั่่�นคงด้้ านรายได้้ เมื่่�อถึึ งวัั ยเกษีียณอายุุ /หลัังพ้้น

วััยทำำ�งาน ทุุกภาคส่่วนสามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์ข้้อมููลในการกำำ�หนดนโยบายและแก้้ไขปััญหาที่่�

ตอบสนองความต้้องการของประชาชนในแต่่ละพื้้�นที่�่ ชุุมชนในเขตเมืืองสามารถบริิหารจััดการทรััพยากร
ได้้ด้้วยตนเอง สามารถลดปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�และแก้้ปััญหาความยากจนได้้อย่่างตรงจุุดและแม่่นยำ�ำ

ด้้านการศึึกษา ส่่งผลให้้ประชาชน/ผู้้�เรีียนทุุกกลุ่่�มวััยจะได้้รับ
ั การศึึกษาที่่�มีีคุณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน

สากล มีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของโลกอนาคต มีีระบบการจััดการการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่� องตลอดชีีวิิต และเป็็นกำำ�ลังั
สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนประเทศให้้บรรลุุเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้วยการขัับเคลื่่�อนวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม

โดยการดํําเนิินงานตามแผนด้้าน  ววน. พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบัับปรัับปรุุ ง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เป็็นการนำำ�องค์์ความรู้้� วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ผลัักดัันให้้แผนการปฏิิรููปประเทศเป็็น

รููปธรรมมากขึ้้�น ส่ง่ ผลให้้ประชาชนมีีความสุุข มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในสภาพแวดล้้อมของประเทศที่่�มีีความ

สงบเรีียบร้้อย มีีความสามััคคีีปรองดอง และมีีส่่วนร่่วม สามารถตอบสนองความต้้องการและความคาดหวััง

ของประชาชนที่่ห
� ลากหลายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประชาชนทุุกคนจะได้้รับ
ั โอกาสที่่เ� ป็็นธรรมตามศัักยภาพ
และสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสม และได้้รับ
ั ผลจากการปฏิิรููปประเทศอย่่างทั่่�วถึึง พร้้อมทั้้�งประชาชนมีีการ

ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมไปสู่่�จิิตสาธารณะเพิ่่�มขึ้้�น  ในวััยเกษีียณที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพ
มีีรายได้้ เพิ่่�มขึ้้� น  โดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไร้้ฝีีมืือที่่� ยากจนระดัั บฐานราก รวมถึึ งประชาชนมีี

ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเพีียงพอที่่จ
� ะดููแลตนเอง ได้้รับ
ั โอกาสที่่เ� ท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข 
ได้้รับ
ั สวััสดิิการพื้้�นฐานที่่�จํําเป็็น และสามารถเข้้าถึึงการใช้้พลัังงาน นอกจากนี้้�ประชาชนจะสามารถเข้้าถึึง
ระบบยุุติิธรรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ อัันจะนํําประเทศไปสู่่ก
� ารเป็็นประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ว มีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง

ยั่่�งยืืน  โดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลัังตามแนวทางของการปฏิิรูู ปประเทศภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีีร่่วมกััน
ต่่อไป
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บทที่่� 5
วิิสััยทััศน์์ ยุุทธศาสตร์์
และแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม ปีี พ.ศ. 2563-2565
ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรับ
ั ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
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5.1 โครงสร้้างยุุทธศาสตร์์และแผน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
โครงสร้้างแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้้

กรอบนโยบายและยุุทธศาสตร์์ด้้านการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ.

2563-2570 โดยได้้รัับความเห็็นชอบในหลัักการจากคณะรััฐมนตรีี  เมื่่�อเดืือนธัันวาคม
พ.ศ. 2562 ที่่�ผ่่านมา โดยความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ (สอวช.) และสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) โดยการออกแบบให้้หน่่วยงานหรืือหน่่วย

บริิ ห ารและจัั ด การทุุ น เขีียนแผนงาน/แผนงานย่่ อ ยเพื่่� อ ตอบกำำ� หนดเป้้ า หมายและ

ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญ (Objective Key Results: OKRs) ของแพลตฟอร์์ม (Platform)
และโปรแกรม (Program) ประกอบด้้วย 4 แพลตฟอร์์ม 17 โปรแกรม (ดัังภาพที่่� 12)
1. เป้้าหมายของแผนด้้าน ววน. (แพลตฟอร์์ม/ยุุทธศาสตร์์)
ค่่าเป้้าหมายและตััวชี้้�วััด (OKR) ระดัับยุท
ุ ธศาสตร์์
2. แนวทางเชิิงยุท
ุ ธศาสตร์์ ของแผนด้้าน ววน. (โปรแกรม/แผนงาน)
ค่่าเป้้าหมายและตััวชี้้�วััด (OKR) ระดัับแผนงาน
3. แผนงานย่่อย (Subprograms)

ภาพที่่� 15 โครงสร้้างแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์วิิจััยและนวััตกรรม
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5.2 วิิสััยทััศน์์ของระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง ได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์เพื่่� อเปลี่่�ยนแปลง

ระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์และการเปลี่่�ยนแปลงตามแนวโน้้มของโลก

และความต้้องการของประเทศทั้้�งระดัับพื้้�นที่�่ที่�่มีีความแตกต่่างของปััญหาภููมิิศาสตร์์ และความต้้องการทางสัังคม อีีกทั้้�งยััง
ตอบสนองต่่อความต้้องการในระดัับอุุตสาหกรรมของประเทศเพื่่� อเป้้าหมายให้้พััฒนาประเทศด้้วยการพลิิกโฉมระบบ

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ ด้้วยการวางพื้้�นฐานการพััฒนากำำ�ลัังคน  การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและ
ระบบนิิเวศด้้านวิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ การสร้้างองค์์ความรู้้�ขั้้�นพื้� น
้ ฐานและขั้้�นแนวหน้้า

การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อตอบโจทย์์ท้า้ ทายของสัังคม และการแก้้ปัญ
ั หาวิิกฤตของประเทศ การวิิจััยและสร้้าง

นวััตกรรมเพื่่� อการพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืนและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน  และการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อ

การพััฒนาและสร้้างมููลค่่าเชิิงพื้้�นที่�เ่ พื่่� อลดความเหลื่่�อมล้ำำ� ส่ง่ เสริิมให้้นโยบายของประเทศที่่�ต้อ
้ งการผลัักดัันให้้เป็็นประเทศ
ที่่�หลุุดพ้นจ
้ ากการเป็็นประเทศที่่�ติิดกัับดัักประเทศรายได้้ปานกลาง เพื่่� อก้้าวไปสู่่ก
� ารเป็็นประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้วบนฐานของ
การพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ดัังวิิสััยทััศน์์ของระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมว่่า “พลิิกโฉมระบบ
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย นวััตกรรมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนประเทศสู่่ก
� ารพััฒนาแบบพึ่่�งตนเองอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน”

5.3 แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
ปีี พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุงสำำ�หรัับปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
แพลตฟอร์์มที่่� 1

การพัั ฒนากำำ�ลัังคน ยกระดัับสถาบัันความรู้้�
และระบบนิิเวศด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

เจตนารมณ์์ มุ่่ง
� เน้้นพัั ฒนาประเทศด้้วยการพลิิกโฉมระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจัย
ั และนวััตกรรมของประเทศ
พร้้อมทั้้�งการวางพื้้� นฐานการพัั ฒนากำำ�ลัง
ั คน (โดยเฉพาะด้้าน ววน.) การพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานและ
ระบบนิิเวศด้้านวิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ และให้้ความสำำ�คััญกัับการวิิจััยขั้้�นพื้้�นฐานและการวิิจััย
ขั้้�นแนวหน้้าเป็็นสำำ�คััญ
ตััวอย่่างผลกระทบที่่�คาดหวัังของแพลตฟอร์์มที่่� 1
1.
2.

บััณฑิิต/ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามีีทัักษะตรงความต้้องการของตลาดแรงงาน 

บััณฑิิตด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และวิิศวกรรม (STEM degrees) เพิ่่�มขึ้้�น
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3.

แรงงานในภาคอุุตสาหกรรมและการบริิการได้้รับ
ั การยกระดัับทัักษะขั้้�นสููงที่่�จำำ�เป็็นต่่องานในปััจจุุบัน
ั และอนาคต

4.

เกิิดองค์์ความรู้้�และกระบวนทััศน์์ใหม่่ทางมนุุษยศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์ที่�่สร้้างความเข้้าใจและ

เพิ่่�มขึ้้�น และสามารถรองรัับพื้้�นที่�่เศรษฐกิิจพิเิ ศษและพื้้�นที่�่นวััตกรรม เช่่น เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)

ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม หรืือวิิทยาการที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�ประเทศต้้องมีีในอนาคต รวมถึึงการค้้นพบสิ่่�งใหม่่
(New Discovery) การทำำ�สำ�ำ เร็็จเป็็นครั้้�งแรกในโลก (First in Class) หรืือการสร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่�่สุุดในโลก (Best in

5.
6.
7.
8.
9.

Class)

บทความวิิจัย
ั ที่่ไ� ด้้รับ
ั การตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับชาติิและนานาชาติิ (Top-tier Journals) ที่่อ
� ยู่่ใ� นฐานข้้อมููล

ที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับเพิ่่�มขึ้้�น

เกิิ ดธุุรกิิ จจากการใช้้เทคโนโลยีีเข้้มข้้น  (Deep-tech) ที่่� มีีการพััฒนาเทคนิิคทางด้้ านวิิ ศวกรรมหรืือต้้ นแบบ
(Prototype) จากงานวิิจััยขั้้�นแนวหน้้า

สถาบััน/ศููนย์์วิิจััยของประเทศไทยได้้รับ
ั การยอมรัับในระดัับนานาชาติิ และอยู่่ใ� นระดัับชั้้�นนำำ�ของโลก

มีีระบบนิิเวศการวิิ จััยพื้้�นฐานและการวิิ จััยขั้้�นแนวหน้้าที่่� ส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�วิิจััยและ
นวััตกรรม

มีีระบบที่่�เก็็บหรืือเชื่่�อมโยงวิิทยาการหรืือองค์์ความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ สังั คมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ของประเทศ ทั้้�งเชิิงปริิมาณ เชิิงคุุณภาพ และผู้้�ถืือครองงานความรู้้�ในปััจจุุบันที่
ั �่สามารถเข้้าถึึงและสืืบค้้นและเป็็น
ที่่�ยอมรัับ ตลอดจนมีีการวิิเคราะห์์วิิทยาการสำำ�คััญที่่�ประเทศต้้องมีีในอนาคต

10. มููลค่่าการลงทุุนของบริิษััทที่่�มาใช้้ประโยชน์์จากโครงสร้้างพื้้�นฐานเพิ่่�มขึ้้�น 

ประกอบด้้วย
โปรแกรมที่่� 1 สร้้างและผลิิตกำำ�ลัังคนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

โปรแกรมที่่� 2 ผลิิ ตกำำ�ลัังคนระดัั บสููงรองรัับพื้้�นที่�่ เศรษฐกิิจพิิเศษและพื้้�นที่�่ นวััตกรรม เช่่น  เขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC)

โปรแกรมที่่� 3 ส่่งเสริิมการวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อสร้้างกำำ�ลังั คนในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม รวมถึึงเพื่่� อการ
สร้้างบััณฑิิต การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต การพััฒนาทัักษะเพื่่� ออนาคต (Up-skill) และ
การเพิ่่�มทัักษะ (Re-skill)

โปรแกรมที่่� 4 ส่่งเสริิมปััญญาประดิิษฐ์์เป็็นฐานขัับเคลื่่�อนประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่่� 5 ส่่งเสริิมการวิิจััยขั้้�นแนวหน้้า และการวิิจััยพื้้�นฐานที่่�ประเทศไทยมีีศัักยภาพ
โปรแกรมที่่� 6 พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการวิิจััยที่่�สำ�คั
ำ ัญ

โปรแกรมที่่� 6a พััฒนาและใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานทางการวิิจััย และระบบนิิเวศด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ

โปรแกรมที่่� 6b ยกระดัับสถาบััน/ศููนย์์วิิจััยด้้วยวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
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แพลตฟอร์์มที่่� 1

ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565
OKRs
O1a พัั ฒนากำำ�ลัังคนด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม เพื่่� อรองรัับการพัั ฒนาประเทศ
KR1a.1 สััดส่ว
่ นของบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาต่่อประชากรเพิ่่�มขึ้้�น (สััดส่ว
่ นเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 27 คนต่่อ
ประชากร 10,000 คน) (เพื่่� อให้้บรรลุุ 30 คน ต่่อประชากร 10,000 คนในปีี 2570)

O1b พัั ฒนาสถาบัันความรู้้�/ศููนย์์วิิจััย ให้้มีีศัักยภาพในระดัับสากล และสามารถผลิิตกำำ�ลัังคนที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการของประเทศ
KR1b.1 จำำ�นวนสถาบััน/ศููนย์์วิิจััยติิดอัันดัับสถาบัันวิิจััยของโลกที่่�อยู่่ใ� นฐานข้้อมููล Scimago Institutions
Rankings (50 แห่่ง)

KR1b.2 ร้้อยละของผลงาน องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรม ที่่�ได้้รับ
ั การตีีพิิมพ์์ในวารสาร Quartile ที่่� 1
หรืือ 2 บนฐาน Scopus หรืือ ISI เพิ่่�มขึ้้�น (เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้อ
้ ยละ 60 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563)

KR1b.3 ร้้อยละของกำำ�ลัังคนที่่�เป็็นบัณฑิ
ั ิตและผู้้�ได้้รับ
ั การฝึึกอบรมที่่�มีีทัักษะและคุุณลัักษณะตรงกัับที่่�ตลาดงาน
ของประเทศต้้องการ ซึ่่�งเกิิดจากการร่่วมพััฒนาระหว่่างสถาบัันอุุดมศึึกษากัับภาคเอกชนเพิ่่�มขึ้้�น 
(เพิ่่�มขึ้้�นร้อ
้ ยละ 100 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563)

KR1b.4 จำำ�นวนระบบการศึึกษาและการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต เพื่่� อการเสริิมทัักษะใหม่่ และใช้้เทคโนโลยีีที่่�เข้้าถึึง
ได้้สำ�ำ หรัับแต่่ละช่่วงวััย ที่่�เกิิดจากผลงานวิิจััยและนวััตกรรม (10 ระบบ)

O1c พัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานทางการวิิจััย และระบบนิิเวศด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ
KR1c.1 จำำ�นวนเทคโนโลยีีต้้นแบบและนวััตกรรมที่่�เกิิดจากการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม ที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจากแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์วิิจััยและนวััตกรรม (500 เทคโนโลยีีต้้นแบบและ
นวััตกรรม)
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โปรแกรมที่่� 1

สร้้างและผลิิตกำำ�ลัังคนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O1.1 ใช้้ความรู้้� การวิิจััยและนวััตกรรม เพื่่� อให้้ประเทศมีีกำำ�ลัังคนของระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมรองรัับ
การพัั ฒนาประเทศ
KR1.1.1 สััดส่ว
่ นของบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาต่่อประชากรเพิ่่�มขึ้้�น (สััดส่ว
่ นเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 27 คนต่่อประชากร
10,000 คน) (เพื่่� อให้้บรรลุุ 30 คน ต่่อประชากร 10,000 คนในปีี 2570)

KR1.1.2 จำำ�นวนระบบประมาณการและวางแผนความต้้องการกำำ�ลัังคนของระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและบููรณาการของประเทศ (1 ระบบ)

KR1.1.3 จำำ�นวนระบบในการสร้้างและสนัับสนุุนเส้้นทางอาชีีพนัักวิิจััยและความต่่อเนื่่� องของการวิิจััย เพื่่� อเพิ่่�มจำำ�นวน
นัักวิิจััยและพััฒนาเป็็น 27 คนต่่อประชากร 10,000 คน ของประเทศ (1 ระบบ)

KR1.1.4 จำำ�นวนระบบและกลไกดึึงดููดที่่�สนัับสนุุนการเคลื่่�อนย้้ายบุุคลากรวิิจััยและผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งในและต่่างประเทศ
เพื่่� อให้้เกิิดการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีของประเทศ (5 ระบบ)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 1 (Subprogram):
1.1 สร้้างนวััตกรรมการพััฒนากำำ�ลัังคนให้้มีีคุณ
ุ ภาพ

1.2 วิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อผลิิตบััณฑิิตสมรรถนะสููงที่่�ตรงตามความต้้องการของประเทศ

โปรแกรมที่่� 2

ผลิิตกำำ�ลัังคนระดัับสููงรองรัับพื้้� นที่่�เศรษฐกิิจพิิเศษและพื้้� นที่่�นวััตกรรม เช่่น
เขตพัั ฒนาพิิ เศษภาคตะวัันออก (EEC) (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O1.2 ใช้้ความรู้้� การวิิจััยและนวััตกรรม เพื่่� อให้้มีีกำำ�ลัังคนระดัับสููงรองรัับพื้้� นที่่�เศรษฐกิิจพิิเศษและพื้้� นที่่�นวััตกรรม
เช่่น เขตพัั ฒนาพิิ เศษภาคตะวัันออก (EEC)
KR1.2.1 จำำ�นวนนวััตกรรมการสร้้างและพััฒนากำำ�ลัังคนระดัับสููง/ทัักษะระดัับสููง ที่่�สามารถตอบความต้้องการของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสอดคล้้องต่่อความต้้องการของการพััฒนาพื้้�นที่�่เศรษฐกิิจพิเิ ศษและพื้้�นที่�่นวััตกรรมต่่าง ๆ
เช่่น เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) (20 ชิ้้�น/ระบบ)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 2 (Subprogram):
2.1 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อผลิิตกำำ�ลัังคนระดัับสููงรองรัับพื้้�นที่�่เศรษฐกิิจพิเิ ศษภาคตะวัันออก (EEC)
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โปรแกรมที่่� 3

ส่่งเสริิมการวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อสร้้างกำำ�ลัังคนในการพัั ฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคม รวมถึึงเพื่่� อการสร้้างบััณฑิิต การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต
การพัั ฒนาทัักษะเพื่่� ออนาคต (Up-skill) และการเพิ่่� มทัักษะ (Re-skill)
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O1.3 ส่่งเสริิมการวิิจัย
ั และนวััตกรรมเพื่่� อสร้้างกำำ�ลัง
ั คนในการพัั ฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม รวมถึึงเพื่่� อการสร้้างบััณฑิิต
การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต การพัั ฒนาทัักษะเพื่่� ออนาคต (Up-skill) และการเพิ่่� มทัักษะ (Re-skill)
KR1.3.1 จำำ�นวนระบบการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ที่�่สนัับสนุุนให้้บุุคลากรมีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำ�ำ หรัับอนาคต

สามารถปรัับตััวจากผลกระทบอย่่างฉัับพลััน (Disruption) ของการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีี รููปแบบธุุรกิิจ 
และการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมของประเทศ (1 ระบบ)

KR1.3.2 จำำ�นวนระบบการศึึกษาและการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต เพื่่� อการเสริิมทัักษะใหม่่ และใช้้เทคโนโลยีีที่่�เข้้าถึึงได้้
สำำ�หรัับแต่่ละช่่วงวััย ที่่�เกิิดจากผลงานวิิจััยและนวััตกรรม (10 ระบบ)

KR1.3.3 จำำ�นวนพื้้�นที่�่หรืือนิิเวศการเรีียนรู้้�ที่่�เข้้าถึึงได้้และถููกนำำ�ไปใช้้ สำ�ำ หรัับการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต โดยเฉพาะ

เยาวชน เพื่่� อเสริิมการมีีทัักษะแห่่งอนาคต โดยเฉพาะทัักษะด้้านวิิจััย วิิศวกรรม และนวััตกรรม หรืือวิิทยาการที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ต่่าง ๆ (10 พื้้�นที่�่หรืือนิิเวศการเรีียนรู้้�)

KR1.3.4 จำำ�นวนระบบดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มหรืือ virtual ในการสนัับสนุุนการจััดการศึึกษา และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของ

คนทุุกช่่วงวััย เพื่่� อยกระดัับศัักยภาพกำำ�ลัังคนในรููปแบบการเพิ่่�มทัักษะ (Re-Skill), การพััฒนาทัักษะ (Up-Skill), การเพิ่่�ม
ทัักษะใหม่่ (New-Skill) และการสร้้างบััณฑิิตของประเทศ (10 ระบบ)

KR1.3.5 จำำ�นวนระบบพััฒนากำำ�ลัังคนร่่วมระหว่่างสถาบัันอุุดมศึึกษากัับภาคเอกชน เพื่่� อพััฒนาบััณฑิิตและผู้้�ได้้รับ
ั การ
ฝึึกอบรมที่่�มีีทัักษะและคุุณลัักษณะตรงกัับที่่�ตลาดงานของประเทศต้้องการโดยใช้้การวิิจััยและนวััตกรรม (2 ระบบ)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 3 (Subprogram):
3.1 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อยกระดัับระบบการศึึกษาและการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต รวมถึึงพััฒนาทัักษะเพื่่� ออนาคต

3.2 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อการเพิ่่�มทัักษะ (Re-skill) และการพััฒนาทัักษะ (Up-Skill) กำำ�ลังั คนในการพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคม

3.3 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อพััฒนาครููและระบบการสร้้างครูู

3.4 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อการสร้้างบััณฑิิต เช่่น บัณฑิ
ั ิตพัันธุ์์�ใหม่่
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โปรแกรมที่่� 4

ส่่งเสริิมปััญญาประดิิษฐ์์เป็็นฐานขัับเคลื่่�อนประเทศในอนาคต (AI for All)
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O1.4 พัั ฒนากำำ�ลัง
ั คนที่่ส
� ามารถสร้้าง พัั ฒนาเครื่่อ
� งมืือทางปััญญาประดิิษฐ์์ และทำำ�งานโดยใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
และส่่งเสริิมการใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่� อเป็็นฐานในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
KR1.4.1 จำำ�นวนเด็็กและเยาวชนมีีความเข้้าใจและทัักษะพื้้�นฐานด้้านคณิิตศาสตร์์ วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์และ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) หรืือเฉพาะปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้งานพื้้�นฐานได้้
(80,000 คน)

KR1.4.2 จำำ�นวนบุุคลากรที่่�มีีทัักษะพื้้�นฐานด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์และปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) หรืือการพััฒนา
ต่่อยอดเทคโนโลยีีด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้
(80,000 คน)

KR1.4.3 จำำ�นวนนัักวิิจััยด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ขั้้�นสููง วิิทยาการหุ่่�นยนต์์ และปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
(50 คน)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 4 (Subprogram):
4.1 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อส่่งเสริิมปััญญาประดิิษฐ์์เป็็นฐานขัับเคลื่่�อนประเทศในอนาคต (AI for All)
4.2 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อพััฒนากำำ�ลัังคนด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
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โปรแกรมที่่� 5

ส่่งเสริิมการวิิจััยขั้้�นแนวหน้้า และการวิิจััยพื้้� นฐานที่่�ประเทศไทยมีีศัักยภาพ
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O1.5 พัั ฒนาองค์์ความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่� อสร้้างองค์์ความรู้้�ที่่เ� หมาะสม
กัับลัักษณะเฉพาะของคนไทย สร้้างโอกาสให้้คนไทยเป็็นเจ้้าของเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ตอบสนองต่่อโจทย์์ท้้าทาย
ในอนาคต
KR1.5.1 ร้้อยละของผลงานวิิจัย
ั และองค์์ความรู้้�จากการวิิจัย
ั ขั้้�นแนวหน้้า (Frontier research) ที่่ร� ะบุุว่า่ จะมีีผลงานตีีพิิมพ์์
ได้้รับ
ั การตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิที่�่อยู่่ใ� นฐานข้้อมููลนานาชาติิ ในระดัับควอไทล์์ที่�่ 1-2 (ร้้อยละ 60)
KR1.5.2 ร้้อยละของผลงานวิิจััย และองค์์ความรู้้�จากการวิิจััยพื้้�นฐาน (Basic research) ที่่�ระบุุว่่าจะมีีผลงานตีีพิิมพ์์

ได้้รับ
ั การตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิที่�่อยู่่ใ� นฐานข้้อมููลนานาชาติิ ในระดัับควอไทล์์ที่�่ 1-2 (ร้้อยละ 60)
KR1.5.3 ร้้อยละของผลงานวิิจััย องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ระบุุว่่าจะมีีผลงานตีีพิิมพ์์ในระดัับชาติิ
ได้้รับ
ั การตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับชาติิที่�่อยู่่ใ� นฐานข้้อมููลที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับ (ร้้อยละ 100)

KR1.5.4 ร้้อยละของโครงการที่่�ระบุุว่่าจะมีีสิิทธิิบัต
ั รหรืืออนุุสิท
ิ ธิิบัต
ั ร ได้้ยื่่�นขอจดสิิทธิิบัต
ั รหรืืออนุุสิท
ิ ธิิบัต
ั รของ
องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรม (ร้้อยละ 70)

KR1.5.5 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของโครงการวิิจััยร่่วมกัับกลุ่่�มวิิจััยสำำ�คััญของโลกหรืือจำำ�นวนโครงการที่่�ได้้รับ
ั ทุุนวิิจััยจาก
หน่่วยงานให้้ทุนสำ
ุ �คั
ำ ัญของโลก (ร้้อยละ 10)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 5 (Subprogram):
5.1 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อสร้้างโอกาสและความสามารถในการเข้้าสู่่�ยุุคเทคโนโลยีีควอนตััม

5.2 การสร้้างโอกาสและความสามารถในการเข้้าสู่่ก
� ารวิิจััยขั้้�นแนวหน้้าด้้านอวกาศและดาราศาสตร์์

5.3 การวิิ จััยและนวัั ตกรรมเพื่่� อยกระดัั บคุุณภาพและสมรรถภาพของทุุนมนุุษย์์ในศตวรรษที่่� 21 ด้้ านมนุุษยศาสตร์์
สัังคมศาสตร์์ และศิิลปกรรมศาสตร์์
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โปรแกรมที่่� 6a

พัั ฒนาและใช้้โครงสร้้างพื้้� นฐานทางการวิิจััย และระบบนิิเวศด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O1.6a พัั ฒนาและใช้้โครงสร้้างพื้้� นฐานทางการวิิจัย
ั หรืือในสเกลใหญ่่ที่จำ
่� �ำ เป็็นต่อ
่ การพัั ฒนาอุุตสาหกรรมยุุทธศาสตร์์
และความมั่่�นคง และพัั ฒนาระบบนิิเวศด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจัย
ั และนวััตกรรม
KR1.6a.1 จำำ�นวนระบบส่่งเสริิมการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (1 ระบบ)
KR1.6a.2 ระบบฐานข้้อมููลระดัับประเทศ สำำ�หรัับเทคโนโลยีีต้้นแบบหรืือนวััตกรรมที่่�เกิิดจากการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมทั้้�งหมดที่่�มีีอยู่่� (1 ระบบ)

KR1.6a.3 จำำ�นวนเทคโนโลยีีต้้นแบบหรืือนวััตกรรมที่่�เกิิดจากการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ

นวััตกรรมที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจากแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (500 เทคโนโลยีีต้้นแบบหรืือนวััตกรรม)
KR1.6a.4 จำำ�นวนโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่� อรองรัับการทดสอบในระดัับอุุตสาหกรรม (Pilot Plant) ที่่�ภาคเอกชนร่่วม
ลงทุุน (5 แห่่ง นัับจากปีี 2563)

KR1.6a.5 ร้้อยละของโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม ที่่�เป็็นห้้องปฏิิบัติ
ั ิการทดลอง และอุุปกรณ์์เครื่่�อง

มืือ ที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนมีีการร่่วมใช้้โดย 2 หน่่วยงานขึ้้�นไป (ร้้อยละ 20 ของโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนที่�่
ลงทะเบีียนทั้้�งหมด)

KR1.6a.6 จำำ�นวนโครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการวิิจััยที่่�สำ�คั
ำ ัญ หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานสเกลใหญ่่ที่�่จำำ�เป็็นต่่อ
การพััฒนาอุุตสาหกรรมยุุทธศาสตร์์และความมั่่�นคง (50 โครงการ)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 6a (Subprogram):
6a.1 การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่� อการวิิจััยขนาดใหญ่่ โดยเฉพาะที่่�เป็็น  Big Science ที่่�สามารถรองรัับทั้้�งการวิิจััย
ขั้้�นสููงรวมไปถึึงโจทย์์ความท้้าทายในระดัับโลก
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โปรแกรมที่่� 6b

ยกระดัับสถาบััน/ศููนย์วิ์ ิจััยด้้วยวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O1.6b ยกระดัับศัักยภาพสถาบััน/ศููนย์วิ์ จั
ิ ย
ั ให้้ทัด
ั เทีียมกัับมาตรฐานสากลด้้วยวิิทยาศาสตร์์ วิิจัย
ั และนวััตกรรม
KR1.6b.1 จำำ�นวนสถาบััน/ศููนย์์วิิจััยที่่�มีีโครงการวิิจััยร่่วมและร่่วมลงทุุนวิิจััยกัับต่่างประเทศ
(80 แห่่ง)

KR1.6b.2 จำำ�นวนสถาบััน/ศููนย์์วิิจััยติิดอัันดัับสถาบัันวิิจััยของโลกที่่�อยู่่ใ� นฐานข้้อมููล Scimago Institutions Rankings
(50 แห่่ง)

KR1.6b.3 ร้้อยละขององค์์ความรู้้�/ผลงานตีีพิิมพ์์ทางวิิชาการ/เทคโนโลยีี/นวััตกรรมที่่�ได้้ร่ว
่ มพััฒนาจากการเคลื่่�อนย้้าย
บุุคลากรและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีหรืือความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กร
(ร้้อยละ 50 ของโครงการที่่�ระบุุว่่าจะมีีผลงานตีีพิิมพ์์/เทคโนโลยีี/นวััตกรรม)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 6b (Subprogram):
6b.1 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อยกระดัับสถาบัันความรู้้�และสถาบัันวิิจััยสู่่ม
� าตรฐานสากล
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แพลตฟอร์์มที่่� 2

การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของสัังคม

เจตนารมณ์์ ให้้ความสำำ�คััญกัับยุุทธศาสตร์์การวิิจััยและการสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายด้้าน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยนำำ�เอาองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมไปจััดการกัับกลุ่่�มปััญหาด้้านสัังคม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเด็็นการบริิหารจััดการภาครััฐ ความมั่่�นคง สัังคมสมานฉัันท์์ สัังคมสููงวััย สุุขภาพ
การศึึกษา วััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิและการเกษตร ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ถ่่ายทอด
และขยายผลการใช้้ประโยชน์์ให้้กลุ่่ม
� เป้้าหมายและพื้้� นที่่�ในแต่่ละประเด็็นที่่�ท้า้ ทายของสัังคมเพื่่� อสร้้างความ
ยั่่�งยืืนในการแก้้ปััญหาและการพัั ฒนาต่่อไป
ตััวอย่่างผลกระทบที่่�คาดหวัังของแพลตฟอร์์มที่่� 2:
1. คนทุุกวััยใช้้ชีีวิิตร่่วมกัันในสัังคมอย่่างมีีคุุณภาพ มีีแรงยึึดเหนี่่�ยวทางสัังคม (Social cohesion) และผู้้�สููงอายุุ
สามารถใช้้ชีีวิิตในสัังคมได้้อย่่างเต็็มภาคภููมิิ

2. ประชากรที่่�มีีอายุุเกิิน 60 ปีี มีีสุข
ุ ภาพดีีและพึ่่�งพาตััวเองได้้

3. ประชาชนในประเทศไทยมีีความเป็็นอยู่่�ที่�่ดีีขึ้้�นจากการมีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�น อาทิิ การบริิหารจััดการน้ำำ�ที่�่ดีี 
ความเสีียหายที่่�เกิิดจากน้ำำ�ท่่วมและน้ำำ�แล้้งลดลง การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลดลง ปริิมาณ PM 2.5 ไม่่เกิิน
ค่่ามาตรฐาน ปริิมาณขยะลดลง เกิิดการนำำ�ขยะจากทุุกกระบวนการกลัับมาใช้้เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นต้้น

4. การสููญเสีียแหล่่งที่่�อยู่่อ
� าศััยตามธรรมชาติิ รวมทั้้�งพื้้�นที่�่ป่่าไม้้และระบบนิิเวศชายฝั่่�งลดลง

5. เกิิดองค์์ความรู้้�ที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่ก
� ารกำำ�หนดนโยบายหรืือมาตรการเพื่่� อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทย
และสัังคมโลก

6. มีีผลงานวิิจััยเชิิงบููรณาการที่่�สะท้้อนคุุณค่่าผู้้�สููงอายุุเพื่่� อดึึงศัักยภาพ และพััฒนาสวััสดิิภาพของผู้้�สููงอายุุที่�่นำำ�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงนโยบาย

7. เทคโนโลยีีหรืือนวััตกรรมที่่�ช่ว
่ ยเหลืือการดำำ�รงชีีวิิต (Assisted living) สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุและคนพิิการให้้สามารถ
ดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพได้้ตามมาตรฐานสากลเพิ่่�มขึ้้�น 

8. คะแนนดััชนีีการพััฒนามนุุษย์์ (HDI) ของประเทศไทยเพิ่่�มสููงขึ้้�น และอยู่่ใ� นอัันดัับที่่�ดีีขึ้้�น 
9. ประเทศไทยสามารถแก้้ปััญหาภาระโรคที่่�เป็็นปััญหาได้้

10. อุุบัติ
ั ิการณ์์การเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ลดลง และโรคที่่�เกิิดในผู้้�สููงอายุุ
เช่่น อััลไซเมอร์์ และพาร์์กิินสัน 
ั เป็็นต้้น ลดลง

11. การตายและบาดเจ็็บจากอุุบัติ
ั ิเหตุุของประเทศไทยลดลง
12. ผลิิตภาพการผลิิตของภาคเกษตรเพิ่่�มขึ้้�น 

13. นโยบายหรืือมาตรการเพื่่� อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทยและสัังคมโลกที่่�ได้้จากองค์์ความรู้้�ที่่�สร้้างขึ้้�น 
14. ข้้อพิิพาทในประเทศกรณีีความไม่่เป็็นธรรมลดลง
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ประกอบด้้วย
โปรแกรมที่่� 7 แก้้ไขปััญหาท้้าทายและยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อมและ
การเกษตร

โปรแกรมที่่� 8 รองรัับสัังคมสููงวััยอย่่างมีีคุุณภาพ

โปรแกรมที่่� 9 แก้้ไขปััญหาท้้าทายและยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านสัังคมและความมั่่�นคงทุุกมิิติิ

โปรแกรมที่่� 9a แก้้ไขปััญหาท้้าทายและยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านสัังคมและความมั่่�นคง
ทุุกมิิติิ

โปรแกรมที่่� 9b ส่่งเสริิมการวิิจััยด้้านสัังคมและมนุุษย์์อย่่างรอบด้้าน

แพลตฟอร์์มที่่� 2

ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565
OKRs
O2 แก้้ไขปััญหา หรืือยกระดัับการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของสัังคม
KR2.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์ชัด
ั เจนในการแก้้ไขปััญหาหรืือยกระดัับการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของสัังคม (300 ชิ้้�น)

KR2.2 ร้้อยละขององค์์ความรู้้�  เทคโนโลยีี  และนวััตกรรมที่่�ถููกนำำ�ไปใช้้ในทางปฏิิบััติิ เพื่่� อการแก้้ไขปััญหา หรืือ
ยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของสัังคม (ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)

KR2.3 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�นำำ�ไปใช้้ขยายผลต่่อยอดจากโครงการต้้นแบบหรืือ

โครงการขนาดเล็็ก ไปยัังพื้้�นที่�่อื่่�น หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายอื่่�น เพื่่� อการแก้้ไขปััญหา หรืือยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 
เพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของสัังคม (ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรม จากโครงการต้้นแบบ
หรืือโครงการขนาดเล็็กทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)

KR2.4 จำำ�นวนประชาชนผู้้�ได้้รับ
ั ประโยชน์์จากการแก้้ไขปััญหาหรืือยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่� อตอบโจทย์์
ท้้าทายของสัังคม โดยการนำำ�องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมไปใช้้ในทางปฏิิบัติ
ั ิและ/หรืือขยายผล
(1,000,000 คน)
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โปรแกรมที่่� 7

แก้้ไขปััญหาท้้าทายและยกระดัับการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ
สิ่่�งแวดล้้อม และการเกษตร (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O2.7 ใช้้ความรู้้� การวิิจัย
ั และนวััตกรรม เพื่่� อจััดการกัับปัญ
ั หาท้้าทายของประเทศในด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม และการเกษตร และบรรลุุเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่ยั่่
� ง
� ยืืน
KR2.7.1 จำำ�นวนนวััตกรรม องค์์ความรู้้� และเทคโนโลยีี ใหม่่ ที่�่ถููกสร้้างเพื่่� อแก้้ไขปััญหาและ/หรืือเป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง

แวดล้้อม หรืือยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และ
การเกษตร (100 ชิ้้�น)

KR2.7.2 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรมและนโยบายที่่�ถููกนำำ�ไปใช้้ในทางปฏิิบัติ
ั ิ เพื่่� อการแก้้ไขปััญหา

หรืือยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และการเกษตร
(ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)

KR2.7.3 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรมและนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�นำำ�ไปใช้้ขยายผลต่่อยอดจาก

โครงการต้้นแบบหรืือโครงการขนาดเล็็ก ไปยัังพื้้�นที่�่อื่่�น หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายอื่่�น เพื่่� อการแก้้ไขปััญหา หรืือยกระดัับการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และการเกษตร

(ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมจากโครงการต้้นแบบหรืือโครงการขนาดเล็็กทั้้�งหมดใน 3 ปีี
คืือ 2563-2565)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 7 (Subprogram):
7.1 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อการจััดการขยะ (Zero Waste)

7.2 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อการจััดการคุุณภาพอากาศ (PM 2.5)

7.3 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมด้้านการบริิหารจััดการเพื่่� อความมั่่�นคงด้้านน้ำำ�ของประเทศ
7.4 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
7.5 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อแก้้ปััญหาด้้านความมั่่�นคงทางอาหาร
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โปรแกรมที่่� 8

รองรัับสัังคมสููงวััยอย่่างมีีคุุณภาพ (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O2.8 ใช้้ความรู้้� การวิิจัย
ั และนวััตกรรม เพื่่� อพัั ฒนาคนในทุุกช่่วงวััยให้้มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่ดีี
� สามารถดำำ�รงชีีวิิตด้้วย
ตนเองได้้อย่่างมีีคุุณค่า่ และสร้้างกลไกที่่เ� อื้้�อต่่อการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข พร้้อมรัับสัังคมสููงวััย
KR2.8.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสัังคมสููงวััย รวมถึึงโครงสร้้างประชากร ระบบ
บริิการ ระบบกำำ�ลัังคน ระบบข้้อมููล ระบบเทคโนโลยีี ระบบการเงิินการคลััง และกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เป็็นต้้น (100 ชิ้้�น)

KR2.8.2 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรมและนโยบายที่่�ถููกนำำ�ไปใช้้เตรีียมความพร้้อมเพื่่� อรองรัับการเข้้าสู่่�
สัังคมสููงวััย หรืือแก้้ปััญหาสัังคมสููงวััย และสนัับสนุุนให้้คนทุุกวััยใช้้ชีีวิิตร่่วมกััน รวมถึึงลดช่่องว่่างระหว่่างวััย ในพื้้�นที่�่

ที่่�กำำ�กัับดููแลเป็็นการเฉพาะ (Sandbox) (ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างทั้้�งหมดใน 
3 ปีี คืือ 2563-2565)

KR2.8.3 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรมและนโยบายที่่�นำำ�ไปใช้้ขยายผลต่่อยอดจากโครงการต้้นแบบ

หรืือโครงการขนาดเล็็กอย่่างครอบคลุุมทุุกบริิบทของประเทศ สามารถยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชากรทุุกช่่วงวััย
ได้้จริงิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผู้้�สููงวััย ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างมีีคุุณค่่า (ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี 
และนวััตกรรมจากโครงการต้้นแบบหรืือโครงการขนาดเล็็กทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)

KR2.8.4 จำำ�นวนระบบบริิการหรืือระบบสนัับสนุุนสำ�ำ หรัับผู้้�สููงอายุุ รวมถึึงระบบการดููแล ระบบบริิการสุุขภาพ และ

ระบบพััฒนาศัักยภาพในการทำำ�งาน ที่่�พัฒ
ั นาเป็็นต้้นแบบหรืือพื้้�นที่�่ทดลอง โดยใช้้การวิิจััยและนวััตกรรม (10 ระบบ)
KR2.8.5 จำำ�นวนผลงานวิิจััยเชิิงบููรณาการและ/หรืือสหสาขาวิิชา ที่่�นำำ�ไปสู่่ก
� ารพััฒนา/ปรัับปรุุงนโยบาย กฎหมาย
มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพและสวััสดิิภาพของผู้้�สููงอายุุ (50 ชิ้้�น)

KR2.8.6 จำำ�นวนนวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�ช่ว
่ ยเหลืือการดำำ�รงชีีวิิต (Assisted living) หรืือยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุและคนพิิการ (50 ชิ้้�น)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 8 (Subprogram):
8.1 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อพััฒนาคนวััยเกษีียณให้้เป็็นพลััง

8.2 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อลดช่่องว่่างและความเหลื่่�อมล้ำำ�ระหว่่างวััยเพื่่� อการอยู่่�ร่ว
่ มกัันในสัังคมสููงวััย
8.3 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อเตรีียมความพร้้อมของวััยแรงงานเข้้าสู่่ก
� ารเป็็นผู้้�สููงวััย

8.4 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตและสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นมิิตรสำำ�หรัับผู้้�สููงวััย
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โปรแกรมที่่� 9a

แก้้ไขปััญหาท้้าทายและยกระดัับการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านสัังคมและ
ความมั่่�นคงทุุกมิิติิ (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O2.9a พัั ฒนาองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรม เพื่่� อแก้้ไขปััญหาท้้าทายด้้านสัังคม พร้้อมทั้้�งยกระดัับการพัั ฒนา
สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเด็็นความขััดแย้้ง ความรุุนแรง ประสิิทธิิภาพของการบริิหารจััดการภาครััฐ
การแพทย์์ สุุขภาพและสาธารณสุุข และความมั่่�นคงทุุกมิิติิ
KR2.9a.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้�เชิิงระบบ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์ชัด
ั เจนในการแก้้ไขปััญหาหรืือยกระดัับ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านสัังคม (100 ชิ้้�น)

KR2.9a.2 ร้้อยละขององค์์ความรู้้�เชิิงระบบ เทคโนโลยีี นวััตกรรมและนโยบายที่่�ถููกนำำ�ไปใช้้ในทางปฏิิบัติ
ั ิ เพื่่� อการแก้้ไข
ปััญหา หรืือยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านสัังคม (ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ถููก
สร้้างทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)

KR2.9a.3 ร้้อยละขององค์์ความรู้้�เชิิงระบบ เทคโนโลยีี นวััตกรรมและนโยบายด้้านสัังคมที่่�นำำ�ไปใช้้ขยายผลต่่อยอดจาก
โครงการต้้นแบบหรืือโครงการขนาดเล็็ก ไปยัังพื้้�นที่�่อื่่�น หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายอื่่�น เพื่่� อการแก้้ไขปััญหา หรืือยกระดัับการ

พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมจากโครงการต้้นแบบหรืือโครงการขนาด
เล็็กทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)

KR2.9a.4 จำำ�นวนนวััตกรรมทางสัังคมที่่�ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนให้้คนทุุกช่่วงวััยใช้้ชีีวิิตร่่วมกัันในสัังคมอย่่างสมานฉัันท์์
และอยู่่�ร่ว
่ มกัันบนความแตกต่่างและหลากหลาย (10 ชิ้้�น)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 9a (Subprogram):
9a.1 การวิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อแก้้ปััญหาระบบสุุขภาพ

9a.2 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมด้้านการบริิหารจััดการภาครััฐและธรรมาภิิบาล

9a.3 การวิิจััยเพื่่� อสร้้างความมั่่�นคง สัังคมสมานฉัันท์์ ลดความรุุนแรง และส่่งเสริิมสัังคมเปิิด (Open Society)
9a.4 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมด้้านกระบวนการยุุติิธรรม
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โปรแกรมที่่� 9b

ส่่งเสริิมการวิิจััยด้้านสัังคมและมนุุษย์์อย่่างรอบด้้าน
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O2.9b ส่่งเสริิมการวิิจัย
ั ด้้านสัังคมและมนุุษย์์อย่่างรอบด้้านเพื่่� อแก้้ไขปััญหาท้้าทาย และยกระดัับการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
KR2.9b.1 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมด้้านสัังคมและมนุุษย์์ที่�่ถููกนำำ�ไปใช้้ในทางปฏิิบัติ
ั ิ
เพื่่� อการแก้้ไขปััญหา หรืือยกระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่� อตอบโจทย์์ท้้าทายของสัังคม

(ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)
KR2.9b.2 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมด้้านสัังคมและมนุุษย์์ที่�่นำำ�ไปใช้้ขยายผลต่่อยอดจาก

โครงการต้้นแบบหรืือโครงการขนาดเล็็ก ไปยัังพื้้�นที่�่อื่่�น หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายอื่่�น เพื่่� อการแก้้ไขปััญหา หรืือยกระดัับ

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน หรืือสามารถสร้้างคุุณค่่า/มููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับประเทศ (ร้้อยละ 60 เทีียบกัับองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี 
และนวััตกรรมจากโครงการต้้นแบบหรืือโครงการขนาดเล็็กทั้้�งหมดใน 3 ปีี คืือ 2563-2565)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 9b (Subprogram):
9b.1 การวิิจััยด้้านสัังคมและมนุุษย์์อย่่างรอบด้้าน
9b.2 การวิิจััยด้้านสร้้างสรรค์์งานศิิลป์์
9b.3 การวิิจััยด้้านสุุวรรณภููมิิศึึกษา
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แพลตฟอร์์มที่่� 3

การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อเพิ่่� มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขััน พร้้อมทั้้�งยกระดัับการพึ่่� งพาตนเองในระดัับประเทศ

เจตนารมณ์์ มุ่่�งเน้้นการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อยกระดัับการพึ่่� งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืนและพัั ฒนา
ภาคเศรษฐกิิจ เพื่่� อเพิ่่� มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ ส่่งเสริิมให้้นโยบายของประเทศ
ที่่�ต้้องการผลัักดัันให้้เป็็นประเทศที่่�หลุุดพ้้นจากการเป็็นประเทศที่่�ติิดกัับดัักประเทศรายได้้ปานกลางและ
การเป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้วบนฐานของการพึ่่� งพาตนเองได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ตััวอย่่างผลกระทบที่่�คาดหวัังของแพลตฟอร์์มที่่� 3:
1.

เกิิดการจ้้างงานที่่�ใช้้ความรู้้�และทัักษะ (Knowledge Worker) ในอุุตสาหกรรมเป้้าหมายทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจชีีวภาพ

2.

ลดการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีจากภายนอก รวมถึึงประเทศมีีความสามารถในการพััฒนาเทคโนโลยีีของตนเองเพิ่่�มขึ้้�น

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG) และอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ใช่่ BCG

ประกอบด้้วย
โปรแกรมที่่� 10 ยกระดัับความสามารถการแข่่งขัันและวางรากฐานทางเศรษฐกิิจเพื่่� อการพึ่่�งพาตนเองในระดัับประเทศ
โปรแกรมที่่� 10a ยกระดัับความสามารถการแข่่งขัันและวางรากฐานทางเศรษฐกิิจเพื่่� อการพึ่่�งพาตนเอง

ในระดัั บประเทศในอุุ ตสาหกรรมเป้้าหมายอื่่� นที่�่ ไม่่ใช่่เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Non-BCG)

โปรแกรมที่่� 10b ยกระดัับความสามารถการแข่่งขัันและวางรากฐานทางเศรษฐกิิจเพื่่� อการพึ่่�งพาตนเอง

ในระดัับประเทศในเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG)

โปรแกรมที่่� 10c วิิจัย
ั และสร้้างนวััตกรรมด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ วิท
ิ ยาการหุ่่�นยนต์์ ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์
(AI) ดิิจิิทััลเทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิทััล

โปรแกรมที่่� 11 สร้้างและยกระดัับศัักยภาพวิิสาหกิิจที่�่ขับ
ั เคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรม พััฒนาระบบนิิเวศนวััตกรรม และพื้้�นที่�่
เศรษฐกิิจนวััตกรรม/ระเบีียงเศรษฐกิิจ

โปรแกรมที่่� 12 พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพและบริิการ (NQI) สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายและภาคบริิการ
ที่่�สำ�คั
ำ ัญของประเทศ
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แพลตฟอร์์มที่่� 3

ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565
OKRs
O3.1 ยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศด้้วยการวิิจััยและพัั ฒนานวััตกรรม รวมถึึงการพึ่่� งพา
ตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
KR3.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่� อส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ด้้านเกษตรและอาหาร สุุขภาพและ
การแพทย์์ (100 ชิ้้�น)

KR3.2 จำำ�นวนนวััตกรรมและเทคโนโลยีีด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ วิิทยาการหุ่่�นยนต์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ดิิจิิทััล
เทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิทััล เพื่่� อพััฒนาเศรษฐกิิจและตอบสนองต่่อการพลิิกโฉมฉัับพลััน (50 ชิ้้�น/ระบบ)
KR3.3 จำำ�นวนเทคโนโลยีีที่่�พัฒ
ั นาและได้้นำำ�ไปใช้้ทดแทนการนำำ�เข้้าหรืือต่่อยอดจากเทคโนโลยีีที่่�นำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศ (10 ชิ้้�น/ระบบ)

KR3.4 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของวิิสาหกิิจที่�่ลงทุุนด้้านวิิจััย พััฒนาและนวััตกรรม (ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนวิิสาหกิิจ
ทั้้�งหมดที่่�ลงทุุนด้้านวิิจััย พััฒนาและนวััตกรรม)

KR3.5 จำำ�นวนระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทางคุุณภาพและบริิการระดัับชาติิ (NQI) ที่่�มีีแพลตฟอร์์มบริิการที่่�ครบวงจร
รวมทั้้�งข้้อมููลความต้้องการใช้้ประโยชน์์บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทางคุุณภาพและบริิการระดัับชาติิ (1 ระบบ)
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โปรแกรมที่่� 10 ยกระดัับความสามารถการแข่่งขัันและวางรากฐานทางเศรษฐกิิจเพื่่� อ
การพึ่่� งพาตนเองในระดัับประเทศ
ยกระดัับความสามารถการแข่่งขัันและวางรากฐานทางเศรษฐกิิจเพื่่� อการพึ่่� งพา
ตนเองในระดัับประเทศในอุุตสาหกรรมเป้้าหมายอื่่นที่
� ่�ไม่่ใช่่เศรษฐกิิจชีีวภาพ
โปรแกรมที่่� 10a
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Non-BCG)
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.10a ยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้วยการวิิจัย
ั และพัั ฒนานวััตกรรมในอุุตสาหกรรมเป้้าหมายอื่่นที่
� ไ่� ม่่ใช่่
เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุน
ุ เวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Non-BCG)
KR3.10a.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่� อส่่งเสริิมการพััฒนาอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
อื่่�นที่�่ไม่่ใช่่ เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Non-BCG) (10 ชิ้้�น)

KR3.10a.2 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายอื่่�นที่�่ไม่่ใช่่ เศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Non-BCG) ถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในด้้านพาณิิชย์์ และอุุตสาหกรรม
(ร้้อยละ 20 ของโครงการที่่�มุ่่�งใช้้ประโยชน์์ด้้านพาณิิชย์์และอุุตสาหกรรม)

KR3.10a.3 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของการลงทุุนวิิจััยและนวััตกรรมของผู้้�ประกอบการไทยในอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
(S-Curves) (ร้้อยละ 15)

KR3.10a.4 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่่อมในอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (S-Curves)
ที่่�ร่ว
่ มลงทุุนพัฒ
ั นาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมกัับกองทุุน ววน. (ร้้อยละ 10)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 10a (Subprogram):
10a.1 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อสร้้างเศรษฐกิิจกระแสใหม่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอุุตสาหกรรม ความมั่่�นคงและ
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้า รวมทั้้�งรถและเรืือ
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ยกระดัับความสามารถการแข่่งขัันและวางรากฐานทางเศรษฐกิิจเพื่่� อการพึ่่� งพา
โปรแกรมที่่� 10b ตนเองในระดัับประเทศในเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจ
สีีเขีียว (BCG) (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.10b ใช้้การวิิจัย
ั และนวััตกรรมเพื่่� อพัั ฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุน
ุ เวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เกษตรและอาหาร สุุขภาพและการแพทย์์
KR3.10b.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่� อส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ด้้านเกษตรและอาหาร สุุขภาพและการแพทย์์
(100 ชิ้้�น)

KR3.10b.2 ร้้อยละขององค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมสำำ�หรัับเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ
เศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG) ถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในด้้านพาณิิชย์์ และอุุตสาหกรรม
(ร้้อยละ 20 ของโครงการที่่�มุ่่�งใช้้ประโยชน์์ด้้านพาณิิชย์์และอุุตสาหกรรม)

KR3.10b.3 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของการลงทุุนวิิจััยและนวััตกรรมของผู้้�ประกอบการไทยในเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG)
(ร้้อยละ 15)

KR3.10b.4 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่่อมในเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน 
และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG) ที่่�ร่ว
่ มลงทุุนพัฒ
ั นาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมกัับกองทุุน ววน. เพิ่่�มขึ้้�น
(ร้้อยละ 10)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 10b (Subprogram):
10b.1 การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน  และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG) ด้้าน
เกษตรและอาหาร

10b.2 การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน  และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG) ด้้าน
การแพทย์์

10b.3 การยกระดัับประสิิทธิิภาพด้้านการเกษตร
10b.4 การวิิจััยจีีโนมิิกส์์ประเทศไทย
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วิิจััยและสร้้างนวััตกรรมด้้านวิิทยาการคอมพิิ วเตอร์์ วิิทยาการหุ่่�นยนต์์
โปรแกรมที่่� 10c ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ดิิจิิทััลเทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.10c ใช้้การวิิจัย
ั และนวััตกรรมเพื่่� อพัั ฒนาและยกระดัับวิท
ิ ยาการคอมพิิ วเตอร์์ วิิทยาการหุ่่�นยนต์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
ดิิจิิทััลเทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิทั
ิ ัล เพื่่� อพัั ฒนาเศรษฐกิิจและตอบสนองต่่อการพลิิกโฉมฉัับพลััน
KR3.10c.1 จำำ�นวนนวััตกรรมและเทคโนโลยีีด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ วิิทยาการหุ่่�นยนต์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ดิิจิิทััล
เทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิทััล เพื่่� อพััฒนาเศรษฐกิิจและตอบสนองต่่อการพลิิกโฉมฉัับพลััน (50 ชิ้้�น)

KR3.10c.2 ร้้อยละของนวััตกรรมและเทคโนโลยีีด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ วิิทยาการหุ่่�นยนต์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
ดิิจิิทััลเทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิทััลที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�น ถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์เพื่่� อพััฒนาเศรษฐกิิจและตอบสนองต่่อการ
พลิิกโฉมฉัับพลััน (ร้้อยละ 20)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 10c (Subprogram):
10c.1 การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อพััฒนาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) และหุ่่�นยนต์์

10c.2 การส่่งเสริิมการวิิจััยด้้านดิิจิิทััลเทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิทััล เพื่่� อให้้สามารถปรัับตััวเข้้ากัับการแข่่งขัันและทัันต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�พลิิกผัันด้้าน Digital Transformation
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โปรแกรมที่่� 11

สร้้างและยกระดัับศัักยภาพวิิสาหกิิจที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรม พัั ฒนาระบบนิิเวศ
นวััตกรรม และพื้้� นที่่�เศรษฐกิิจนวััตกรรม/ระเบีียงเศรษฐกิิจ
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O3.11a พัั ฒนาวิิสาหกิิจฐานนวััตกรรมที่่มีีศั
� ักยภาพเติิบโตได้้อย่่างก้้าวกระโดด
KR3.11a.1 จำำ�นวนวิิสาหกิิจฐานนวััตกรรม (IDEs) ที่่�ใช้้นวััตกรรม/เทคโนโลยีี เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ/ประสิิทธิิผลใน
การผลิิตและ/หรืือการบริิการ และมีีแผนชััดเจนในการดำำ�เนิินการ/พััฒนาต่่อเนื่่� อง 3 ปีี (250 ราย)

KR 3.11a.2 จำำ�นวนนวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ/ประสิิทธิิผลการผลิิตสิินค้้าหรืือบริิการ หรืือ
สนัับสนุุนการส่่งออกของวิิสาหกิิจฐานนวััตกรรม (IDEs) (100 ชิ้้�น)

KR 3.11a.3 จำำ�นวนผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจฐานนวััตกรรม (IDEs) ที่่�สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ/ประสิิทธิิผล หรืือเพิ่่�ม
มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการด้้วยเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)/วิิทยาการหุ่่�นยนต์์/ดิิจิิทััลเทคโนโลยีี (500 ราย)

O3.11b ใช้้การวิิจัย
ั และนวััตกรรมเพื่่� อพัั ฒนาและเพิ่่� มการใช้้ประโยชน์์พื้้� นที่เ่� ศรษฐกิิจนวัต
ั กรรม (Economic Zone of
Innovation)/อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ (Science Parks)/ระเบีียงนวััตกรรมภาคตะวัันออก (EECi)/เมืืองนวััตกรรมอาหาร
(Food Innopolis)
KR3.11b.1 จำำ�นวนผู้้�ประกอบการที่่�เข้้าไปใช้้บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้าน ววน. หรืือเข้้าไปใช้้พื้� นที่
้ �่เพื่่� อจััดตั้้�งบริิษััท

เพื่่� อทำำ�วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมในพื้้�นที่�่เศรษฐกิิจนวััตกรรม/อุุทยานวิิทยาศาสตร์์/ระเบีียงนวััตกรรมภาคตะวัันออก
(EECi)/เมืืองนวััตกรรมอาหาร (200 ราย)

O3.11c ปรัับปรุง
ุ กฎระเบีียบและกฎหมาย พัั ฒนามาตรการและแรงจููงใจ รวมถึึงการพัั ฒนาบริิการภาครััฐ ให้้เอื้้�อต่่อ
การดำำ�เนิินธุรุ กิิจนวัต
ั กรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้้�ประกอบการ
KR 3.11c.1 จำำ�นวนข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายที่่�นำำ�เสนอต่่อ กสว. หรืือ สภช. เพื่่� อปรัับปรุุงกฎระเบีียบและกฎหมาย

พััฒนามาตรการและแรงจููงใจ รวมถึึงการพััฒนาบริิการภาครััฐ ให้้เอื้้�อต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจนวััตกรรม (Ease of doing
innovation business) ของวิิสาหกิิจและผู้้�ประกอบการ
(5 เรื่่�อง)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 11 (Subprogram):
11.1 การยกระดัับศัักยภาพวิิสาหกิิจที่�่ขับ
ั เคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรม รวมถึึงวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) และ
วิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น (Startups)

11.2 การพััฒนาระบบนิิเวศนวััตกรรม

11.3 การพััฒนาพื้้�นที่�่เศรษฐกิิจนวััตกรรม/ระเบีียงเศรษฐกิิจ
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โปรแกรมที่่� 12

พัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานทางคุุณภาพและบริิการ (NQI) สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
เป้้าหมายและภาคบริิการที่่�สำำ�คััญของประเทศ
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O3.12 ใช้้การวิิจัย
ั และนวััตกรรมเพื่่� อพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานทางคุุณภาพและบริิการ (NQI) ตามแนวทางสากล
สำำ�หรับอุ
ั ต
ุ สาหกรรมเป้้าหมายและภาคบริิการที่่สำ
� ำ�คัญ
ั ของประเทศ
KR3.12.1 จำำ�นวนระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทางคุุณภาพและบริิการระดัับชาติิ (NQI) ที่่�มีีแพลตฟอร์์มบริิการที่่�ครบวงจร
รวมทั้้�งข้้อมููลความต้้องการใช้้ประโยชน์์บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทางคุุณภาพและบริิการระดัับชาติิ (1 ระบบ)

KR3.12.2 ร้้อยละของห้้องปฏิิบัติ
ั ิการและระบบการให้้บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทางคุุณภาพและบริิการระดัับชาติิ

(NQI) ได้้รับ
ั การยอมรัับตามข้้อตกลงระหว่่างประเทศหรืือมาตรฐานระหว่่างประเทศ (ร้้อยละ 50 ของห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ
และระบบการให้้บริิการ NQI ทั้้�งหมด)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 12 (Subprogram):
12.1 การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพและบริิการ (National Quality Infrastructure: NQI) สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
เป้้าหมายและภาคบริิการที่่�สำ�คั
ำ ัญของประเทศ
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แพลตฟอร์์มที่่� 4

การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อการพัั ฒนาเชิิงพื้้� นที่่�
และลดความเหลื่่�อมล้ำำ��

เจตนารมณ์์ มุ่่�งเน้้นการวิิจัย
ั และสร้้างนวััตกรรมในการพัั ฒนาระบบและกลไก เพื่่� อสร้้างการเข้้าถึึงโอกาส
ในการพัั ฒนาเชิิงพื้้� นที่่�ได้้อย่่างเท่่าเทีียม นำำ�ไปสู่่�การขจััดความยากจนอย่่างตรงจุุด ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
� คง
มีีการกระจายรายได้้อย่่างทั่่�วถึึง เพิ่่� มความเข้้มแข็็งของศัักยภาพในท้้องถิ่่�นเป็็นการวางรากฐานที่่�มั่่น
ให้้กัับเศรษฐกิิจไทยในอนาคต เพื่่� อสร้้างศููนย์์กลางความเจริิญในท้้องถิ่่�นด้้วยนวััตกรรม
ตััวอย่่างผลกระทบที่่�คาดหวัังของแพลตฟอร์์มที่่� 4:
1.

คนสามารถยัังชีีพอยู่่ไ� ด้้ มีีงานทำำ� รวมทั้้�งกลุ่่�มเปราะบางได้้รับ
ั การดููแลอย่่างทั่่�วถึึง

3.

ดััชนีีการพััฒนาอย่่างทั่่�วถึึง (Inclusive Development Index: IDI) จััดทำำ�โดย World Economic Forum (WEF)

2.

4.
5.

เกิิดการสร้้างอาชีีพและกระจายรายได้้สู่่�ท้้องถิ่่�น เศรษฐกิิจประเทศฟื้้� นตััวเข้้าสู่่ภ
� าวะปกติิ
ของประเทศไทยอยู่่ใ� นอัันดัับที่่�ดีีขึ้้�น 

ช่่องว่่างความเหลื่่�อมล้ำำ�ระหว่่างพื้้�นที่�่ลดลง

ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของเมืืองศููนย์์กลางและเมืืองโดยรอบเพิ่่�มขึ้้�น

ประกอบด้้วย
โปรแกรมที่่� 13
โปรแกรมที่่� 14
โปรแกรมที่่� 15

พััฒนานวััตกรรมสำำ�หรัับเศรษฐกิิจฐานรากและชุุมชนนวััตกรรมโดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ

นวััตกรรม

ขจััดความยากจนแบบเบ็็ดเสร็็จและแม่่นยำ�ำ โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

การพััฒนาเมืืองน่่าอยู่่แ
� ละการกระจายศููนย์์กลางความเจริิญโดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
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แพลตฟอร์์มที่่� 4

ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565
OKRs
O4a ยกระดัับเศรษฐกิิจฐานราก/เศรษฐกิิจชุุมชนในพื้้� นที่่�และพัั ฒนาชุุมชนนวััตกรรมเพื่่� อการพัั ฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน
KR4a.1 จำำ�นวนวิิสาหกิิจชุุมชนและผู้้�ประกอบการขนาดกลางและเล็็กในพื้้�นที่�่เป้้าหมาย ประสบความสำำ�เร็็จ
ในการยกระดัับรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นร้อ
้ ยละ 15 โดยการประยุุกต์์ใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยหรืือนวััตกรรม (1,000 ราย)

KR4a.2 จำำ�นวนชุุมชนอััจฉริิยะ (Smart Community)/ชุุมชนนวััตกรรม มีีความสามารถในการพััฒนา พึ่่�งตนเอง
และจััดการตนเอง (500 ตำำ�บล)

O4b ขจััดความยากจนแบบเบ็็ดเสร็็จและแม่่นยำำ�
KR4b.1 จำำ�นวนคนจนที่่�ได้้รับ
ั ความช่่วยเหลืือผ่่านกระบวนการเชิิงนวััตกรรมหรืือได้้รับ
ั การถ่่ายทอดและสามารถ
ใช้้องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการพััฒนาอาชีีพ/ยกระดัับรายได้้ (40,000 คน)

O4c พัั ฒนาเมืืองน่่าอยู่่�และกระจายศููนย์์กลางความเจริิญ
KR4c.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา “ศููนย์์กลางความเจริิญ เมืืองอััจฉริิยะ

เมืืองน่่าอยู่่� และเมืืองที่่�ได้้รับ
ั การพััฒนา” ตามตััวชี้้�วัดข
ั องเป้้าหมายการพััฒนาที่่�อย่่างยั่่�งยืืน (SDGs ที่่� 11) (100 ชิ้้�น)
KR4c.2 จำำ�นวนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่่�นำำ�องค์์ความรู้้�และ
นวััตกรรม หรืือเทคโนโลยีีที่่�พัฒ
ั นา หรืือได้้รับ
ั การถ่่ายทอดไปใช้้และเกิิดผลที่่�เป็็นรููปธรรมในการพััฒนา

และ/หรืือ การลดความเหลื่่�อมล้ำำ� รวมถึึงรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นหรืือยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต หรืือยกระดัับการพััฒนาสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (200 แห่่ง)

KR4c.3 จำำ�นวนเมืืองที่่�เป็็นเป้้าหมายของการกระจายความเจริิญที่่�มีีแผนพััฒนาเมืืองซึ่่�งออกแบบโดยใช้้ผลงาน
วิิจััยและนวััตกรรม (10 เมืือง)

KR4c.4 จำำ�นวนจัังหวััดที่�่ประกาศใช้้นโยบายและมาตรการในการยกระดัับการพััฒนาพื้้�นที่�่ และ/หรืือ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ในพื้้�นที่�่ โดยใช้้ข้อ
้ มููลเชิิงประจัักษ์์ องค์์ความรู้้�หรืือนวััตกรรม (15 จัังหวััด)
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โปรแกรมที่่� 13

พัั ฒนานวััตกรรมสำำ�หรัับเศรษฐกิิจฐานรากและชุุมชนนวััตกรรมโดยใช้้
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O4.13 เพิ่่� มขีีดความสามารถของชุุมชนท้้องถิ่่�น และสร้้างความเข้้มแข็็งของเศรษฐกิิจและสัังคมท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งเศรษฐกิิจฐานรากและชุุมชนนวััตกรรม เพื่่� อลดความเหลื่่อ
� มล้ำำ�� รวมทั้้�งการพึ่่� งตนเองและการจััดการตนเอง
ตามแนวทางหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงโดยใช้้องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
KR4.13.1 จำำ�นวนนวััตกรชุุมชน (1,000 คน)
KR4.13.2 จำำ�นวนนวััตกรรมชุุมชนที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�น แล้้วใช้้ยกระดัับรายได้้หรืือแก้้ไขปััญหาสำำ�คััญให้้กัับชุุมชนได้้
(1,000 นวััตกรรม)

KR4.13.3 จำำ�นวนวิิสาหกิิจชุุมชนและผู้้�ประกอบการขนาดกลางและเล็็กในพื้้�นที่�่เป้้าหมาย ประสบความสำำ�เร็็จในการ
ยกระดัับรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นร้อ
้ ยละ 15 โดยการประยุุกต์์ใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยหรืือนวััตกรรม (1,000 ราย)

KR4.13.4 จำำ�นวนชุุมชนอััจฉริิยะ (Smart Community)/ชุุมชนนวััตกรรม มีีความสามารถในการพััฒนา พึ่่�งตนเองและ
จััดการตนเอง (500 ตำำ�บล) (รวมปีี 2563-2565 เป็็น 1,500 ตำำ�บล)

KR4.13.5 จำำ�นวนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่�่นำำ�องค์์ความรู้้� นวััตกรรมหรืือเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม (Appropriate
Technology) ไปใช้้เพื่่� อพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากและชุุมชนนวััตกรรม (500 แห่่ง)

KR4.13.6 ร้้อยละที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของมููลค่่าเศรษฐกิิจฐานราก/เศรษฐกิิจชุุมชนในพื้้�นที่�่เป้้าหมาย บนฐานทุุนทรััพยากร/
วััฒนธรรมในพื้้�นที่�่ (ร้้อยละ 10 ต่่อปีีจากฐานปีี 2563)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 13 (Subprogram):
13.1 การวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก/เศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น 

13.2 การวิิจััยและพััฒนาชุุมชนนวััตกรรมเพื่่� อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่�่และลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

13.3 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อส่่งเสริิมมหาวิิทยาลััยเพื่่� อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่�่ ชุุมชน ท้้องถิ่่�นเพื่่� อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

13.4 การวิิจัย
ั และพััฒนานวััตกรรมย่่านสร้้างสรรค์์จากฐานทุุนวัฒ
ั นธรรมเพื่่� อสร้้างเศรษฐกิิจฐานรากและเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ในพื้้�นที่�่

13.4 การวิิจััยพััฒนาและส่่งเสริิมการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมกัับบริิบทพื้้�นที่�่ (Appropriate Technology) เพื่่� อการ
พััฒนาชุุมชน/ท้้องถิ่่�น และลดความเหลื่่�อมล้ำำ�
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โปรแกรมที่่� 14

ขจััดความยากจนแบบเบ็็ดเสร็็จและแม่่นยำำ�โดยใช้้วิท
ิ ยาศาสตร์์ วิิจัย
ั และนวััตกรรม
(ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O4.14 ใช้้องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมในการพัั ฒนาอาชีีพ/ยกระดัับรายได้้ สำำ�หรับ
ั คนจน
KR4.14.1 จำำ�นวนคนจนที่่�ได้้รับ
ั ความช่่วยเหลืือผ่่านกระบวนการเชิิงนวััตกรรมหรืือได้้รับ
ั การถ่่ายทอดและสามารถใช้้
องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการพััฒนาอาชีีพ/ยกระดัับรายได้้
(40,000 คน)

KR4.14.2 จำำ�นวนระบบวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลเพื่่� อติิดตามกลุ่่�มเป้้าหมายคนจนที่่�มีีความแม่่นยำ�ข
ำ องประเทศ เพื่่� อให้้การ
จััดสรรสวััสดิิการรััฐมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�น และมีีการทดลองใช้้
(1 ระบบ)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 14 (Subprogram):
14.1 การวิิจััยและพััฒนาระบบการคััดกรองและช่่วยเหลืือคนจนอย่่างเบ็็ดเสร็็จและแม่่นยำ� 
ำ

14.2 การวิิจััยและพััฒนาโมเดลการจััดการกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่� อพััฒนาอาชีีพและเพิ่่�มทัักษะการดำำ�รงชีีวิิตเพื่่� อแก้้ไข
ปััญหาความยากจนอย่่างเบ็็ดเสร็็จและแม่่นยำ� 
ำ

14.3 การวิิจััยและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการการผลิิตและการตลาดในพื้้�นที่�แ
่ บบเบ็็ดเสร็็จให้้ครบห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ (Value
Chain) โดยมุ่่�งเน้้นการขจััดความยากจน รวมทั้้�งใช้้ประโยชน์์จากผลงานวิิจััยและนวััตกรรมที่่�มีี

100
แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบัับปรัับปรุุง สำำ�หรัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โปรแกรมที่่� 15

พัั ฒนาเมืืองน่่าอยู่่�และการกระจายศููนย์์กลางความเจริิญโดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม (ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565)
OKRs

O4.15 พัั ฒนาและใช้้องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่� อพัั ฒนาเมืืองศููนย์ก
์ ลางในภููมิภ
ิ าคและเชื่่อ
� มโยง
ความเจริิญสู่่�ชนบท
KR4.15.1 จำำ�นวนองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา “ศููนย์์กลางความเจริิญ เมืืองอััจฉริิยะ
เมืืองน่่าอยู่่� และเมืืองที่่�ได้้รับ
ั การพััฒนา” ตามตััวชี้้�วััดของเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs ที่่� 11) (100 ชิ้้�น)

KR4.15.2 จำำ�นวนนวััตกรรมการออกแบบเมืืองที่่�ใช้้หลัักการออกแบบอารยสถาปััตย์์ (Universal Design) ที่่�มีีการ
ออกแบบให้้เป็็นมิิตรต่่อประชากรทุุกช่่วงวััย รวมทั้้�งผู้้�สููงอายุุ และคนพิิการ (10 ชิ้้�น)

KR4.15.3 จำำ�นวนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่่�นำำ�องค์์ความรู้้�และนวััตกรรม
หรืือเทคโนโลยีีที่่�พัฒ
ั นา หรืือได้้รับ
ั การถ่่ายทอดไปใช้้และเกิิดผลที่่�เป็็นรููปธรรมในการพััฒนา และ/หรืือ การลดความ

เหลื่่�อมล้ำำ� รวมถึึงรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นหรืือยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต หรืือยกระดัับการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (200 แห่่ง)
KR4.15.4 จำำ�นวนเมืืองที่่�เป็็นเป้้าหมายของการกระจายความเจริิญที่่�มีีแผนพััฒนาเมืืองซึ่่�งออกแบบโดยใช้้ผลงานวิิจััย
และนวััตกรรม (10 เมืือง)

KR4.15.5 จำำ�นวนเมืืองศููนย์์กลางที่่�น่า่ อยู่่แ
� ละเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ (Smart City) ในภููมิิภาค โดยมีีแผนการสร้้างงาน
ในเขตเมืืองหลัักและเมืืองโดยรอบ (10 เมืือง)

KR4.15.6 จำำ�นวนจัังหวััดที่�่ประกาศใช้้นโยบายและมาตรการในการยกระดัับการพััฒนาพื้้�นที่�่ และ/หรืือ ลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ�ในพื้้�นที่�่ โดยใช้้ข้อ
้ มููลเชิิงประจัักษ์์ องค์์ความรู้้�หรืือนวััตกรรม (15 จัังหวััด)

KR4.15.7 จำำ�นวนโครงการความร่่วมมืือระหว่่างจัังหวััดชายแดนกัับพื้้�นที่�่ในประเทศเพื่่� อนบ้้านในการพััฒนาด้้าน
เศรษฐกิิจ สังั คมและวััฒนธรรมโดยใช้้งานวิิจััยและนวััตกรรม (5 โครงการ)

KR4.15.8 จำำ�นวนผู้้�ประกอบการหรืือบุุคลากรที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุน ส่ง่ เสริิมให้้มีีความรู้้� ความสามารถด้้านนวััตกรรม
เกี่่�ยวกัับการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจพื้� นที่
้ �่และเมืือง ในพื้้�นที่�่เป้้าหมายอย่่างน้้อยพื้้�นที่�่ละ 30 คน (1,000 ราย)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 15 (Subprogram):
15.1 การวิิจััยและพััฒนาพื้้�นที่�่นวััตกรรมการศึึกษา

15.2 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมการพััฒนาเมืืองเพื่่� อกระจายความเจริิญและลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

15.3 การพััฒนาระบบนิิเวศนวััตกรรมภููมิิภาคและนวััตกรรมเชิิงพื้้�นที่�่ เพื่่� อกระจายศููนย์์กลางความเจริิญ

15.4 การวิิจััยความร่่วมมืือระหว่่างจัังหวััดชายแดนที่่�เชื่่�อมต่่อกัับประเทศเพื่่� อนบ้้านในด้้านเศรษฐกิิจและวััฒนธรรม
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ปฏิิรููประบบการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม

� มโยง
เจตนารมณ์์ มุ่่�งปฏิิรููประบบการบริิหารจััดการวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม รวมทั้้�งการเชื่่อ
กัับแผนอุุดมศึึกษา เพื่่� อยกระดัับความเป็็นเลิิศ ความเป็็นสากล ประสิิทธิิผล และประสิิทธิิภาพตามหลััก
ธรรมาภิิบาล
ตััวอย่่างผลกระทบที่่�คาดหวัังของโปรแกรมที่่� 16:
ความสามารถในการแข่่งขััน และบทบาทเชิิงรุุกของไทยในเวทีีโลก ผ่่านการยกระดัับความร่่วมมืือด้้าน อววน. กัับ
ต่่างประเทศ ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับหน่่วยงานเพิ่่�มขึ้้�น

ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565
โปรแกรมที่่� 16

OKRs
O16 พัั ฒนาระบบ อววน. เพื่่� อให้้เกิิดระบบนิิเวศที่่�เอื้้�อต่่อความต้้องการของประเทศ ด้้วย ววน.
KR16.1 จำำ�นวนมหาวิิทยาลััยมุ่่�งเน้้นวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมขั้้�นสููงในพื้้�นที่�่เมืืองนวััตกรรม
ในระเบีียงนวััตกรรมภาคตะวัันออก (ECCi) เพื่่� อตอบโจทย์์ความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
(10 มหาวิิทยาลััย)

KR16.2 จำำ�นวนระบบจััดสรรและบริิหารงบประมาณด้้าน ววน.แบบบููรณาการที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์� ผ่า่ นกองทุุนส่ง่

เสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมในรููปแบบ Multi-year, Block grant ที่่�เกิิดประสิิทธิิผลและมีีประสิิทธิิภาพ
ตามหลัักธรรมาภิิบาล ปฏิิบัติ
ั ิงานให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์มีีต้้นทุน
ุ หรืือการใช้้ทรััพยากรอย่่างเหมาะสม มีีความ
คุ้้�มค่่า (1 ระบบ)

KR16.3 จำำ�นวนระบบติิดตามประเมิินผลการลงทุุนด้้าน ววน. ที่่�วััดได้้ทั้้�งประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และความคุ้้�ม
ค่่าในการลงทุุน (1 ระบบ)

KR16.4 จำำ�นวนระบบบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�มีีการบููรณาการข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ อววน. อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตรงตามความต้้องการของผู้้�ใช้้ (1 ระบบ)

KR16.5 จำำ�นวนระบบจััดสรรทุุนและบริิหารแผนงาน โครงการวิิจััยและนวััตกรรม เพื่่� อให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกััน
กัับเครืือข่่ายระดัับโลก และตอบโจทย์์ตามยุุทธศาสตร์์ อววน. ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (1 ระบบ)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 16 (Subprogram):
16.1 Global Partnership Fund
16.2 ปฏิิรููประบบ อววน.

16.3 พััฒนาระบบการบริิหารจััดการข้้อมููล อววน. โดยใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
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โปรแกรมที่่� 17

แก้้ปััญหาวิิกฤตเร่่งด่่วนของประเทศ

เจตนารมณ์์ มุ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับการวิิจััยและสร้้างนวััตกรรมเพื่่� อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงและการแก้้
ปััญหาวิิกฤตของประเทศที่่�เป็็นปััญหาเร่่งด่่วน ทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีความสามารถในการจััดการและฟื้้� น
ตััวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Resilience) มีีศัักยภาพในการพึ่่�งตนเองด้้านความรู้้� กำำ�ลัง
ั คน และโครงสร้้างพื้้�น
ฐานด้้าน ววน. เพื่่� อสนัับสนุุนการจััดการภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วนและการฟื้้� นตััวหลัังภาวะวิิกฤต
ตััวอย่่างผลกระทบที่่�คาดหวัังของโปรแกรมที่่� 17:
1.

ลดความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจสังั คมจากการใช้้ความรู้้�และนวััตกรรมในการแก้้ปััญหาและฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจสังั คมใน

2.

มีีระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (ววน.) ที่่�คล่่องตััว ยืืดหยุ่่�น มีีเอกภาพ สามารถสนัับสนุุนการเตืือนภััยและ

ระดัับอุุตสาหกรรมและระดัับพื้้�นที่�่

ตอบสนองเมื่่�อเกิิดภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วนได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
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ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญภายในปีี พ.ศ. 2565
โปรแกรมที่่� 17

OKRs
O17a ประเทศไทยมีีความสามารถในการจััดการและฟื้้� นตััวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Resilience) ต่่อการเกิิด
ภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วนของประเทศ
KR17a.1 จำำ�นวนชุุดความรู้้�สาธารณะเกี่่�ยวกัับปััญหาและการจััดการเมื่่�อประสบภััยพิิบัติ
ั ิและภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วน
อย่่างเป็็นระบบ มีีความรู้้�ในการจััดการตนเอง (50 ชิ้้�น)

KR17a.2 จำำ�นวนฐานข้้อมููลและศููนย์์ข้อ
้ มููลที่่�จำำ�เป็็นเพื่่� อการจััดการในระดัับประเทศและระดัับพื้้�นที่�่
(10 ชิ้้�น/ศููนย์์ข้อ
้ มููล)

KR17a.3 จำำ�นวนนวััตกรรมและข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายที่่�เป็็นผลงานจาก ววน. เพื่่� อการจััดการภััยพิิบัติ
ั ิ
และภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วน (50 ชิ้้�น/เรื่่�อง)

KR17a.4 ร้้อยละของนวััตกรรมและข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายที่่�เป็็นผลงานจาก ววน. เพื่่� อการจััดการภััยพิิบัติ
ั ิ
และภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วน ที่่�ถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ (ร้้อยละ 80)

O17b ประเทศไทยมีีศัักยภาพในการพึ่่� งตนเองด้้านความรู้้� กำำ�ลัังคนและโครงสร้้างพื้้� นฐานด้้าน ววน. เพื่่� อ
สนัับสนุุนการจััดการภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วนและการฟื้้� นตััวหลัังภาวะวิิกฤต
KR17b.1 จำำ�นวนข้้อมููล/องค์์ความรู้้�ระดัับประเทศ เพื่่� อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถร่่วมกัันจััดการภาวะ
วิิกฤตเร่่งด่่วนได้้ทัันท่่วงทีี และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ (50 ชิ้้�น/ระบบ)

KR17b.2 จำำ�นวนข้้อมููลเพื่่� อการลงทุุนในการพััฒนากำำ�ลัังคนและโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้าน ววน. ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
รัับมืือภาวะวิิกฤตเร่่งด่่วนเพื่่� อให้้ประเทศปรัับตััวได้้ มีีความมั่่�นคงในทุุกมิิติิ (10 ชิ้้�น/ระบบ)

ตััวอย่่างแผนงานย่่อยภายใต้้โปรแกรมที่่� 17 (Subprogram):
17.1 การบููรณาการการจััดการการระบาดและผลกระทบของโรคโควิิด-19
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บทที่่� 6
ระบบบริิหารจััดการและการสนัับสนุุนทุุน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
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แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม เป็็นแผนระยะปานกลางระดัับที่่� 3

ที่่�ต้้องผ่่านความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีี  สกสว. ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่� อใช้้กำำ�หนดแนวทาง
ในทางการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรมของประเทศ และใช้้เป็็นกรอบในการ

จััดสรรงบประมาณให้้แก่่หน่่วยงานในระบบวิิจััยและนวััตกรรม ซึ่่�งการขัับเคลื่่�อนแผน

ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม และการดำำ�เนิินงานของหน่่วยบริิหารและจััดการทุุน 
และหน่่วยงานในระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมต้้องมีีการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่าง

เป็็นระบบ เพื่่� อให้้ทรััพยากรและงบประมาณที่่�มีีอยู่่�จำำ�กััดถููกใช้้ในการลงทุุนเพื่่� อการวิิจััย
และพััฒนานวััตกรรมอย่่างคุ้้�มค่่า และเกิิดผลสััมฤทธิ์์�สููงสุุด โดย สกสว. ได้้ยึด
ึ หลัักในการ

บริิหารจััดการและสนัับสนุุนทุุนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม 3 ประการ คืือ
การมองในมุุมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียเป็็นหลััก การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในประชาคมวิิจััย
และการสร้้างความรัับผิิดชอบ (Accountability) ในการใช้้งบประมาณแผ่่นดิิน
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6.1 การปรัับปรุุงระบบบริิหารจััดการและการ
สนัับสนุุนทุุนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
สำำ�หรัับปีี พ.ศ. 2565
การปรัับปรุุงระบบบริิหารจััดการและการสนัับสนุุนทุน
ุ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม สำำ�หรัับ

ปีี พ.ศ. 2565 นั้้�น  เกิิดจากการทบทวนผลการดำำ�เนิินงานของแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
ในปีี พ.ศ. 2563-2564 ที่่�ผ่า่ นมา ร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง พบว่่าระบบการบริิหารจััดการและการสนัับสนุุนทุน
ุ

ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมมีีปััญหาในหลายประเด็็น  และเพื่่� อให้้ระบบบริิหารจััดการและการ

สนัับสนุุนทุุนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด  สกสว.จึึงได้้เสนอแนะแนวทาง
ปรัับปรุุงระบบบริิหารจััดการและการสนัับสนุุนทุน
ุ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ัยและนวััตกรรม ปีี พ.ศ. 2565 ดัังนี้้�

1. ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญที่่�ได้้ระบุุไว้้ในปีี พ.ศ. 2563-2564 พบว่่า มีีการกำำ�หนดผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญ

บางผลสััมฤทธิ์์�ที่�่เกิินขอบเขตความรัับผิิดชอบของระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม หรืือ
กล่่าวได้้ว่่ามีีผลสััมฤทธิ์์�บางตััวซ้ำำ�ซ้อ
้ นกัับภารกิิจของหน่่วยงานอื่่� น  ๆ ทั้้�งในและนอกกระทรวง

อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม สกสว.จึึงควรสร้้างกลไกการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่� อให้้

เกิิดความเชื่่�อมโยงและสนัับสนุุนการทำำ�งาน  เพื่่� อการบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ร่ว
่ มกััน จึึงเปลี่่�ยน
ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญให้้อยู่่ใ� นระดัับผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลกระทบระดัับล่่าง และสามารถแสดง
ว่่าผลสััมฤทธิ์์�สำ�คั
ำ ัญที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น เกิิดจากแผนวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

2. ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญบางตััวมีีประเด็็นคาบเกี่่�ยว (Cross Cutting Agenda) ระหว่่างหน่่วยบริิหาร
และจััดการทุุน  และแผนงานหลััก (โปรแกรม) จึึงควรหารืือกัับ PMU เพื่่� อร่่วมกำำ�หนดขอบเขต

และแนวทางการนำำ�ส่ง่ เป้้าหมายและค่่าตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�ร่ว่ มกััน จึึงนำำ�การบริิหารจััดการโดย
ใช้้ระบบการนำำ�วััตถุุประสงค์์มาเป็็นตััวตั้้� ง (Objective Based Management) แทนการใช้้
แพลตฟอร์์ม

3. ควรมีีการปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาแนวทางการจัั ด สรรงบประมาณให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ผลลัั พ ธ์์ ที่�่
คาดหวัังไว้้

4. ควรมีีการวิิเคราะห์์และปรัับแผนปฏิิบััติิการร่่วมกัับหน่่วยบริิหารและจััดการ เพื่่� อสร้้างความ
ชััดเจนในการนำำ�ส่ง่ ผลสำำ�เร็็จตามผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญ

5. ควรกำำ� หนดบทบาทหน้้ า ที่่� แ ละขอบเขตความรัั บ ผิิ ด ชอบแผนงานหลัั ก และเป้้ า หมายและ
ค่่าตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�กัับหน่่วยบริิหารและจััดการทุุนที่�่เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสม
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6.2 แนวทางการแปลงยุุทธศาสตร์์และแผนด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมสู่่�การปฏิิบัติ
ั ิ
6.2.1 แนวทางการจััดสรรงบประมาณของระบบวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม
พระราชบััญญััติิการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำำ�หนดให้้

รััฐต้้ องให้้การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาวิิ ทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี  การวิิ จััยและนวัั ตกรรม และ

ศิิลปวิิทยาการแขนงต่่าง ๆ เพื่่� อสร้้างความรู้้�นำำ�ไปใช้้กำำ�หนดนโยบายสาธารณะ และการพััฒนางานวิิจััย

และนวััตกรรมให้้เกิิดมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ  และประโยชน์์ทางสัังคม ความมั่่�นคง และสิ่่�งแวดล้้อม โดยการ
ดำำ� เนิิ น การสำำ�คัั ญ ประการหนึ่่� ง  คืือ ให้้ รัั ฐ ดำำ� เนิิ น การจัั ด สรรงบประมาณเพื่่� อ การพัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์

เทคโนโลยีี การวิิจัย
ั และนวััตกรรมตามแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรมให้้เหมาะสมและสอดคล้้อง
กัับความต้้องการและความจำำ�เป็็นของหน่่วยงานของรััฐในระบบวิิจััยและนวััตกรรม

เพื่่� อให้้การส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรมเป็็นไปตามเจตนารมณ์์ของพระราชบััญญััติิ

การส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2562 สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์

วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) และสำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

แห่่งชาติิ (สอวช.) จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางการจััดสรรงบประมาณของระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
และระบบการจััดสรรและบริิหารงบประมาณแบบบููรณาการที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ดัังนี้้�

ระบบการจััดสรรและบริิหารงบประมาณด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
แบบบููรณาการที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�
1. การบริิหารจััดการงบประมาณ ด้้วยการจััดสรรงบประมาณเป็็นวงเงิินรวม (Block Grant) โดย

ให้้หน่่วยงานสามารถบริิหารงบประมาณได้้อย่่างอิิสระ ยืืดหยุ่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ แผนงาน
สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่� องจนบรรลุุผลสำำ�เร็็จ  (Multi-Year) ผ่่านการทำำ�ระบบการ

ประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั งิ าน (Performance Agreement: PA) กัับหน่่วยรัับงบประมาณ และหน่่วย
บริิหารจััดการทุุน 

2. มีีหน่่วยบริิหารจััดการทุุนจำำ�นวน 7 หน่่วยงานประกอบด้้วย
1) สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)

2) สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) (สนช.)

3) สำำ�นัักงานพััฒนาการวิิจััยการเกษตร (องค์์การมหาชน) (สวก.)
4) สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข (สวรส.)
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5) หน่่ ว ยบริิ ห ารและจัั ด การทุุ น ด้้ า นการพัั ฒ นากำำ�ลัั ง คน  และทุุ น ด้้ า นการพัั ฒ นาสถาบัั น
อุุดมศึึกษา การวิิจััยและการสร้้างนวััตกรรม (บพค.)

6) หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (บพข.)
7) หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการพััฒนาระดัับพื้้�นที่�่ (บพท.)

ทั้้�งนี้้� ให้้หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการพััฒนากำำ�ลังั คน และทุุนด้้านการพััฒนาสถาบัันอุด
ุ มศึึกษา

การวิิจััยและการสร้้างนวััตกรรม (บพค.) หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการ
แข่่งขัันของประเทศ (บพข.) หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการพััฒนาระดัับพื้้�นที่�่ (บพท.) เป็็น 3 หน่่วย
บริิหารจััดการทุุนหน่่วยที่่�ถููกจััดตั้้�งใหม่่ในระบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม โดยสภานโยบายการ

อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ มีีมติิให้้จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่� อเปิิดรับ
ั คำำ�ขอข้้อเสนอโครงการ

วิิจััยโดยผ่่านหน่่วยบริิหารและจััดการหน่่วยบริิหารและจััดการทุุน  ประสานงานกัับผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ในลัักษณะของความร่่วมมืือแบบจตุุภาคีี ทำำ�งานในลัักษณะการประกอบธุุรกิิจที่�่มีีลัักษณะของการร่่วมกััน
ขององค์์ กรธุุรกิิจตั้้�งแต่่สององค์์ กรขึ้้�นไป เพื่่� อดำำ�เนิินกิิจการหนึ่่� งด้้ วยวัั ตถุุประสงค์์ (Consortium) ที่่� มีี

ส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน  และการบริิหารจััดการจากต้้นน้ำำ�ถึึงปลายน้ำำ�ผ่่านการให้้ทุุนวิิจััย มีีการจััดให้้มีี

ระบบสารสนเทศกลางของประเทศติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน มีีการถ่่ายทอดการกำำ�หนดเป้้าหมาย
และค่่าตััวชี้้�วััด โดยในลัักษณะของการเชื่่�อมโยงข้้อมููล (Data Portal) ในทุุกระดัับ

6.2.2 การส่่งมอบเป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญ
เป้้ า หมายที่่� ถูู กระบุุ ใ นแผนด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์  วิิ จัั ย และนวัั ต กรรม เป็็ น การกำำ� หนดเป้้ า หมาย

ขัับเคลื่่�อนวิิสัย
ั ทััศน์์ กำำ�กัับทิิศทางและขอบเขตในการทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในทุุกระดัับและ
ทุุกภาคส่่วน  เพื่่� อบรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ เช่่น  การตอบโจทย์์ท้้าทายหรืือปััญหาสำำ�คััญของ

ประเทศ ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม ในขณะที่่�ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญใช้้เป็็นตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ หรืือปััจจััย

ที่่�นำำ�ไปสู่่ก
� ารบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ สามารถวััดผลได้้ ทำำ�ได้้จริงิ สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย และมีีกำำ�หนดเวลา
ส่่งมอบความสำำ�เร็็จที่�่ชัด
ั เจน 

เป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการแปลงแผนลงสู่่แ
� ผนปฏิิบัติ
ั ิการระดัับต่่าง ๆ

ให้้ทุก
ุ หน่่วยงานสามารถตั้้�งเป้้าหมายและปฏิิบัติ
ั งิ านภายใต้้ภารกิิจของตน แต่่สอดรัับกัับเป้้าหมายของแผน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมทุุกระดัับ ได้้แก่่
•

ระดัับแพลตฟอร์์ม (Platform) มีีเป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญของแพลตฟอร์์มเพื่่� อเป็็น

•

ระดัับโปรแกรม (Program) มีีเป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญของโปรแกรมเพื่่� อเป็็นแนวทาง

แนวทางในการกำำ�หนดการวััดผลสู่่ร� ะดัับโปรแกรม (Program)

ในการกำำ�หนดการวััดผลสู่่ร� ะดัับโปรแกรมย่่อย (Subprograms)
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•

ระดัั บ โปรแกรมย่่อ ย (Subprograms) มีีเป้้ า หมายและผลสัั ม ฤทธิ์์�ที่�่ สำ�คั
ำ ั ญ ของแผนงาน/
แผนงานย่่อย เพื่่� อเป็็นแนวทางในการกำำ�หนดการวััดผลสู่่ร� ะดัับโครงการ/การปฏิิบัติ
ั ิงาน ระดัับ
แผนปฏิิบัติ
ั ิการ แผนงานหลััก แผนงานย่่อย ชุุดโครงการ และโครงการ

การใช้้เป้้าหมายและค่่าตััวชี้้�วัด
ั ผลสััมฤทธิ์์�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากที่่สุ
� ด 
ุ ควรมีีการวััดผลและติิดตาม

ความคืืบหน้้าเป็็นระยะ โดยแปลงแผนระยะยาวออกเป็็นช่ว่ งเวลาที่่�เหมาะสม เช่่น แผนราย 3 ปีี แผนรายปีี

ราย 6 เดืือน และรายไตรมาส เป็็นต้น 
้ เพื่่� อให้้ผู้้�ที่มีีส่
�่ ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียและบุุคลากรที่่เ� กี่่ย
� วข้้องสามารถวััดผลลััพธ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ตามกรอบเวลาที่่�ชััดเจนและทัันต่่อความเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งภายในและภายนอก มีีความยืืดหยุ่่�น

และสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ทัันเวลา ด้้วยข้้อมููลที่่�สามารถวิิเคราะห์์ได้้อย่่างชััดเจน  เพื่่� อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�ท้้าทายได้้

หลัักการนำำ�ส่่งผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายตััวชี้้�วััดและผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญ
ในการเขีียนแผนงาน/แผนงานย่่อย หรืือโครงการจะต้้องมีีการระบุุผลสำำ�เร็็จที่�่เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งผลสำำ�เร็็จ

นี้้�ต้้องสามารถบรรลุุ เชื่่�อมโยง หรืือนำำ�ส่ง่ เป้้าหมายและค่่าตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�ที่�่ระบุุในแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรมได้้ โดยสามารถแบ่่งเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�

1. นำำ�ส่่งโดยตรง หมายถึึง ผลผลิิตและ/หรืือผลลััพธ์์แต่่ละตััวที่่�เกิิดขึ้้�นจากแผนงานหลััก/แผน

งานย่่อย/โครงการ เป็็นผลตััวเดีียวกัันกัับผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญนั้้�น  ๆ ของแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม มีีทิิศทางเดีียวกัันแต่่อาจมีีปริิมาณต่่างกััน เช่่น 

•

ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญของแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม คืือ นัักวิิจััยเพิ่่�มเป็็น  30
คนต่่ อประชากร 10,000 คน  หากผลผลิิ ต/ผลลัั พธ์์ที่�่ ระบุุ ในแผนงาน/แผนงานย่่อย/

โครงการ ระบุุว่่า ได้้นัก
ั วิิจััยจำำ�นวน 1,000 คน ถืือเป็็นการนำำ�ส่ง่ ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญโดยตรง
2. นำำ�ส่่งโดยอ้้อม/สนัับสนุุน หมายถึึง ผลผลิิตและ/หรืือผลลััพธ์์แต่่ละตััวที่่�เกิิดขึ้้�นจากแผนงาน/

แผนงานย่่อย/โครงการ นำำ�ส่ง่ ผลที่่�เป็็นปัจ
ั จััยช่่วยสนัับสนุุนหรืือเป็็นหนึ่่�งในคุุณลัักษณะที่่�ส่ง่ ผล
ให้้เกิิดผลของผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญนั้้�น ๆ ของแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม เช่่น

•

ผลสััมฤทธิ์์�ที่สำ
�่ �คั
ำ ญ
ั ของแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม คืือ นัักวิิจัย
ั เพิ่่�มเป็็น 30 คน

ต่่อประชากร 10,000 คน หากผลผลิิต/ผลลััพธ์์ที่�่ระบุุในแผนงาน/แผนงานย่่อย/โครงการ

ระบุุว่่า สร้้างระบบในการเคลื่่�อนย้้ายบุุคลากรเพื่่� อเพิ่่�มจำำ�นวนนัักวิิจััย ซึ่่�งมิิได้้เป็็นการนำำ�ส่ง่
นัักวิิจััยโดยตรง แต่่ถืือเป็็นการนำำ�ส่ง่ ผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญ โดยสนัับสนุุนเพื่่� อให้้เกิิดการสร้้าง
นัักวิิจััย
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การติิดตามประเมิินผลการส่่งมอบเป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สำำ�คััญ
การติิดตามและประเมิินผลของเป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญจากระดัับแพลตฟอร์์มลงไปสู่่�

ระดัับโปรแกรมและโปรแกรมย่่อยนั้้�น  เป็็นการประเมิินผลผลิิต ผลลััพธ์์และผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหลััง
จากการดำำ�เนิินแผนงาน/แผนงานย่่อย/โครงการเสร็็จสิ้้�น  โดยใช้้หลัักการนำำ�ส่่งผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย

ตััวชี้้�วััดและผลสััมฤทธิ์์�ที่�่สำ�คั
ำ ัญ (โดยตรง/โดยสนัับสนุุน) เพื่่� อใช้้ในการเติิมเต็็มข้้อมููลฐาน (Baseline Data)

สำำ�หรัับตััวชี้้�วััด กำำ�หนดทิิศทางของวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ด้้วยแผนและงบประมาณรายปีีต่่อไป

6.3 ระบบข้้อมููลและกลไกการติิดตามประเมิินผล
6.3.1 ระบบข้้อมููลสารสนเทศวิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(National Research and Innovation Information
System: NRIIS)
ระบบข้้อมููลสารสนเทศวิิ จััยและนวัั ตกรรมแห่่งชาติิ (National Research and Innovation

Information System; NRIIS หรืือ www.nriis.in.th) เป็็นระบบฐานข้้อมููลกลางสำำ�หรัับบริิหารจััดการข้้อมููล

ด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมตั้้�งแต่่ 1) การกำำ�หนดนโยบาย 2) การจััดการแผนงานและงบประมาณ 
3) การจััดการโครงการสำำ�หรัับหน่่วยบริิหารและจััดการทุุน  4) การจััดการโครงการสำำ�หรัับหน่่วยงาน/
มหาวิิทยาลััย (ODU) 5) การจััดการโครงการสำำ�หรัับนัักวิิจััย และ 6) การประเมิินสำ�ำ หรัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

ระบบ NRIIS รวบรวมทั้้�งฐานข้้อมููลโครงการวิิจััยในมิิติิ นโยบาย สัังคม วิิชาการ และเศรษฐกิิจ 

ฐานข้้ อ มููลทรัั พ ย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา ฐานข้้ อ มููลบุุ ค ลากรด้้ า นวิิ จัั ย และผลงานวิิ จัั ย รายบุุ ค คล ฐานข้้ อ มููล
เครื่่�องมืือ/อุุ ปกรณ์์ รวมถึึ งระบบมาตรฐานอื่่� น  ๆ ดัั งแสดงดัั งภาพที่่� 16 เพื่่� อให้้ประเทศเห็็นภาพรวม
งบประมาณ งานวิิจัย
ั รวมถึึงช่่องว่่างของระบบวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม เพื่่� อประโยชน์์ในการบริิหาร
จััดการ พััฒนาการวิิจััยของประเทศต่่อไป

ในด้้านของการติิดตามประเมิินผล ระบบข้้อมููลสารสนเทศวิิจัย
ั และนวััตกรรมแห่่งชาติิ มีีความสำำ�คัญ
ั

อย่่างมากตั้้�งแต่่การประเมิินแผนปฏิิบัติ
ั ิการของหน่่วยงานเทีียบกัับยุุทธศาสตร์์และแผนด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม และแผนปฏิิบัติ
ั ิการของหน่่วยงานเทีียบกัับผลผลิิต/ผลลััพธ์์/ผลกระทบ ที่่�เกิิดขึ้้�นจริงิ
จากโครงการ ผ่่านกลไกการติิดตามประเมิินผล
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ภาพที่่� 16 หลัักการและโครงสร้้างของระบบข้้อมููลสารสนเทศวิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(National Research and Innovation Information System: NRIIS)

โครงสร้างพื้ นฐาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
โครงการวิจัย

ระบบ/มาตรฐาน

บุคลากร

Proposal Submission

สํานักงบประมาณ

รับข้อเสนอ Proposal Submission
ทั้งแบบ Bottom-up และ Top-down

ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก และ OKRs
หน่วยงานภาครัฐ

วช. สวก. สวรส. NIA
บพท. บพค. บพข.

วช. สวก. สวรส. NIA
บพท. บพค. บพข.

On-Going

สกสว.

รายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
และจัดงบประมาณให้ดําเนินการ

Monitoring

PMU

OKR Based
Output
Outcome
Impact

คน

เครื่องมือ

ระบบ/
มาตรฐาน

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์
โครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
โครงการพั ฒนาคน
โครงการพั ฒนาอุปกรณ์
โครงสร้างพื้ นฐาน
โครงการพั ฒนาระบบ/มาตรฐาน

เศรษฐกิจ

นโยบาย

สังคม

วิชาการ





อื่น ๆ

ฐานข้อมูล
เครื่องมือ
อุปกรณ์

าน

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลบุคลากร
IP
ด้านการวิจัย +ผลงาน
วิจัยรายบุคคล

ระบบ/มาตรฐ

ฐานข้อมูล
โครงการวิจัย

นักวิจัย
ผู้จัดการงานวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
บัณฑิต

้ื นฐาน
โครงสร้างพ



Evaluation






นักวิจัย

นวัต
กรรม

ผลงานวิจัย

ปกรณ์
เครื่องมือ อุ

ผู้ประสานหน่วยงาน

Output Outcome Impact

Policy
Evaluation

เศรษฐกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ/การเบิกจ่ายงบประมาณ
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6.3.2 กลไกการติิดตามประเมิินผล
ในส่่วนของการติิดตามและประเมิินผลจะมีีการถ่่ายทอดเป้้าหมายและค่่าตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�ลงมา

ในแต่่ละระดัับ โดยจััดให้้มีีระบบสารสนเทศกลางของประเทศในลัักษณะของเพื่่� อเชื่่�อมโยงข้้อมููล (Data
Portal) ในทุุกระดัับ พร้้อมทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกัันกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องถึึงบทบาทการทำำ�งาน 

ระดัับนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผน
จััดให้้มีีการติิดตามและประเมิินผลโดย สอวช. เป็็นการติิดตามประเมิินผลในระดัับบนของระบบ

วิิจััยและนวััตกรรม เพื่่� อวิิเคราะห์์ความก้้าวหน้้าและความสำำ�เร็็จของนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนด้้าน
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม ซึ่่�งควรมีีการติิดตาม ดัังนี้้�

• ผลลััพธ์์และผลกระทบของการดำำ�เนิินงานของระบบวิิจัย
ั และนวััตกรรม ซึ่่�งจะเป็็นการติิดตาม
และประเมิินผลตามตััวชี้้�วััดสำ�คั
ำ ัญของประเทศ

• ความสอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนระดัับชาติิ
• ความสอดคล้้องและรองรัับบริิบทการเปลี่่�ยนแปลงมหภาค เช่่น การเมืือง เศรษฐกิิจ สังั คม
• ขีีดความสามารถด้้ านการวิิ จััยและสร้้างนวัั ตกรรมของหน่่วยงานในภาคส่่วนที่่� เกี่่�ยวข้้อง
(Research and Innovation Capability of Actors) เช่่น มหาวิิทยาลััย สถาบัันวิิจััยรััฐและ
เอกชน บริิษััทห้้างร้้าน ฯลฯ

ระดัับการแปลงนโยบายไปสู่่ก
� ารปฏิิบััติิ จััดให้้มีีการติิดตามและประเมิินผลโดย สอวช. และ สกสว.

เป็็นการติิดตามและประเมิินผลความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินการแปลงนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนใน
ระดัับบนไปสู่่ก
� ารจััดการเพื่่� อดำำ�เนิินการ ซึ่่�งหมายถึึง

• การจััดการระดัับยุุทธศาสตร์์ (Strategic Management)
• การจััดการระดัับแผนงาน (Program)
• การจััดการระดัับแผนงานย่่อยและโครงการ (Subprograms and Project)
การจะติิดตามและประเมิินผลในลัักษณะนี้้�ได้้ จะต้้องมีีการแปลงเป้้าหมายต่่าง ๆ ในระดัับบนไปสู่่�

การกำำ�หนดประเด็็นหรืืองานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั (Priority Area) และนำำ�ไปสู่่ก
� ารกำำ�หนดแผนงานและโครงการที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการเพื่่� อตอบสนองต่่อนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในลัักษณะบนลงล่่าง (Topdown) ผสมผสานกัับข้้อเสนอจากประชาคมนัักวิิจััยในลัักษณะล่่างขึ้้�นบน  (Bottom-up) อย่่างเหมาะสม
และเป็็นระบบ นอกจากนี้้�ยัังต้้องมีีการติิดตามและประเมิินผลกลไกการบริิหารจััดการในระดัับนี้้� ซึ่่�งเป็็น

หััวใจของการดำำ�เนิินงานว่่าสามารถทำำ�หน้้าที่่�แปลงนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนการดำำ�เนิินงานไปสู่่ก
� าร
ปฏิิบัติ
ั ิได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่
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ระดัับปฏิิบััติิ จััดให้้มีีการติิดตามและประเมิินผลโดย

การติิดตามและการประเมิินผลมีีกระบวนการที่่�แตก

สกสว. และหน่่วยบริิหารและจััดการทุุน เป็็นการติิดตามและ

ต่่ างกัั นและมีีจุุ ดมุ่่�งหมายไม่่เหมืือนกัั น  แต่่ มีีความสััมพัันธ์์

ของการดำำ�เนิินงานโครงการเป็็นอย่่างไร ทั้้�งในระดัับผลผลิิต

กระบวนการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััจจััยนำำ�เข้้า (Input)

ประเมิินผลในระดัับโครงการเพื่่� อให้้ทราบว่่ามีีความก้้าวหน้้า
ผลลััพธ์์และผลกระทบของโครงการที่่�ดำำ�เนิินการ นอกจากนี้้�

ยัังรวมถึึงการติิดตามและประเมิินผลระดัับหน่่วยงานเพื่่� อให้้
ทราบถึึงผลการดำำ�เนิินงาน

กระบวนการติิดตาม ประเมิินผล
การติิ ด ตามและประเมิิ น ผลเป็็ น เครื่่� องมืือสำำ�คัั ญ

ในการพััฒนาระบบการวิิจััยและนวััตกรรม และสร้้างความ

รัับผิิดชอบต่่อสาธารณะ (Public Accountability) โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการรัับผิิดชอบต่่อการใช้้ภาษีีอากรของประชาขน 

การติิดตามและประเมิินผล (Monitoring and Eval-

uation: M&E) มีีความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการแผนงาน

วิิจััยและโครงการวิิจััย โดยเป็็นเครื่่�องมืือที่่� ช่่วยให้้ผู้้�บริิหาร
โครงการทราบความก้้าวหน้้าของแผนงานวิิจััยและโครงการ
วิิจััย สามารถเปรีียบเทีียบความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานกัับ

ความคาดหวัังที่่�ตั้้�งไว้้ รวมทั้้�งใช้้เป็็นข้้อมููลเพื่่� อการหาแนวทาง

หนุุนเสริิมให้้แผนงานวิิจััยและโครงการวิิจััยบรรลุุเป้้าหมาย
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีีหากเกิิดติิดขััดหรืือเกิิดปััญหาระหว่่างการ
ดำำ�เนิินงาน 

ซึ่่� ง กัั น และกัั น  กล่่ า วคืือ การติิ ด ตาม (Monitoring) เป็็ น
การดำำ�เนิินงาน (Process) และผลผลิิต (Output) เพื่่� อใช้้เป็็น
ข้้อมููลย้้อนกลัับ (Feedback) สำำ�หรัับการกำำ�กัับดููแลและการ

แก้้ปััญหาระหว่่างการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งในกระบวนการของการ

ส่่งข้้อมููลย้้อนกลัับนี้้�อาจทำำ�การประเมิินได้้ด้ว้ ยเช่่นกัน ซึ่่
ั ง� เรีียก
ว่่า การประเมิินก่่อนหรืือระหว่่างการดำำ�เนิิน  (Ex-ante) โดย

เป็็นการประเมิินไปในอนาคตในเชิิงการพยากรณ์์เพื่่� อดููผลลััพธ์์
และผลกระทบที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากโครงการ

ส่่วนการประเมิินผล (Evaluation) เป็็นกระบวนการ

ตรวจสอบและตัั ดสิิ นคุุ ณค่่ า ผลสำำ� เร็็ จข องโครงการ ซึ่่� ง จะ
ใช้้ เ ป็็ น สารสนเทศสำำ�คัั ญ สำำ� หรัั บ การปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นา

โครงการต่่อไป โดยปกติิการประเมิินผลจะกระทำำ�เมื่่�อสิ้้�นสุด
ุ

โครงการแล้้ ว (Ex-post) จากหลัั ก ฐานที่่� ป รากฏขึ้้� นจริิ ง

(Evidence-based) ทั้้�งในระดัับผลผลิิต และการนำำ�ผลผลิิต
นั้้�นไปต่่อยอดหรืือนำำ�ผลงานไปใช้้ประโยชน์์ ซึ่่�งจะช่่วยให้้เกิิด

ผลลััพธ์์และผลกระทบตามมา ทั้้�งนี้้� ผลผลิิต ผลลััพธ์์ และ
ผลกระทบ อาจจะนิิยามได้้ดัังนี้้�
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ผลผลิิ ต หมายถึึ ง ผลสำำ�เร็็จที่�่ เกิิดขึ้้�นทัันทีี ซึ่่�งเป็็นผลโดยตรงจากการดำำ�เนิิน

โครงการ สามารถวััดได้้หลัังจากเสร็็จสิ้้�นโครงการ และเป็็นไปตามวัั ตถุุประสงค์์ ของ

โครงการ เช่่น  ผลงานการประดิิษฐ์์ ผลงานการสร้้างนวััตกรรม ผลงานการคิิดค้้นทาง

วิิทยาศาสตร์์ ผลงานการสร้้างสรรค์์ทางศิิลปะ ผลงานจากการสร้้างสรรค์์ของคนในชุุมชน 
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย ผลงานการตีีพิิมพ์์ทางวิิชาการ และผลงานการจััดอบรมหรืือ
การประชุุมเพื่่� อเผยแพร่่องค์์ความรู้้� เป็็นต้้น

ผลลััพธ์์ หมายถึึ ง ผลสำำ� เร็็ จที่�่ เ กิิ ดจ ากการนำำ� ผลผลิิ ต (Output) ไปต่่ อ ยอด 

การเปลี่่�ยนรููปของผลผลิิตไปสู่่�รููปแบบที่่�ใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างกว้้างขวาง หรืือการเคลื่่�อน

ผลผลิิตไปสู่่�กิจ
ิ กรรมที่่�ต่อ
่ เนื่่� อง ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลง (Change) ที่่ป
� รากฏชััด และ

มีีคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งที่่�วััดในเชิิงปริิมาณได้้และไม่่ได้้ เช่่น 
การนำำ�ผลงานการประดิิษฐ์์หรืือผลงานการสร้้างนวััตกรรมไปใช้้เปลี่่ย
� นแปลงรููปแบบการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ การนำำ�ผลงานการคิิดค้้นทางวิิทยาศาสตร์์ไปสร้้างเป็็นยาหรืือเครื่่�องมืือทาง
การแพทย์์ การนำำ�ผลงานการสร้้างสรรค์์ทางศิิลปะไปสร้้างเป็็นภาพยนตร์์ การสร้้างสรรค์์

ของคนในชุุ มชนก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงวิิ ถีีชีีวิิตของผู้้�คนหรืือเป็็นต้้นแบบสำำ�หรัับ

ชุุ ม ชนอื่่� น  ข้้ อ เสนอแนะเชิิ ง นโยบายได้้ รัั บ การขัั บ เคลื่่� อ นไปสู่่� ก ระบวนการสร้้ า งเป็็ น
กฎหมายหรืือกฎระเบีียบ ผลงานการตีีพิิมพ์์ทางวิิชาการได้้รับ
ั การอ้้างอิิง และผู้้�ที่่�เข้้าร่่วม
การอบรมหรืือการประชุุมเพื่่� อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปเปลี่่�ยนแปลง
วิิธีีการปฏิิบัติ
ั ิของตนเองหรืือครอบครััว เป็็นต้้น

ผลกระทบ หมายถึึง ผลประโยชน์์ที่�่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงตามผลลััพธ์์

(Results of the change) ซึ่่�งวััดได้้อย่่างชััดเจนและมีีหลัักฐานปรากฏชััด  (Evidencebased) ทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งที่่�วััดในเชิิงปริิมาณได้้และไม่่ได้้

ผลกระทบอาจเป็็นได้้ทั้้ง� ทางบวกและทางลบ โดยผลประโยชน์์ที่�่เกิิดขึ้้�นทางหนึ่่�งอาจจะนำำ�
ความสููญเสีียมาให้้อีีกทางหนึ่่�งก็็ได้้ ในด้้านผลประโยชน์์ เช่่น การเพิ่่�มรายได้้ การส่่งออก

การลงทุุน การจ้้างงาน และการลดต้้นทุนข
ุ องภาคธุุรกิิจและการจ้้างงานใหม่่จากการนำำ�
ผลงานการประดิิ ษฐ์์หรืือผลงานการสร้้างนวัั ตกรรมไปใช้้ จำำ�นวนผู้้�รอดชีีวิิ ตจากโรค
ระบาดจากยา หรืือเครื่่�องมืือทางการแพทย์์ อิิทธิิพลทางวััฒนธรรมและสัังคมที่่�เกิิดจาก
ภาพยนตร์์ ความกิินดีีอยู่่�ดีีของผู้้�คนในชุุมชนจากการเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีีวิิต ผลประโยชน์์

ทางเศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่�งแวดล้้อมจากกฎหมายหรืือกฎระเบีียบ การลดความสููญเสีีย
ชีีวิิตและทรััพย์์สินจ
ิ ากการนำำ�ผลงานการตีีพิิมพ์์ทางวิิชาการมาใช้้เป็็นแนวทางการต่่อสู้้�
กัับโรคระบาดหรืือการป้้องกัันภััยพิิบััติิ สุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�นและอายุุขััยที่่�ยาวนานขึ้้�นของผู้้�ที่่�

นำำ�ความรู้้�ที่่� ได้้ รัับจากการอบรมไปเปลี่่� ยนแปลงวิิ ธีีการปฏิิ บััติิ เป็็นต้้น  ในด้้ านความ

สููญเสีีย เช่่น  การลดต้้นทุุนทำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจคู่�ค้
่ ้าที่่�เคยเป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กลัับต้้อง
สููญเสีียรายได้้ การลดการนำำ� เข้้ า นำำ� พาให้้ เ กิิ ด ข้้ อ พิิ พ าททางการค้้ า กัั บ ประเทศคู่่�ค้้ า
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การใช้้ยามีีผลข้้างเคีียงต่่อสุุขภาพ กฎหมายสร้้างผลกระทบทางลบต่่อผู้้�คนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�ง ความกิินดีีอยู่่�ดีี

นำำ�มาซึ่่�งการใช้้ชีีวิต
ิ ที่่�ฟุ้้�งเฟ้้อและไร้้วินั
ิ ย
ั การท่่องเที่่ย
� วนำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมโทรมของสิ่่�งแวดล้้อม การทิ้้�งขยะ
ในชุุมชน  และการบุุกรุุ กป่่า การสร้้างถนนทำำ�ให้้กั้้�นขวางทางน้ำำ�และเสี่่�ยงต่่อการเกิิดน้ำำ�ท่่วมใหญ่่ รายได้้

จากการปลููกพืืชไร่่นำำ�มาสู่่�ปัญ
ั หามลภาวะหมอกควััน การอนุุญาตให้้ปลููกพืืชบางชนิิดเสี่่ย
� งต่่อการนำำ�มาใช้้
เป็็นยาเสพติิด และการตััดต่่อทางพัันธุุกรรมเสี่่�ยงต่่อการก่่อโรคระบาด เป็็นต้้น

ผลการประเมิินผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลกระทบ ของแผนงานวิิจััยและโครงการวิิจััย จะส่่งผลต่่อ

การจััดสรรทรััพยากรด้้านวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััย และนวััตกรรมของประเทศ โดยที่่�หน่่วยรัับงบประมาณที่่�มีี
ผลของการติิดตามและประเมิินผลที่่�ดีีควรได้้รับ
ั การตอบแทนที่่�ดีีและได้้รับ
ั การสนัับสนุุนเพิ่่�มขึ้้�น  ในขณะที่่�

หน่่วยรัับงบประมาณใดซึ่่�งไม่่สามารถส่่งมอบผลงานให้้เป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนด  และไม่่ได้้สร้้างให้้เกิิด
ผลผลิิต ผลลััพธ์์ และกระทบตามความคาดหวััง ควรได้้รับ
ั การหนุุนเสริิมในชั้้�นแรก (Empowerment) และ
อาจมีีผลต่่อการพิิจารณางบประมาณในลำำ�ดัับต่่อมา
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สกสว. ในฐานะเลขานุุ ก ารของคณะกรรมการ

หากการดำำ�เนิินโครงการทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบด้้านอื่่� น ๆ

การติิ ด ตามและประเมิิ น ผลการสนัับสนุุ นวิิ ท ยาศาสตร์์

และมีีผลกระทบสููง แต่่ไม่่สามารถระบุุมููลค่่าของผลกระทบ

ประเมิินผลไว้้ 2 แนวทางหลััก ดัังนี้้�

ผลงานในการพััฒนาสัังคมและชุุมชน และผลงานทางศิิลปะ

การวิิจััยและนวััตกรรม ได้้กำำ�หนดแนวทางการติิดตามและ

1) การติิ ดตามและประเมิิ น ผลผลิิ ต ผลลัั พธ์์ และ

ผลกระทบของการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ การวิิจัย
ั และนวััตกรรม
ที่่ไ� ด้้รับ
ั งบประมาณสนัับสนุุนจากกองทุุนวิท
ิ ยาศาสตร์์ การวิิจัย
ั
และนวััตกรรม ซึ่่�งผลลััพธ์์และผลกระทบสามารถเกิิดขึ้้�นได้้

ในหลายรููปแบบ ทั้้�งในเชิิงวิิชาการ เชิิงเศรษฐกิิจ  เชิิงสัังคม

ที่่� เกิิ ดขึ้้�นได้้ อาทิิ ผลงานทางวิิ ชาการ ผลงานเชิิงนโยบาย
เป็็ นต้้ น  หน่่ ว ยงานรัั บ งบประมาณสามารถยกตัั ว อย่่ า ง
โครงการที่่� มีีผลกระทบสููงเหล่่ านั้้� นพร้้อมอธิิบายให้้เห็็นถึึง

กระบวนการเกิิ ดขึ้้� นข องผลลัั พ ธ์์แ ละผลกระทบได้้ เ ช่่ นกัั น 
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องระบุุมููลค่่าของผลกระทบ

หน่่วยงานรัับงบประมาณจะต้้องรายงานการประเมิิน

และเชิิงสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งอาจจะมีีทั้้�งผลกระทบทั้้�งเชิิงบวก

ผลลััพธ์์และผลกระทบเมื่่�อสิ้้�นสุุดการดำำ�เนิินแผนงาน  โดย

การรายงานผลการประเมิินจึึงควรสอดคล้้องและเหมาะสม

ผ่่ า นระบบสารสนเทศกลางด้้ า น  ววน. ของประเทศ เพื่่� อ

และเชิิงลบด้้วย ดัังนั้้�น การเลืือกเครื่่�องมืือในการประเมิินและ
กัับผลผลิิตที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินโครงการ

หากการดำำ� เนิิ น โครงการทำำ� ให้้ เ กิิ ด ผลกระทบทาง

เศรษฐกิิจอย่่างเดีียวหรืือเป็็นหลััก เครื่่�องมืือที่่�หน่่วยงานรัับ
งบประมาณควรให้้ความสำำ�คััญสำำ�หรัับการประเมิินผล ได้้แก่่

การวััดผลตอบแทนจากการลงทุุน (Return on Investment:
ROI) ผลกำำ�ไรขาดทุุน มููลค่่าปััจจุบั
ุ นสุ
ั ท
ุ ธิิ (Net present value:

ให้้รายงานทุุกสิ้้�นปีีงบประมาณ  และต่่อเนื่่� องเป็็นเวลา 5 ปีี

รายงานต่่อคณะกรรมการติิดตามและประเมิินผลการส่่งเสริิม
วิิ ท ยาศาสตร์์ การวิิ จัั ย และนวัั ต กรรม ซึ่่� ง จะรายงานต่่ อ

คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิจั
ิ ย
ั และนวััตกรรม (กสว.)
และสภานโยบายการอุุ ด มศึึ ก ษา วิิ ท ยาศาสตร์์  วิิ จัั ย และ
นวััตกรรมแห่่งชาติิ ตามลำำ�ดัับต่่อไป

2) การติิดตามและประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของหน่่วยงาน

NPV) อััตราส่่วนผลประโยชน์์ต่่อต้้นทุน 
ุ (Benefit-cost ratio:

รัับงบประมาณ  เน้้นไปที่่�กระบวนการบริิหารจััดการงานวิิจััย

Return: IRR) โดยคำำ�นวณผลประโยชน์์จากรายรัับที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 

วิิจััยที่่�ดีี  กระบวนการผลัักดัันให้้เกิิดผลลััพธ์์และผลกระทบ

BCR) และอัั ต ราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of
การส่่งออกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ต้้นทุนที่
ุ �่ลดลง การลงทุุนที่�่เพิ่่�มขึ้้�น และ
การจ้้างงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นต้้น 

ในขณะที่่�ผลการเปลี่่�ยนแปลงบางอย่่างไม่่สามารถวััด

เป็็นตััวเงิินได้้ เช่่น  การลดความสููญเสีียในชีีวิิตและทรััพย์์สิน 
ิ
การลดระยะเวลาปฏิิบัติ
ั ิงาน สามารถใช้้ค่่าประมาณทางการ
เงิิน หรืือค่่าตััวแทนทางการเงิิน (Financial Proxy) มาคำำ�นวณ

มููลค่่าของสิ่่�งที่่�เป็็นคุณค่
ุ ่าเหล่่านั้้�น ด้้วยวิิธีีมููลค่่าผลตอบแทน
ทางสัังคม (Social Return on Investment: SROI) โดยประเมิิน

มููลค่่าของสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�โดยปกติิไม่่ได้้อยู่่ใ� นรููปตััวเงิินให้้ออกมา

เป็็นมููลค่่าในรููปตััวเงิินได้้ ทั้้�งนี้้�มููลค่่าดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับเรื่่�อง
และบริิบทที่่�แตกต่่างกัันออกไป

และนวััตกรรมของหน่่วยงานรัับงบประมาณ การจััดการงาน
จากการใช้้ประโยชน์์ผลงานวิิจััยและนวััตกรรม การผลัักดััน
ให้้มีีการวิิจััยและพััฒนาในหน่่วยงานผู้้�ใช้้ประโยชน์์จากงาน

วิิจััยในสััดส่ว่ นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ความพร้้อมของระบบและกลไกการ

ติิ ดตามและประเมิินผล และการมีีธรรมาภิิ บาลและความ

โปร่่งใสของหน่่วยงาน ผ่่านการประเมิินด้้วยตััวชี้้�วัด
ั ผลสััมฤทธิ์์�
ตามที่่� กสว. กำำ�หนด ซึ่่�งประกอบด้้วยตััวชี้้�วััดทั้้�งเชิิงปริิมาณ
และเชิิงคุุณภาพ
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หน่่วยงานรัับงบประมาณจะต้้องรายงานผลสััมฤทธิ์์�ตามตััวชี้้�วัดต่
ั า่ ง ๆ ทุุกสิ้้�นปีงี บประมาณ ผ่่านระบบ

สารสนเทศกลางด้้านวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรมของประเทศ เพื่่� อรายงานต่่อคณะกรรมการ
ติิดตามและประเมิินผลการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม ซึ่่�งจะรายงานต่่อคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (กสว.) และ สอวช. ตามลำำ�ดัับต่่อไป

ทั้้�งนี้้� สกสว. จะมีีกระบวนการติิดตามและหนุุนเสริิมหน่่วยงาน  (Empowerment) ภายหลัังจาก

การได้้รับ
ั จััดสรรงบประมาณจากกองทุุน วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม เพื่่� อช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่ง
ให้้กับ
ั หน่่วยงานรัับงบประมาณอีีกทางหนึ่่�ง โดย สกสว. อาจมีีการตรวจเยี่่ย
� มหน่่วยงาน (Site Visit) ระหว่่าง
การดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งเป็็นกลไกหนุุนเสริิมเพื่่� อให้้หน่่วยงานรัับงบประมาณสามารถปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการ
ดำำ�เนิินการหรืือแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทัันท่่วงทีี  และสามารถส่่งมอบผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลกระทบได้้

ตามที่่�ระบุุไว้้ในแผน นอกจากนั้้�น สกสว. หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ หรืือผู้้�ประเมิินที่�่ สกสว. มอบหมายอาจจะมีีการ
ตรวจเยี่่�ยมหน่่วยงานรัับงบประมาณภายหลัังสิ้้�นสุุดการดำำ�เนิินงานเพื่่� อการตรวจยืืนยััน  (Verification)

ผลการประเมิินผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลกระทบของการดำำ�เนิินงานตามแผนงานวิิจัย
ั และโครงการวิิจัย
ั และ
ผลการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของหน่่วยงานรัับงบประมาณด้้วย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

อภิิธานคำำ�ศััพท์์
อภิิธานคำำ�ศััพท์์
AI

Artificial Intelligence (AI) หรืือปััญญาประดิิษฐ์์ หมายความว่่าความฉลาดเทีียมที่่�สร้้างขึ้้�นให้้กัับ
สิ่่�งที่่�ไม่่มีีชีีวิิต ปััญญาประดิิษฐ์์เป็็นสาขาหนึ่่�งในด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ และวิิศวกรรมเป็็นหลััก

แต่่ยังั รวมถึึงศาสตร์์ในด้้านอื่่� น ๆ อย่่างจิิตวิิทยา ปรััชญา หรืือชีีววิิทยา ซึ่่�งสาขาปััญญาประดิิษฐ์์เป็็นการ
เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับกระบวนการการคิิด  การกระทำำ�  การให้้เหตุุผล การปรัับตััว หรืือการอนุุมาน  และการ
ทำำ�งานของสมอง แม้้ว่่าดั้้�งเดิิมนั้้�นเป็็นสาขาหลัักในวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ แต่่แนวคิิดหลาย ๆ อย่่างใน
ศาสตร์์นี้้�ได้้มาจากการปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมจากศาสตร์์อื่่�น ๆ
อ้้างอิิง: https://th.wikipedia.org

BCG
Economy

Bio-Circular-Green Economy หรืือเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว เป็็นโมเดล

เศรษฐกิิจสู่ก
่� ารพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยมีีแนวคิิดการนำำ�วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมไปยกระดัับ

ความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับ 4 อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (S-curves) ได้้แก่่ อุุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร อุุตสาหกรรมพลัังงานและวััสดุุ อุต
ุ สาหกรรมสุุขภาพและการแพทย์์ และอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวและบริิการ โดยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมจะเข้้าไปช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ให้้กัับผู้้�ผลิิตที่่�เป็็นฐานการผลิิตเดิิม เช่่น เกษตรกรและชุุมชน ตลอดจนสนัับสนุุนให้้เกิิดผู้้�ประกอบการ
ที่่�ผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงหรืือนวััตกรรม
อ้้างอิิง: สอวช.

GDP

ผลิิ ตภัั ณฑ์์ มวลรวมในประเทศ หมายความว่่ า มููลค่่ าสิินค้้าและบริิการขั้้� นสุุดท้้ายที่่� ผลิิ ตขึ้้� นโดยใช้้
ทรััพยากรที่่�คนของประเทศนั้้�น  ๆ เป็็นเจ้้าของ มีีทั้้�งที่่�ผลิิตภายในและนอกประเทศในช่่วงระยะเวลา
หนึ่่�ง โดยอาจคำำ�นวณเป็็นราย 3-6 เดืือน และ 12 เดืือน
อ้้างอิิง: https://emenscr.nesdc.go.th

GII

Global Innovation Index เป็็นดัช
ั นีีที่่มุ่่�
� งเน้้นการวััดความสามารถด้้านนวััตกรรมของประเทศโดยเฉพาะ

โดยพิิจารณาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมนวััตกรรมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมที่่�สะท้้อนการพััฒนาและ
การสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศด้้วยนวััตกรรม

อ้้างอิิง: รายงานฉบัับสมบููรณ์์ Thailand’s Global Innovation Index Report, สนช. และสถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, https://
ifi.nia.or.th/wp-content/uploads/2019/11/ 191030151848-0000001993-1.pdf
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
IMD

International Institute of Management Development เป็็นสถาบัันการศึึกษาด้้านบริิหารธุุรกิิจ 
และมีีหน่่วยงานในสัังกััดคืือสถาบััน IMD World Competitiveness Center ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานในระดัับ

สากลที่่�ทำำ�การเผยแพร่่รายงานการจััดอัันดัับความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศต่่าง ๆ ในรายงาน 
The World Competitiveness Yearbook (WCY) เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 1989

อ้้างอิิง: ดััชนีีวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของประเทศไทย ปีี 2562, ศููนย์์ข้้อมููลวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม สำำ�นัักงานสภานโยบาย
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สอวช.)

OTOP

หนึ่่�งตำำ�บล หนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ เป็็นแนวทางประการหนึ่่�งที่่�ได้้มีีการริิเริ่่�มใช้้ในเมืืองโออิิตะ ประเทศญี่่�ปุ่่�น 
ที่่�จะสร้้างความเจริิญแก่่ชุุมชนให้้สามารถยกระดัับฐานะความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น โดยการ

ผลิิตหรืือจััดการทรััพยากรที่่�มีีอยู่่ใ� นท้้องถิ่่�น ให้้กลายเป็็นสินค้
ิ ้าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ มีีจุุดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์ของ
ตนเองที่่�สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมในแต่่ละท้้องถิ่่�น สามารถจำำ�หน่่ายในตลาดทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
ไม่่ต้้องพึ่่�งพางบประมาณจากรััฐ โดยมีีหลัักการสำำ�คััญ พื้้�นฐาน 3 ประการ คืือ
1.

ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นสู่ส
่� ากล (Local Yet Global)

3.

การสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์ (Human Resource Development)

2.

พึ่่�งตนเองและคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ (Self-Reliance-Creativity)

อ้้างอิิง: https://th.wikipedia.org

Quartile

ดััชนีีในการจััดอัันดัับวารสาร โดยใช้้การเรีียงลำำ�ดัับค่่า SJR ของวารสารในสาขาวิิชาเฉพาะนั้้�น  ๆ จาก
ค่่ามากไปค่่าน้้อย จากนั้้�นจึึงแบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�มตามหลัักคณิิตศาสตร์์ คืือ Q1, Q2, Q3 และ Q4 ได้้แก่่
Q1 เป็็นควอไทล์์สููงสุุด คืือ กลุ่่�มวารสารที่่�มีีค่่าเปอร์์เซ็็นไทล์์มากกว่่า 75

Q2 เป็็นควอไทล์์สููงสุุด คืือ กลุ่่�มวารสารที่่�มีีค่่าเปอร์์เซ็็นไทล์์อยู่่ร� ะหว่่าง 50 ถึึง 75
Q3 เป็็นควอไทล์์สููงสุุด คืือ กลุ่่�มวารสารที่่�มีีค่่าเปอร์์เซ็็นไทล์์อยู่่ร� ะหว่่าง 25 ถึึง 50
Q4 เป็็นควอไทล์์สููงสุุด คืือ กลุ่่�มวารสารที่่�มีีค่่าเปอร์์เซ็็นไทล์์ต่ำำ�กว่่า 25

อ้้างอิิง: อิิสรีีย์์ อภิิญญา, แนวทางการสืืบค้้นและแปลผลข้้อมููลหน่่วยวััดคุณ
ุ ภาพวารสารสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อมในฐานข้้อมููล TCI และ
ฐานข้้อมููล Scopus, วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่�่ 42 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มีีนาคม 2562, หน้้า 3-22

SciVal

แพลตฟอร์์มหรืือเครื่่�องมืือที่่�ออกแบบมาสำำ�หรัับ Research Performance Assessment และเพื่่� อการ
บริิหารจััดการงานวิิจััยเป็็นหลััก พััฒนาขึ้้�นโดยสำำ�นัก
ั พิิมพ์์ Elsevier B.V. เปิิดบริิการในปีี 2552 ในชื่่� อว่่า

SciVal Spotlight เป็็นระบบที่่ใ� ช้้วัด 
ั ตรวจสอบ และติิดตามสมรรถนะงานวิิจัย
ั (Research Performance)
ขององค์์กรวิิจััยหนึ่่�ง ๆ โดยใช้้ข้้อมููลผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ (Publications) และการอ้้างอิิงจากบทความ
วิิจััยตีีพิิมพ์์ (Citation) ในฐานข้้อมููล Scopus
อ้้างอิิง: สวทช., https://www.nstda.or.th

Scopus

เป็็นฐานข้้อมููลระดัั บสากลที่่� รวบรวมบทคัั ดย่่อและจำำ�นวนการอ้้ างอิิ งของผลงานวิิ ชาการมากกว่่ า
25,100 เรื่่�อง จากกว่่า 5,000 สำำ�นัักพิิมพ์์ ในสาขาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี การแพทย์์ มนุุษยศาสตร์์
สัังคมศาสตร์์ และศิิลปกรรมศาสตร์์

อ้้างอิิง: Scopus, https://www.elsevier.com/?a=69451
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
SDGs

Sustainable Development Goals หมายถึึง เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ประกอบด้้วย 17 เป้้าหมาย

คืือ 1. ขจััดความยากจน 2. ขจััดความหิิวโหย 3. การมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่ดีี 
�่ 4. การศึึกษาที่่เ� ท่่าเทีียม

5. ความเท่่าเทีียมทางเพศ 6. การจััดการน้ำำ�และสุุขาภิิบาล 7. พลัังงานสะอาดที่่�ทุก
ุ คนเข้้าถึึงได้้ 8. การ
จ้้างงานที่่มีีคุ
� ณค่
ุ า่ และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ 9. อุุตสาหกรรมนวััตกรรมโครงสร้้างพื้้�นฐาน 10. ลดความ

เหลื่่�อมล้ำำ� 11. เมืืองและถิ่่�นฐานมนุุษย์์อย่่างยั่่�งยืืน 12. แผนการบริิโภคและการผลิิตที่่ยั่่
� ง� ยืืน 13. การรัับมืือ
การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ 14. การใช้้ประโยชน์์จากมหาสมุุทรและทรััพยาการทางทะเล 15. การใช้้
ประโยชน์์จากระบบนิิเวศทางบก 16. สัังคมสงบสุุข ยุุติิธรรม ไม่่แบ่่งแยก และ 17. ความร่่วมมืือเพื่่� อ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

อ้้างอิิง: https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

WIPO

World Intellectual Property Organization หรืือองค์์การทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาแห่่งโลก เป็็นองค์์การ
เฉพาะทางของสหประชาชาติิ ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 1967 เพื่่� อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางสร้้างสรรค์์ เพื่่� อสนัับสนุุน
การพิิทัักษ์์ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาไปทั่่�วโลก
อ้้างอิิง: https://th.wikipedia.org

การพัั ฒนา
วิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี

การดำำ�เนิินกิิจการที่่� เป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้�  และความสามารถทางวิิ ทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี  และ
นวััตกรรม ผ่่านกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรม เพื่่� อยกระดัับความสามารถในการผลิิตและ

การบริิการ ตลอดจนความสามารถในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจของประเทศ และความเป็็นอยู่่�ของสัังคม
โดยรวมถึึงการพััฒนาบุุคลากรและโครงสร้้างพื้้�นฐาน  และการพััฒนาขีีดความสามารถในการรัับและ
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีทั้้�งภายในและจากต่่างประเทศ เพื่่� อการพััฒนาประเทศในทุุกด้้าน
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562

การพัั ฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

กระบวนการพัั ฒ นาอย่่ า งรอบด้้ า น อัั น ได้้ แ ก่่ การพัั ฒ นาด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
พร้้อม ๆ กััน โดยให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพของการพััฒนามากกว่่า อััตราการเจริิญเติิบโต การพััฒนา

ที่่�มีีคุุณภาพเป็็นการสร้้างความเจริิญเติิบโตที่่�สร้้างงานแก่่ประชาชน  ตอบสนองความต้้องการของ
ประชาชนอย่่างเท่่าเทีียมและยุุติิธรรม และในกระบวนการพััฒนานี้้�ไม่่ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิจนเกิิน

ศัักยภาพของธรรมชาติิ เป็็นการพััฒนาที่่�ก่อ
่ ให้้เกิิดความสมดุุลหรืือมีีปฏิิสัม
ั พัันธ์ที่
์ �่เกื้้�อกููลกัันในระหว่่าง

มิิติิต่่าง ๆ และตอบสนองความต้้องการของคนรุ่่�นปััจจุุบัันโดยไม่่ลดทอนศัักยภาพการพััฒนาที่่�จะ
ตอบสนองความต้้องการของคนรุ่่�นต่่อไป
อ้้างอิิง: https://emenscr.nesdc.go.th/glossary/word/
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
การวิิจััย

การศึึกษาค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ หรืือทดลองอย่่างเป็็นระบบ อัันจะทำำ�ให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อเท็็จจริิง ความรู้้�ใหม่่
หรืือหลัักการไปใช้้ในการตั้้� งกฎ  ทฤษฎีี  แนวทางในการปฏิิบััติิ เพื่่� อเป็็นพื้� ้นฐานของการพััฒนาด้้าน

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี สัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ และศิิลปวิิทยาการแขนงต่่าง ๆ รวมทั้้�งเพื่่� อสร้้าง
นวััตกรรม อัันจะสามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562

การวิิจััย
ขั้้�นแนวหน้้า

งานวิิจััยที่่�นำำ�ไปสู่่ก
� ารค้้นพบสิ่่�งใหม่่ (New discovery) การทำำ�สำ�ำ เร็็จเป็็นครั้้�งแรกในโลก (First in class)
หรืือการสร้้างสิ่่�งที่่�ดีีที่�่สุด
ุ ในโลก (Best in class) งานวิิจััยขั้้�นแนวหน้้าไม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่�ที่�่เรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง

ไม่่ได้้จำำ�กััดขอบเขตทางภููมิิศาสตร์์ สิ่่ง� แวดล้้อม หรืือวััฒนธรรม แต่่อยู่่�ที่�่เจตนารมณ์์และความปรารถนา
ที่่�จะทำำ� โดยมีีเป้้าหมายที่่�สำ�คั
ำ ัญเพีียงข้้อเดีียว คืือ “ความมุ่่�งมั่่�นที่�่จะไปสู่่ค
� วามเป็็นเลิิศ”
อ้้างอิิง: สอวช., https://www.nxpo.or.th/th/frontier-research/

การวิิจััย
พื้้� นฐาน

การศึึกษาค้้นคว้้าในทางทฤษฎีี ทำำ�การสำำ�รวจทางเอกสารหรืือทางการทดลอง เพื่่� อหาความรู้้�ใหม่่ ๆ
เกี่่� ยวกัั บสมมติิ ฐานของปรากฏการณ์์ และความจริิงที่่� สามารถสัังเกตได้้ หรืือเป็็นการวิิ เคราะห์์หา
คุุณสมบััติิ โครงสร้้าง หรืือความสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ หรืือการศึึกษาค้้นคว้้าแนวคิิดทฤษฎีี  การสร้้างสรรค์์

การตีีความ และการวิิพากษ์์วิิจารณ์์กิิจกรรม ความสััมพัันธ์์และการสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์์ในเชิิงการ

ประเมิินค่่าทางเหตุุผล คุุณประโยชน์์และคุุณค่่า เพื่่� อทดสอบสมมุุติิฐาน ทฤษฎีี และกฎต่่าง ๆ หรืือเพื่่� อ
ให้้เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ และเจตคติิใหม่่ ๆ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมุ่่�งประโยชน์์เฉพาะ

อ้้างอิิง: ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยแนวทางและหลัักเกณฑ์์ในการดำำ�เนิินงานเพื่่� อการวิิจััยและส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การวิิจััยของสำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2555

การศึึกษา

กระบวนการการเรีียนรู้้�เพื่่� อความเจริิญงอกงามของบุุคคลและสัังคมโดยการถ่่ายทอดความรู้้�การฝึึก
การอบรม การสืืบสานทางวััฒนธรรม การสร้้างสรรค์์จรรโลงความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ การสร้้างองค์์

ความรู้้�อัันเกิิดจากการจััดสภาพแวดล้้อม สัังคม การเรีียนรู้้�และปััจจััยเกื้้�อหนุุนให้้บุุคคลเรีียนรู้้�อย่่าง
ต่่อเนื่่� องตลอดชีีวิิต

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542

การศึึกษา
ขั้้�นพื้้� นฐาน

การศึึกษาก่่อนระดัับอุุดมศึึกษา

การศึึกษา
ตลอดชีีวิิต

การศึึกษาที่่�เกิิดจากการผสมผสานระหว่่างการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตาม

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542

อััธยาศััย เพื่่� อให้้สามารถพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตได้้อย่่างต่่อเนื่่� องตลอดชีีวิิต
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
เขตเศรษฐกิิจ
พิิ เศษ

เขตพื้้�นที่�่เฉพาะที่่�คณะรััฐมนตรีีประกาศกำำ�หนดตามข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย เพื่่� อให้้
มีีการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและสาธารณููปโภคอัันจำำ�เป็็นและการให้้บริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จใน

เขตพื้้�นที่�่นั้้�น  รวมทั้้�งให้้สิิทธิิประโยชน์์บางประการแก่่ผู้้�ประกอบอุุตสาหกรรม พาณิิชยกรรม การค้้า
การบริิการ หรืือการอื่่�นใดที่่�ประกอบกิิจการในเขตพื้้�นที่�่นั้้�น

อ้้างอิิง: https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/key-summary-on-draft-special-economic-zones-act-be

ความขััดแย้้ง

การกระทำำ�ที่�่ไม่่ลงรอย ขััดขืืน  หรืือต่่อต้้านกััน  เป็็นการต่่อสู้้�ดิ้้�นรนระหว่่างผู้้�ที่่�ไม่่ลงรอยกััน  (ทั้้�งบุุคคล

หรืือกลุ่่�ม) ในด้้านความต้้องการความปรารถนา ความคิิด  และผลประโยชน์์ ความขััดแย้้งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
บุุคคลหรืือกลุ่่�มที่่�เผชิิญหน้้า ไม่่สามารถหาข้้อยุุติิที่�่เป็็นที่�่พอใจของทั้้�งสองฝ่่ายได้้ เป็็นกระบวนการหนึ่่�ง
ที่่�เริ่่�มต้้นเมื่่�อกลุ่่�มหนึ่่�งรัับรู้้�ว่่าตนถููกทำำ�ลายจากกลุ่่�มอื่่�นหรืือส่่อเค้้าว่่ากลุ่่�มอื่่�นตั้้�งท่่าจะทำำ�ลายตน
อ้้างอิิง: ขจรจิิต บุุนนาค, ความขััดแย้้ง VS ความรุุนแรง, Executive Journal, 136-144.

ความมั่่�นคง

การมีีความมั่่�นคงปลอดภััยจากภััยและการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุุก
ระดัับ ทั้้�งระดัับประเทศ สัังคม ชุุมชน ครััวเรืือน และปััจเจกบุุคคล และมีีความมั่่�นคงในทุุกมิิติิ ทั้้�งมิิติิ
ทางการทหาร เศรษฐกิิจ สังั คม สิ่่�งแวดล้้อม และการเมืือง เช่่น  ประเทศมีีความมั่่�นคงในเอกราชและ

อธิิปไตย มีีการปกครองระบบประชาธิิปไตยที่่�มีีพระมหากษััตริิย์ท
์ รงเป็็นประมุุข  สถาบัันชาติิ ศาสนา
พระมหากษััตริิย์มีี
์ ความเข้้มแข็็งเป็็นศููนย์ก
์ ลางและเป็็นที่ยึ
�่ ด
ึ เหนี่่ย
� วจิิตใจของประชาชน มีีระบบการเมืือง
ที่่�มั่่�นคง เป็็นกลไกที่่�นำำ�ไปสู่่�การบริิหารประเทศที่่�ต่่อเนื่่� องและโปร่่งใสตามหลัักธรรมาภิิบาล สัังคมมีี

ความปรองดองและความสามัั ค คีี  สามารถผนึึ ก กำำ�ลัั ง เพื่่� อ พัั ฒ นาประเทศ ชุุ ม ชนมีีความเข้้ ม แข็็ ง
ครอบครััวมีีความอบอุ่่�น  ประชาชน มีีความมั่่�นคงในชีีวิิต มีีงานและรายได้้ที่�่มั่่�นคงพอเพีียงกัับการ
ดำำ�รงชีีวิิต มีีการออมสำำ�หรัับวััยเกษีียณ  ความมั่่�นคงของอาหาร พลัังงาน  และน้ำำ� มีีที่�่อยู่่�อาศััย และ
ความปลอดภััยในชีีวิิตทรััพย์์สิน
ิ

อ้้างอิิง: แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2561-2580

ความมั่่�นคง
ทางอาหาร

สภาวะที่่� คนทุุกคน  และทุุกขณะเวลามีีความสามารถทั้้� งทางกายภาพและทางเศรษฐกิิจที่�่ สามารถ
เข้้าถึึงอาหารที่่� เพีียงพอ ปลอดภััย และมีีคุุณค่่าทางโภชนาการ เพื่่� อตอบสนองความต้้องการและความ
พึึงพอใจด้้านอาหาร เพื่่� อให้้เกิิดชีีวิิตที่่�มีีพลัังและมีีสุุขภาพ

อ้้างอิิง: นนทกานต์์ จัันทร์์อ่่อน, ความมั่่�นคงทางอาหารของประเทศไทย, 2 มกราคม 2557, http://library.senate.go.th/document/Ext7091/
7091777_0002.PDF

ความรุุนแรง

พฤติิกรรมหรืือการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการล่่วงละเมิิดสิท
ิ ธิิเสรีีภาพของผู้้�อื่่�น ของกลุ่่�มบุุคคล หรืือชุุมชน 
ทั้้�งทางร่่างกาย วาจา หรืือใจ  โดยใช้้กำำ�ลัังบัังคัับขู่่�เข็็ญ ทํําร้้ายร่่างกายทุุบตีี  เป็็นผลให้้เกิิดความทุุกข์์

ทรมานทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ หรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายทางทรััพย์์สินทั้้
ิ �งของตนเองและผู้้�อื่่�น หรืือ
เป็็นการยัับยั้้�งหรืือปิิดกั้้�นความเจริิญ ทํําให้้สููญเสีียสิิทธิิบางประการ
อ้้างอิิง: ขจรจิิต บุุนนาค, ความขััดแย้้ง VS ความรุุนแรง, Executive Journal, 136-144.
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
ชุุมชน
นวััตกรรม

เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของนวััตกรรมสัังคม ซึ่่�งเป็็นการระดมทั้้�งทรััพยากรและขีีดความสามารถของสมาชิิก

ในชุุมชน  เพื่่� อสร้้างนวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชน  โดยมีีเป้้าหมายเพื่่� อตอบสนองความต้้องการ
ของชุุมชน มิิใช่่เพื่่� อผลประโยชน์์ของใครคนใดคนหนึ่่�งหรืือกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง ชุุมชนนวััตกรรมเป็็นการ
สร้้างสรรค์์แนวคิิดในการแก้้ปัญ
ั หาใหม่่ ๆ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับองค์์ความรู้้� การศึึกษา การแลกเปลี่่�ยน

ข้้อมููล และการทำำ�งานเป็็นเครืือข่่าย การสร้้างชุุมชนนวััตกรรมจึึงเป็็นกระบวนการทางสัังคมรููปแบบ
หนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นโดยมีีความมุ่่�งหมายที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงสัังคมหรืือชุุมชนให้้มีีสภาพความเป็็นอยู่่�ที่�่ดีีขึ้้�น

อ้้างอิิง: สุุชาต อุุดมโสภกิิจ, นวััตกรรมเขีียว เพื่่� อชีีวิิต สัังคม และเศรษฐกิิจไทย, http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/TN218B_
p039-42.pdf

ดิิจิิทััล

เทคโนโลยีีที่่�ใช้้วิิธีีการนำำ�สัญ
ั ลัักษณ์์ศููนย์แ
์ ละหนึ่่�ง หรืือสััญลัักษณ์์อื่่�นมาแทนค่่าสิ่่�งทั้้�งปวง เพื่่� อใช้้สร้้าง
หรืือก่่อให้้เกิิดระบบต่่าง ๆ เพื่่� อให้้มนุุษย์์ใช้้ประโยชน์์

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิการบริิหารงานและให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ. 2562

ตำำ�บล

ตำำ�บลตามกฎหมายว่่าด้้วยลัักษณะปกครองท้้องที่่�ที่�่อยู่่�นอกเขตหน่่วยการบริิหารราชการส่่วนท้้องถิ่่�น 
และในกรณีีที่่ตำ
� ำ�บลใดมีีพื้้�นที่อ
�่ ยู่่�ทั้้�งในและนอกเขตหน่่วยการบริิหารราชการส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้หมายความ
ถึึงเฉพาะพื้้�นที่�่ที่�่อยู่่�นอกเขตหน่่วยการบริิหารราชการส่่วนท้้องถิ่่�น
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ. 2537

ทรััพยากร

สิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ตามสภาพแวดล้้อม เช่่น ดิิน น้ำำ�  อากาศ แสง พืืชและสััตว์์ ซึ่่�งแต่่ละพื้้�นที่�่จะมีีทรััพยากรที่่�
แตกต่่างกัันไปตามสภาพแวดล้้อมและภููมิิอากาศ
อ้้างอิิง: https://th.wikipedia.org/wiki

ทุุนมนุุษย์์

ความสามารถหลาย ๆ อย่่างที่่�อยู่่�ในตััวคน ทั้้�งที่่�ติิดตััวมาแต่่กำำ�เนิิด (Innate) หรืือเกิิดจากการสะสม
เรีียนรู้้�  โดยแต่่ ล ะบุุ ค คลที่่� เ กิิ ด มาจะมีียีีนเฉพาะของแต่่ ล ะบุุ ค คลซึ่่� ง จะเป็็ นตัั ว บ่่ ง ชี้้� ค วามสามารถ

คุุณลัก
ั ษณะเหล่่านี้้�เป็็นคุณลั
ุ ก
ั ษณะที่่มีีคุ
� ณค่
ุ า่  ซึ่่�งคุุณค่า่ นี้้�จะเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อมีีการลงทุุนที่เ�่ หมาะสม ทุุนมนุุษย์์
จะประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบ คืือ ทุุนทางปััญญา ทุุนทางสัังคม และทุุนทางอารมณ์์

อ้้างอิิง: ดร.ปิิยนัันท์์ สวััสดิ์์�ศฤงฆาร, ทุุนมนุุษย์์กัับการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์แนวคิิดใหม่่, http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?
id=462489

เทคโนโลยีี

วิิทยาการที่่�นำำ�ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ไม่่ว่่าในทางใด
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีีฐาน องค์์ความรู้้�พื้้�นฐานใน 4 ประเด็็นวิิจััย ได้้แก่่ เทคโนโลยีีชีีวภาพ เทคโนโลยีีวััสดุุ นาโนเทคโนโลยีี และ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล

อ้้างอิิง: แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (23) การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม (พ.ศ. 2561-2580)
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
นวััตกรรม

ผลิิตภััณฑ์์ สิ่่ง� ประดิิษฐ์์ บริิการ กรรมวิิธีีที่�เ่ กี่่ย
� วกัับการผลิิต การจััดโครงสร้้างองค์์กร ระบบบริิหารจััดการ
การบริิหารการเงิิน ธุุรกิิจ  การตลาดหรืือในการอื่่�นใด ทั้้�งนี้้� ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งใหม่่หรืือพััฒนาให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ในวงกว้้างทั้้�งในเชิิงพาณิิชย์์และสาธารณะ
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562

บุุคลากร
ด้้านการวิิจััย
และพัั ฒนา

บุุคลากรทุุกคนที่่�ร่ว่ มปฏิิบัติ
ั ิงานในโครงการวิิจััยและพััฒนา รวมทั้้�งผู้้�ให้้บริิการโดยตรงต่่อการวิิจััยและ
พััฒนานั้้�น  ได้้แก่่ นัักวิิจััย ผู้้�ช่่วยนัักวิิจััย ผู้้�ทำำ�งานสนัับสนุุน  และบััณฑิิตซึ่่�งมีีการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ระดัับ
ปริิญญาโทและปริิญญาเอก

อ้้างอิิง: ดััชนีีวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม บัันไดสู่่ก
� ารพััฒนาประเทศ 2562, สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)

เมืืองอััจฉริิยะ

เมืืองที่่�ใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััยและชาญฉลาด เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ

การให้้บริิการและการบริิหารจััดการเมืือง ลดค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้ทรััพยากรของเมืืองและประชากร
เป้้าหมาย โดยเน้้นการออกแบบที่่�ดีี และการมีีส่่วนร่่วมของภาคธุุรกิิจและประชาชนในการพััฒนาเมืือง

ภายใต้้แนวคิิดการพััฒนา เมืืองน่่าอยู่่� เมืืองทัันสมััย ให้้ประชาชนในเมืืองมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความสุุข 
อย่่างยั่่�งยืืน

อ้้างอิิง: สำำ�นัักงานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย, https://www.smartcitythailand.or.th/

ระบบ
โครงสร้้าง
พื้้� นฐาน
การวิิจััย

โครงสร้้างพื้้�นฐานเชิิงกายภาพ เช่่น ห้อ
้ งปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารทดลอง อุุปกรณ์์เครื่่�องมืือและฐานข้้อมููลเพื่่� อการวิิจัย
ั

และอุุทยานวิิทยาศาสตร์์ และโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เป็็นกลไกสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการวิิจััย เช่่น ระบบ
แรงจููงใจ เช่่น ระบบภาษีี ตลอดจนกฎหมายที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการพััฒนาด้้านการวิิจััย เช่่น ระบบการจััดการ
ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา ระบบการจััดซื้� อ
้ จััดจ้้างภาครััฐ

อ้้างอิิง: ศ.ดร.ปิิยะวััติิ บุุญหลง, รายงานการวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์ การปฏิิรููประบบวิิจััยของประเทศ

ระบบนิิเวศ
การวิิจััย

เป็็นบริิบทสภาพแวดล้้อมของการวิิจัย
ั ที่่มีีชีีวิ
�
ต
ิ และความยั่่�งยืืนของการวิิจัย
ั เพื่่� อทำำ�ให้้สามารถนำำ�ผลงาน

วิิจััยไปใช้้ประโยชน์์และขยายผลในวงกว้้างได้้ ประกอบด้้วย 1. ทรััพยากรการวิิจััย ได้้แก่่ งบประมาณ

การวิิจัย
ั  บุุคลากรด้้านการวิิจัย
ั และโครงสร้้างพื้้�นฐาน สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ซึ่่�งน่่าจะรวมทั้้�งกฎ ระเบีียบ

ที่่เ� อื้้�ออำำ�นวยให้้ทำำ�วิจั
ิ ย
ั ด้้วย 2. การบริิหารจััดการวิิจัย
ั  มีีการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การวิิจัย
ั ที่่ทั
� น
ั สถานการณ์์
การพััฒนาบุุคลากรการวิิจััยและสร้้างนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ และ 3. การสร้้างความร่่วมมืือกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับ

การวิิจััย การสร้้างเครืือข่่ายแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ด้้านการวิิจััย ที่่�มีีผู้้�ใช้้ประโยชน์์จากการวิิจััย การเรีียนรู้้�

ข้้ามศาสตร์์สาขา และการทำำ�งานวิิจััยร่่วมกัันกัับฝ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อให้้การใช้้ประโยชน์์จาก
งานวิิจััยกว้้างขวางมากขึ้้�น 

อ้้างอิิง: ผศ.พััชริิน ดำำ�รงกิิตติิกุล
ุ , การจััดการระบบนิิเวศการวิิจััย (Research Environment) เพื่่� อรัับใช้้สังั คม ชุุมชน ท้้องถิ่่�น, http://researchthailand.blogspot.com/2013/07/research-environment.html
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
ระบบวิิจััย

การทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างเป็็นระบบของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม เพื่่� อสร้้าง
ความเชื่่�อมโยงกัันอย่่างประสานสอดคล้้องและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน เพื่่� อนำำ�ไปสู่่ก
� ารบรรลุุเป้้าหมาย
ตามที่่�กำำ�หนด

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562

วิิสาหกิิจ

กิิจการผลิิตสิินค้้า กิิจการให้้บริิการ กิิจการค้้าส่่ง กิิจการค้้าปลีีก หรืือกิิจการอื่่�นตามที่่�รัฐ
ั มนตรีีประกาศ
ในราชกิิจจานุุเบกษา

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิส่ง่ เสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม พ.ศ. 2543

วิิสาหกิิจ
ขนาดกลาง

กิิจการที่่�มีีลัักษณะ ดัังต่่อไปนี้้� 1. กิิจการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีจำำ�นวนการจ้้างงานไม่่เกิินห้้าสิิบคนแต่่ไม่่เกิิน 
200 คน หรืือมีีรายได้้ต่อ
่ ปีีไม่่เกิินหนึ่่�งร้้อยล้้านบาทแต่่ไม่่เกิินห้า้ ร้้อยล้้านบาท 2. กิิจการให้้บริิการ กิิจการ
ค้้าส่่ง หรืือกิิจการค้้าปลีีก ที่่�มีีจำำ�นวนการจ้้างงานไม่่เกิินสามสิิบคนแต่่ไม่่เกิินหนึ่่�งร้้อยคนหรืือมีีรายได้้
ต่่อปีีไม่่เกิินห้้าสิิบล้้านบาทแต่่ไม่่เกิินสามร้้อยล้้านบาท

อ้้างอิิง: กฎหมายกำำ�หนดลัักษณะของวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม พ.ศ. 2562

วิิสาหกิิจ
ขนาดย่่อม

กิิจการที่่�มีีลัักษณะ ดัังต่่อไปนี้้� 1. กิิจการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีจำำ�นวนการจ้้างงานไม่่เกิินห้า้ สิิบคนหรืือมีีรายได้้

ต่่อปีีไม่่เกิินหนึ่่�งร้้อยล้้านบาท 2. กิิจการให้้บริิการ กิิจการค้้าส่่ง หรืือกิิจการค้้าปลีีก ที่่�มีีจำำ�นวนการ
จ้้างงานไม่่เกิินสามสิิบคนหรืือมีีรายได้้ต่่อปีีไม่่เกิินห้้าสิิบล้้านบาท
อ้้างอิิง: กฎหมายกำำ�หนดลัักษณะของวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม พ.ศ. 2562

วิิสาหกิิจชุุมชน กิิจการของชุุมชนเกี่่�ยวกัับการผลิิตสิินค้้า การให้้บริิการ หรืือการอื่่�น ๆ ที่่�ดำำ�เนิินการโดยคณะบุุคคลที่่�มีี
ความผููกพััน มีีวิิถีีชีีวิิตร่่วมกัันและรวมตััวกัันประกอบกิิจการดัังกล่่าว ไม่่ว่่าจะเป็็นนิิติิบุุคคลในรููปแบบ
ใดหรืือไม่่เป็็นนิิติิบุุคคล เพื่่� อสร้้างรายได้้และเพื่่� อการพึ่่�งพาตนเองของครอบครััว ชุุมชนและระหว่่าง
ชุุมชน ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่�่คณะกรรมการประกาศกำำ�หนด
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิส่ง่ เสริิมวิิสาหกิิจชุุมชน พ.ศ. 2548

วิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น กิิจกรรมขนาดเล็็กที่่�กำำ�ลังั เริ่่�มเติิบโตและใช้้นวัต
ั กรรมในการผลิิตสิินค้า้ และบริิการ มีีหลัักเกณฑ์์ที่�สำ
่ �คั
ำ ญ
ั
ที่่�ใช้้ประกอบในการพิิจารณาวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น  3 ประการ ดัังนี้้� เกณฑ์์ลัักษณะของกิิจการ ระยะเวลา
ดำำ�เนิินกิิจการ และผลประกอบการต่่อปีีของวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น

อ้้างอิิง: Thailand Towards Startup Nation, สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (สนช.), 2561
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
เศรษฐกิิจชุุมชน เศรษฐกิิจทุก
ุ สาขาของชุุมชนและหมู่่�บ้า้ น ซึ่่�งดำำ�เนิินอยู่่บ
� นพื้้�นฐาน การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรและ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเหมาะสม คุ้้�มค่่าและยั่่�งยืืน เป็็นการผลิิตที่่�เลี้้�ยงชีีวิิตครอบครััวและชุุมชนได้้อย่่างพอ

เพีียง ส่่วนเกิินแห่่งผลผลิิตนี้้�เป็็นเศรษฐกิิจแห่่งการแลกเปลี่่�ยน ซื้้�อขายหรืือแปรรููปตามกำำ�ลัังและ
วััฒนธรรมของชุุมชนเอง

อ้้างอิิง: ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยการดำำ�เนิินงานโครงการเศรษฐกิิจชุุมชน พ.ศ. 2541

เศรษฐกิิจ
ฐานราก

ระบบเศรษฐกิิจของชุุมชนท้้องถิ่่�น ที่ส
�่ ามารถพึ่่�งตนเอง มีีการช่่วยเหลืือเอื้้�อเฟื้้� อซึ่่�งกัันและกััน มีีคุณ
ุ ธรรม

และเป็็นระบบเศรษฐกิิจที่�่เอื้้�อให้้เกิิดการพััฒนาด้้านต่่าง ๆ กััน ในพื้้�นที่�่ ทั้้�งสัังคม ผู้้�คน ชุุมชน วััฒนธรรม

สิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� เศรษฐกิิจฐานรากจะต้้องมีีแนวทาง
การพััฒนาและการจััดการโดยชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้ครบวงจรมากที่่�สุด มีี
ุ การสร้้างทุุนและกองทุุนที่�่เข้้มแข็็ง

มีีการผลิิตพื้้�นฐาน การแปรรููป การบริิการ การตลาด การผลิิตอาหาร และความจำำ�เป็็นพื้� น
้ ฐานต่่าง ๆ
สำำ�หรัับคนในพื้้�นที่�่อย่่างพอเพีียง และพััฒนาเป็็นวิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคมหรืือเป็็นธุุรกิิจของชุุมชน

อ้้างอิิง: คู่่�มืือการส่่งเสริิมการพััฒนา “ระบบเศรษฐกิิจฐานราก”, สำำ�นัักสนัับสนุุนขบวนองค์์กรชุุมชน และสำำ�นัักสื่่�อสารการพััฒนา สถาบัันพัฒ
ั นา
องค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน), กัันยายน 2559, https://ref.codi.or.th/attachments/article/15058/Guide_economic_280959.pdf

สัังคมสููงวััย

สัังคมที่่�มีีประชากรอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป แบ่่งออกได้้เป็็น  3 ระดัับ ดัังนี้้� 1. สัังคมสููงวััย 2. สัังคมสููงวััยอย่่าง
สมบููรณ์์ และ 3. สัังคมสููงวััยระดัับสุุดยอด

อ้้างอิิง: นายอนัันต์์ อนัันตกููล, สัังคมสููงวััย...ความท้้าทายประเทศไทย เสนอที่่�ประชุุมราชบััณฑิิตและภาคีีสมาชิิกสำำ�นัักธรรมศาสตร์์และการเมืือง
ราชบััณฑิิตยสภา

สิ่่�งแวดล้้อม

สิ่่�งต่่าง ๆ ที่่มีีลั
� ก
ั ษณะทางกายภาพและชีีวภาพที่่อ
� ยู่่ร� อบตััวมนุุษย์์ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น
� นุุษย์์
� โดยธรรมชาติิและสิ่่�งที่่ม
ได้้ทำำ�ขึ้้�น

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิส่ง่ เสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535

สิิทธิิบััตร

หนัังสืือสำำ�คััญที่่�ออกให้้เพื่่� อคุ้้�มครองการประดิิษฐ์์หรืือการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ ตามที่่�กำำ�หนดในหมวด 
2 และหมวด 3 แห่่งพระราชบััญญััติิสิท
ิ ธิิบัต
ั ร พ.ศ. 2522
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสิท
ิ ธิิบัต
ั ร พ.ศ. 2522

สุุขภาพ

ภาวะของมนุุษย์์ที่�ส
่ มบููรณ์์ทั้้�งทางกาย ทางจิิต ทางปััญญา และทางสัังคม เชื่่�อมโยงกัันเป็็นองค์์รวมอย่่าง
สมดุุล

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสุข
ุ ภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550
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อภิิธานคำำ�ศััพท์์
องค์์กร
ปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่�น
่

องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด  เทศบาล องค์์การ บริิหารส่่วนตำำ�บล กรุุงเทพมหานคร เมืืองพััทยา และ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�นที่�่มีีกฎหมายจััดตั้้�ง

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2562

องค์์การบริิหาร องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ตามกฎหมายว่่าด้้วยสภาตำำ�บล
ส่่วนตำำ�บล
และองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
อ้้างอิิง: ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วยการดำำ�เนิินงานโครงการเศรษฐกิิจชุุมชน พ.ศ. 2541

อนุุสิิทธิิบััตร

หนัังสืือสำำ�คััญที่่�ออกให้้เพื่่� อคุ้้�มครองการประดิิษฐ์์ตามที่่�กำำ�หนดในหมวด 3 ทวิิ แห่่งพระราชบััญญััติิ
สิิทธิิบัต
ั ร พ.ศ. 2522

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิสิท
ิ ธิิบัต
ั ร พ.ศ. 2522

อุุตสาหกรรม
เป้้าหมาย

อุุตสาหกรรมที่่�สอดคล้้องกัับศัักยภาพของประเทศ สร้้างประโยชน์์อย่่างสููงต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และ

ความมั่่�นคงของประเทศ และสามารถเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืน 
ซึ่่�งต้้องเป็็นอุุตสาหกรรมประเภทใหม่่ที่�่ไม่่เคยมีีการผลิิตหรืือการให้้บริิการในประเทศมาก่่อน หรืือเป็็น
อุุตสาหกรรมที่่�มีีการใช้้เทคโนโลยีีใหม่่หรืือใช้้ความรู้้�ในการผลิิตขั้้�นสููง เพื่่� อก่่อให้้เกิิดการพััฒนาและ
ส่่งเสริิมนวััตกรรม ทั้้�งนี้้� ตามที่่�คณะกรรมการนโยบายประกาศกำำ�หนด

อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย พ.ศ. 2560

อุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมที่่�คณะกรรมการนโยบายประกาศกำำ�หนดตามมาตรา 39 พระราชบััญญััติเิ ขตพััฒนาพิิเศษ
เป้้าหมายพิิ เศษ ภาคตะวัันออก พ.ศ. 2561 ประกอบด้้วยอุุตสาหกรรมด้้านต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ยานยนต์์สมััยใหม่่

2. อิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ

3. การท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มรายได้้ดีีและการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีีชีีวภาพ
5. การแปรรููปอาหาร
6. หุ่่�นยนต์์

7. การบิินและโลจิิสติิกส์์

8. เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพและเคมีีชีีวภาพ
9. ดิิจิิทััล

10. การแพทย์์และสุุขภาพครบวงจร
อ้้างอิิง: พระราชบััญญััติิเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข

รายงานสถานการณ์์ความต้้องการ
ของภาคอุุตสาหกรรมและสาขาที่่�สำำ�คััญ
(Sectoral Needs)
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Agriculture

การเกษตรสมััยใหม่่ ประกอบด้้วยการผลิิตต้้นน้ำำ��ที่่�มีีความเข้้มแข็็ง เกษตรกร
และสัังคมมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น บนพื้้� นฐานของระบบนิิเวศเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน

FACTSHEET
Goal

Strategic direction

การเกษตรสร้้างมููลค่่าโดยมีีระบบเกษตร ผลิิตต้้นน้ำำ��
ที่่�มีีความมั่่�นคง เกษตรกรและสัังคมมีีความมั่่�งคั่่�ง
บนพื้้� นฐานของระบบนิิเวศเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน

• การพัั ฒนานโยบายเกษตรทัันสมััย และขยาย
Supply Chain (Agriculture-Food-Medical)
• เพิ่่� ม Productivity ต่่อแรงงาน
• ระบบข้้อมููลและการใช้้ข้้อมููลด้้านการผลิิต
และ Open data เพื่่� อสนัับสนุุนการตลาด
• การพัั ฒนาเทคโนโลยีีเพื่่� อลดการใช้้สารเคมีี
และลดผลกระทบ

ประมง
ไม้้ผล

ปศุุสััตว์์

พืืชไร่่

วนเกษตร
เกษตรที่่�
หลากหลาย

สมุุนไพร

ผััก

ไม้้ดอก
ไม้้ประดัับ

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพั ฒนา
73 ผู้ประกอบการ (สอวช., 2561)

ร้อยละ 8.1 ของ
GDP ประเทศ (2561)

IMPORT

แมลง

พืืช
พลัังงาน

801 ลบ.

1,330,008 ลบ.

11,282,700 คน
(สสช., มี.ค. 63)

STRENGTH • ประเทศไทยมีีความหลากหลายทางชีีวภาพ
• ที่่�ตั้้�งเหมาะสมสำำ�หรัับการผลิิต
• ภาคเกษตรไทยผลิิตอาหารได้้เพีี ยงพอ
กัับการบริิโภคและส่่งออกเป็็นลำำ�ดัับต้้น
ของโลก

507,288 ลบ.

อาทิ ปลา กากและเศษที่เหลือ
(สศก., 2562)

WEAKNESS

THREATS

• กฎระเบีียบ รวมถึึงมาตรการต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวกัับข้้อตกลงระหว่่างประเทศ
เป็็นอุุปสรรคต่่อการค้้าสิินค้้าเกษตร
• ราคาผลผลิิตผัันผวนตามเศรษฐกิิจโลก
• Climate Change
• โครงสร้้างพื้้� นฐานไม่่เอื้้�อต่่อการพัั ฒนา
และการใช้้เทคโนโลยีี

DRIVING
FORCE

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

OPPORTUNITY

•
•
•
•
•

EXPORT

1,315,714 ลบ.

อาทิ ยางธรรมชาติ ผลไม้
และข้าว (สศก., 2562)

ประสิิทธิิภาพการผลิิตต่ำำ��
ระบบชลประทานไม่่เพีี ยงพอ
แรงงานสููงวััย
สถาบัันการเกษตรไม่่เข้้มแข็็ง
พื้้� นที่่�เพาะปลููกลดลง

• ผลผลิิตทางการเกษตรมีีคุุณภาพ
และเพิ่่� มผลผลิิตทางการเกษตร
• ภาครััฐมีีบทบาทสำำ�คััญและส่่งเสริิม
ภาคเกษตรนี้้�อย่่างมาก ปััจจุุบัันได้้
กำำ�หนดเป็็นนโยบายหลัักสำำ�หรัับ
ประเทศไทยในอนาคต

กลไกความร่่วมมืือของภาครััฐและภาคเอกชนตั้้�งแต่่ต้นน้ำ
้ ำ��-ปลายน้ำำ��
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Food

FACTSHEET
Goal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุุตสาหกรรมที่่�นำำ�ผลผลิิตจากภาคการเกษตร มาใช้้เป็็นวััตถุุดิบหลั
ิ
ักใน
การผลิิต โดยอาศััยเทคโนโลยีี ในกระบวนการผลิิต เครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์
และบรรจุุภััณฑ์์อาหาร เพื่่� อได้้ผลิิตภััณฑ์คุ
์ ุณภาพสม่ำำ��เสมอปลอดภััย
สะดวกต่่อการบริิโภค และยืืดอายุุการเก็็บรัักษาผลผลิิตทางการเกษตร

พัั ฒนาความรู้้�และสร้้างนวััตกรรม เพื่่� อเพิ่่� มมููลค่่าอาหาร
คุุณภาพทางเลืือกสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคหลากหลายกลุ่่�ม

เนื้้�อสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์
แปรรููปและการเก็็บถนอมสััตว์์น้ำำ��
แปรรููปผลไม้้และผััก
น้ำำ��มัันจากพืืช และสััตว์์
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากนม
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการโม่่สีีธััญพืืช
การผลิิตสตาร์์ช
อาหารสััตว์์สำำ�เร็็จรููป
ผลิิตภััณฑ์์ประเภทอบ
การผลิิตน้ำำ��ตาล
โกโก้้ ช็็อกโกแลต และขนมที่่�ทำำ�จากน้ำำ��ตาล
ผลิิตภััณฑ์์อาหารประเภทแป้้ง (F.T.I)

Strategic direction
• Functional Ingredients
• Food Safety/Reliable Quality System
• Value Adding and Modernization of
Heritage Food

892.64
ล้านบาท

1.5 หมื่นล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพั ฒนา
จาก 697 ผู้ประกอบการ
(สอวช., 2561)

คิดเป็นร้อยละ 5.44
ของ GDP ประเทศ
(สภาพั ฒน์, 2561)

IMPORT

3.85 แสนล้านบาท
STRENGTH • วััตถุุดิิบหลากหลายมีีคุุณภาพและเพีี ยงพอ
• มููลค่่าการส่่งออกอยู่่�ในอัันดัับที่่� 12 ของโลก
• อุุตสาหกรรมอาหารไทยมีีการพัั ฒนาด้้าน
มาตรฐานอาหารจนเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับ
สากล อาทิิ GMP HACCP และ ISO เป็็นต้้น
THREATS

DRIVING
FORCE

• กฎระเบีียบการลงทุุนภาครััฐร่่วมกัับ
อุุตสาหกรรม
• มาตรการด้้านความปลอดภััยด้้านอาหาร
• มาตรการกีีดกัันทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี
• ความสามารถในการแข่่งขัันที่่�เพิ่่� มขึ้้�นของคู่่�
แข่่ง ได้้แก่่ เวีียดนามและจีีน
•
•
•
•
•
•

1.1 ล้านคน

EXPORT

(สถาบันอาหาร, 2561)

WEAKNESS

1.03 ล้านล้านบาท
อาทิ ข้าว ไก่ นํ้าตาลทราย

• ผู้้�ประกอบการสามารถแปรรููปอาหารได้้
เฉพาะขั้้�นต้้น เนื่่�องจากไม่่มีีองค์์ความรู้้�
• แรงงานพื้้� นฐานมีีค่่าแรงสููงกว่่าประเทศ
คู่่�แข่่ง
• ต้้นทุุนวััตถุุดิิบไม่่แน่่นอนมีีความผัันผวน

OPPORTUNITY • โครงสร้้างประชากรมีีแนวโน้้มเข้้าสู่่�
สัังคมผู้้�สููงอายุุจึึงมีีความต้้องการบริิโภค
เพื่่� อสุุขภาพ อาทิิ อาหารสุุขภาพ/อาหาร
ทางการแพทย์์ เป็็นต้้น
• แนวโน้้มของผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่เป็็นไปตาม
กระแสการบริิโภคนิิยม

ความหลากหลายของประชากรโลก (Demographic Diversity)
การขยายตััวของสัังคมเมืือง (Embracing Urbanization)
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีอาหารเชิิงศิิลป์์ (Rise of Aesthetic Food Technology)
เศรษฐกิิจนวััตกรรมอาหาร (Emergence of Food Cultural Economy)
วิิกฤตการเดิินทางของอาหาร (First Mile Crisis)
สงครามอาหาร (Food War)

กลไกเพื่่� อเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมอาหาร และสนัับสนุุนระบบนิิเวศที่่�เหมาะสม
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Tourism

FACTSHEET

การประกอบกิิจกรรมด้้วยการนำำ�ปััจจััยการผลิิตต่่าง ๆ มาผลิิตบริิการ
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งด้้านการท่่องเที่่�ยว ที่่�ก่่อให้้เกิิดความสะดวกสบายหรืือ
ความพึึ งพอใจ และขายบริิการด้้านการท่่องเที่่�ยวนั้้�นให้้แก่่ผู้้�เยี่่�ยมเยืือน
Strategic direction

การท่่องเที่่�ยวคุุณภาพ สร้้างรายได้้และ
กระจายรายได้้สู่่�ชุุมชนและท้้องถิ่่�น

Goal

มูลค่า

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

4,393,294 คน
(2561)

• ระบบฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data)
• การบริิหารจััดการและกลไกการขัับเคลื่่�อน
อย่่างเป็็นระบบ
• ตลาดนัักท่่องเที่่�ยวคุุณภาพ

รายได้

2,983,525
ล้านบาท

ที่่�พััก
MICE

(2561)

สปา

ขนส่่ง
ท่่องเที่่�ยว
รายได้้ดีี

653 ล้านบาท

ของที่่�ระลึึก

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพั ฒนา
จาก 86 ผู้ประกอบการ (สอวช., 2561)

เช่่ารถ
กีีฬา

นัันทนาการ

ข้้อมููลจากกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา

STRENGTH • รััฐบาลให้้ความสำำ�คััญกัับการท่่องเที่่�ยว
• มีีทรััพยากรธรรมชาติิ ศิิลปวััฒนธรรม
ประเพณีี
• การลงทุุนภาคบริิการของภาคเอกชนไทย
อยู่่�ในระดัับสููง
• จุุดดึึงดููดใจที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์และ
นวััตกรรมด้้านการบริิการใหม่่
• จุุดศููนย์์กลางของภููมิิภาคแถบเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้
THREATS

• การแข่่งขัันและแย่่งชิิงในตลาด
การท่่องเที่่�ยวโลก มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น
• ภาวะเศรษฐกิิจโลก โรคระบาด
ความไม่่สงบทางการเมืือง
ภััยธรรมชาติิ ก่่อการร้้าย

DRIVING FORCE

อาหาร

WEAKNESS

วััฒน
ธรรม

นำำ�เที่่�ยว

•
•
•
•

ความสะดวกสบายในการเดิินทาง
ความปลอดภััย
ระบบโลจิิสติิกส์์
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและชุุมชน
ขาดความรู้้�ด้้านการจััดการภููมิิทััศน์์และ
การวางแผนพัั ฒนาการท่่องเที่่�ยว
• แหล่่งท่่องเที่่�ยวไทยยัังคงกระจุุกตััวอยู่่�

OPPORTUNITY • ตลาดการท่่องเที่่�ยวเฉพาะทาง
และนัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
มีีแนวโน้้มเพิ่่� มสููงขึ้้�น
• เปิิดเส้้นทางเชื่่�อมโยงกัับอนุุภููมิิภาค
• การขยายตััวของสายการบิินต้้นทุุนต่ำำ��
• e-commerce

Covid-19, Brexit, การยกเลิิกวีีซ่่า, ความไม่่สงบทางการเมืือง, ค่่าเงิินบาทแข็็ง

กลไกการขัับเคลื่่�อน การท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน
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Energy

FACTSHEET

อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตและการขายพลัังงาน รวมทั้้�ง
สกััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง การผลิิต การกลั่่�นและจำำ�หน่่าย โดยสัังคมยุุคใหม่่
ใช้้น้ำำ��มัันจำำ�นวนมาก และอุุตสาหกรรมพลัังงานเป็็นส่่วนสำำ�คััญของ
โครงสร้้างพื้้� นฐาน และการดำำ�รงของสัังคมในเกืือบทุุกประเทศ
Strategic direction

สร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน เพิ่่� มศัักยภาพด้้านการใช้้และ
การผลิิตพลัังงานสะอาดโดยใช้้วััตถุุดิิบหมุุนเวีียนภายใน
ประเทศ รวมทั้้�งการลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

Goal

EXPORT

2 แสนล้านบาท

(ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
นํ้ามันดิบ และไฟฟ้า) (2562)

• สร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน
• เพิ่่� มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานสะอาดครอบคลุุม
พลัังงานที่่�ผลิิตในประเทศและนำำ�เข้้า
• สร้้างความเป็็นธรรมด้้านพลัังงาน

IMPORT

1.06 ล้านล้านบาท

พลัังงาน
ดั้้�งเดิิม

(นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติเหลว) (2562)

พลัังงาน
ทดแทน

117,050 คน

(ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ)
(สสช., 2561)

10,672 ล้านบาท

จาก 56 ผู้ประกอบการปิโตรเลียม
(สอวช., 2561)

นิิวเคลีียร์์

ปิิโตร
เลีียม

แก๊๊ส

ไฟฟ้้า

พลัังงาน

ถ่่านหิิน

ข้้อมููลจากสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน

STRENGTH • ไทยมีีที่่�ตั้้�งทางภููมิิศาสตร์์ที่่�เป็็นศููนย์์กลาง
ของภููมิิภาค
• โครงสร้้างพื้้� นฐานและโลจิิสติิกส์์ครอบคลุุม
และเชื่่�อมโยงกัับประเทศเพื่่� อนบ้้าน
• ภาครััฐผลัักดัันการใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพเพื่่� อ
ลดการนำำ�เข้้าเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
• มีีความพร้้อมด้้านพืืชเกษตรกรรมเพื่่� อใช้้
เป็็นวััตถุุดิิบ
THREATS

• ราคาน้ำำ��มัันผัันผวน
• การยกเลิิกเก็็บภาษีีเข้้ากองทุุนน้ำำ��มััน
• กฎหมายที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการประกอบธุุรกิิจ
เพื่่� อเพิ่่� มศัักยภาพการแข่่งขััน (Regulatory
guillotine)
• ข้้อบัังคัับ กฎหมาย ระเบีียบ และนโยบาย
ซ้ำำ��ซ้้อนและไม่่จำำ�เป็็น

DRIVING FORCE

WEAKNESS

• ประเทศไทยมีีความต้้องการใช้้พลัังงานสููง
แต่่แหล่่งทรััพยากรไม่่เพีี ยงพอ ต้้องนำำ�เข้้า
จากต่่างประเทศ
• เทคโนโลยีีพลัังงานสะอาดยัังต้้องพึ่่� งพา
จากต่่างประเทศ
• ขาดการบููรณาการระหว่่างภาครััฐและ
ภาคเอกชน

OPPORTUNITY • ผลัักดัันการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพเพื่่� อ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่� มให้้กัับเกษตรกร และ
ยัังสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงานของ
ประเทศ
• ดึึงผลผลิิตทางการเกษตรมาเป็็นพลัังงาน
ทางเลืือกทดแทนปาล์์ม น้ำำ��ตาล และอ้้อย
• ส่่งออกพลัังงานไปยัังประเทศเพื่่� อนบ้้าน

Covid-19, Climate Change, สงครามราคาน้ำำ��มััน, แหล่่งพลัังงานลดลง

กลไกเพื่่� อเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมอาหาร และสนัับสนุุนระบบนิิเวศที่่�เหมาะสม
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Digital

FACTSHEET
Goal

การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปการผลิิต การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การค้้า การบริิการ การศึึกษา การสาธารณสุุข การบริิหารราชการแผ่่นดิิน
รวมทั้้�งกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและสัังคมอื่่�น ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการพัั ฒนา
ทางเศรษฐกิิจ คุุณภาพชีีวิิต และการจ้้างงานที่่�เพิ่่� มขึ้้�น

การเพิ่่� มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจ
ของประเทศ, พัั ฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพของคน
โอกาสและความเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน และปรัับสมดุุล
พัั ฒนาระบบการบริิหารจััดการของภาครััฐ

มูลค่า

1.6 หมื่นล้านดอลลาร์

Strategic direction
• การพัั ฒนาทัักษะและกำำ�ลัังแรงงานเพื่่� อรองรัับ
อุุตสาหกรรมดิิจิทั
ิ ัล
• การพัั ฒนาระบบนิิเวศของเศรษฐกิิจดิิจิิทััลเพื่่� อ
สนัับสนุุนต่่ออุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การพัั ฒนาและส่่งเสริิมเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ดิิจิิทััล เพื่่� อเพิ่่� มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน

(e-Conomy SEA 2019, 2562)

574,410 คน
(2561)

บริิการ
ดิิจิิทััล
โทร
คมนาคม

3,664 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพั ฒนา
จาก 272 ผู้ประกอบการ
คอมพิ วเตอร์และซอฟต์แวร์ (สอวช., 2561)

THREATS

WEAKNESS

• กฎหมายและกฎระเบีียบของไทยยัังไม่่เอื้้�อต่่อ
การพัั ฒนาไปสู่่�การเป็็น Digital Economy
ของประเทศ
• คู่่�แข่่งทางการค้้าระดัับโลก เช่่น สหรััฐอเมริิกา
สหภาพยุุโรป เกาหลีีใต้้ และจีีน มีีการวิิจััยและ
พัั ฒนาที่่�ก้้าวหน้้าอย่่างมาก โดยเฉพาะประเทศ
เกาหลีีใต้้

DRIVING FORCE

ดิิจิิทััล

ฮาร์์ดแวร์์
และอุุปกรณ์์
อััจฉริิยะ

ดิิจิิทััล
คอนเทนต์์

ข้้อมููลจากสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจดิิจิทั
ิ ัล

STRENGTH • ความต้้องการซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลขั้้�นสููง
• อุุตสาหกรรมดิิจิิทััลเป็็นฐาน หรืือ
สนัับสนุุนให้้อุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ ให้้มีี
ความสามารถในการแข่่งขััน
• ประชาชนใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์มากขึ้้�น
โดยใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ย 10 ชั่่�วโมง
22 นาทีี

ซอฟต์์แวร์์

• ประเทศไทยยัังคงเน้้นงานวิิจััยปลายน้ำำ��
• แรงงานยัังขาดทัักษะด้้านเทคโนโลยีีและ
ภาษาอัังกฤษ
• ความปลอดภััยและความมั่่�นคงทางไซเบอร์์
• การผลิิตแรงงานไม่่ตรงกัับความต้้องการ
ของภาคอุุตสาหกรรม
• ขาดความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�ประกอบการ
ต้้นน้ำำ��และปลายน้ำำ��

OPPORTUNITY เทคโนโลยีี 5G เปิิดโอกาสให้้มีีการ
พัั ฒนาอุุตสาหกรรมต่่อยอด เช่่น IoT
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ ซอฟต์์แวร์์
สื่่�อดิิจิิทััล ดิิจิิทััลคอนเทนต์์ บริิการ
และการประยุุกต์์ใช้้หลัักการของ
อุุตสาหกรรม 4.0 ในภาคเศรษฐกิิจอื่่�น

Covid-19, Digital Competitiveness, นโยบายภาครััฐ, เศรษฐกิิจโลก

กลไกการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่่�งภาครััฐต้้องเป็็นผู้้�ส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวก
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Robotic

FACTSHEET

เครื่่�องจัักรกลอััตโนมััติที่
ิ ่�ให้้ทำำ�งานบางประเภทแทนมนุุษย์์ได้้ และสามารถ
ทำำ�งานด้้วยคำำ�สั่่�งเดิิมซ้ำำ�� ๆ ที่่�ซัับซ้้อน ยืืดหยุ่่�น โดยสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้
หลากหลาย และมีีการติิดตั้้�งระบบ AI และระบบอััตโนมััติิ เพื่่� อให้้ตััดสิินใจ
เองได้้ และให้้เริ่่�มทำำ�งานด้้วยตััวเองตามโปรแกรมที่่�วางไว้้ได้้
Strategic direction

การพัั ฒนานวััตกรรมด้้านหุ่่�นยนต์์และการส่่งเสริิม
ให้้นำำ�หุ่่�นยนต์์มาใช้้ในภาคอุุตสาหกรรม

Goal

EXPORT

9,201.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อุปกรณ์ขับเร้าและอุปกรณ์ทางกล
(ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2561)

IMPORT

Customized
Robot

Robotic

(2545-2561)
(ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2561)

Industrial
Robot

� งจัักร ทำำ�ให้้ต้้นทุุน
ภาษีี BOI การนำำ�เข้้าเครื่่อ
ในการพัั ฒนาสููงกว่่าการซื้้�อและนำำ�เข้้ามา
ทั้้�งระบบ

DRIVING FORCE

Service
Robot

เฉลี่ยประมาณ
896.3 ล้านบาท

STRENGTH • ประเทศไทยมีีศัักยภาพในการพัั ฒนาระบบ
ซอฟต์์แวร์์
• ไทยมีีความสามารถในการส่่งออก
อุุตสาหกรรมทางด้้านการผลิิตแขนกล
• ภาคสถาบัันการศึึกษาของไทยมีีความพร้้อม
ในการสนัับสนุุนการพัั ฒนาอุุตสาหกรรม

THREATS

• การพัั ฒนาและผลัักดัันให้้คนไทยสามารถ
ผลิิตหุ่่�นยนต์์ใช้้ภายในประเทศ
• การสร้้างและพัั ฒนาศัักยภาพแรงงานให้้
เพีี ยงพอต่่อความต้้องการ
• การส่่งเสริิมงานวิิจััยสู่่�เชิิงพาณิิชย์์

WEAKNESS

System
Integrators

• ขาดแคลนบุุคลากร SI ที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถทางด้้านเทคโนโลยีี
• ขาดความสามารถในการผลิิตอุุปกรณ์์
พื้้� นฐานที่่�สำำ�คััญในการพัั ฒนาเทคโนโลยีี
หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิภายในประเทศ
• ต้้องพึ่่� งพาเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ

OPPORTUNITY • ความต้้องการใช้้หุ่่�นยนต์์ทดแทน
อุุตสาหกรรมการใช้้แรงงานมากขึ้้�น
• สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันจาก
การใช้้หุ่่�นยนต์์

Covid-19, Digital Competitiveness, นโยบายภาครััฐ

กลไกความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ เพื่่� อผลัักดัันการผลิิตและใช้้หุ่่�นยนต์์ภายในประเทศ
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Electronics
FACTSHEET

อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ติิดตั้้�งระบบสมองฝัังตััว เพื่่� อให้้มีี
คุุณสมบััติิใหม่่ คืือ ฉลาด มีีขนาดเล็็กลง ใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และสามารถสื่่�อสารระหว่่างกัันได้้อย่่างอิิสระ นำำ�ไปสู่่�การพัั ฒนาต่่อยอดสู่่�
เทคโนโลยีี IoT

Goal

EXPORT

753,524.9
ล้านบาท

IMPORT

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

485,304.9
ล้านบาท

ผลิิต
ชิ้้�นส่่วน

่ งใช้ไฟฟ้า
เครือ
(กรมศุลกากร, 2562)

อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
(กรมศุลกากร, 2562)

751,664 คน

4,113 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพั ฒนา จาก 137
ผู้ประกอบการอุปกรณ์
ไฟฟ้า (สอวช., 2561)

(ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์,
2563)

STRENGTH • อุุตสาหกรรมฮาร์์ดดิิสก์์รัักษามาตรฐาน
การผลิิต หรืือเข้้ามาลงทุุนเพิ่่� มในประเทศไทย
• เป็็นฐานการผลิิต IC Packaging
• สิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศไทยมีีคุุณภาพ
เป็็นที่่�ยอมรัับ
• แรงงานมีีฝีีมืือและคุุณภาพดีีกว่่าประเทศ
เพื่่� อนบ้้าน
THREATS

Strategic direction

ผลัักดัันอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ
ที่่�มีีศัักยภาพในการผลิิตและสร้้างมููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย

• มีีการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีอย่่าง
รวดเร็็ว
• กฎระเบีียบ มาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• การเปิิดเสรีีการค้้าอาเซีียน เป็็นปััจจััยที่่�
ส่่งผลต่่อการพิิ จารณาโยกย้้ายฐานการ
ผลิิตและการลงทุุนของนัักลงทุุนต่่างชาติิ

DRIVING FORCE

WEAKNESS

อิิเล็็ก
ทรอนิิกส์์

กลุ่่�มผู้้�
ประกอบการ
Robotic

อุุตสาหกรรม
สนัับสนุุน

� งใช้้
เครื่่อ
ไฟฟ้้า

• ขาดการพัั ฒนาบุุคลากรอย่่างเป็็นระบบเพื่่� อ
รองรัับตั้้�งแต่่ Education Research Industry
• พึ่่� งพาเทคโนโลยีีต้้นน้ำำ��จากต่่างประเทศ
• ลงทุุนสููงและอาศััยแหล่่งเงิินจากต่่างประเทศ
เป็็นหลััก
• ย้้ายฐานการผลิิตง่่าย
• ขาดอุุตสาหกรรมต้้นน้ำำ��

OPPORTUNITY • ความต้้องการเพิ่่� มขึ้้�นสููง
• นโยบายส่่งเสริิมการลงทุุนของภาครััฐที่่�เอื้้�ออำำ�นวย
• โอกาสพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ไปสู่่�อุุตสาหกรรมอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
• โอกาสในการขยายการผลิิตและการค้้าในลัักษณะ
Strategic Alliance ร่่วมกัับประเทศในอาเซีียน

Covid-19, เทคโนโลยีี, กฎหมาย, การเปิิดการค้้าเสรีี

การยกระดัับและรัักษาศัักยภาพของอุุตสาหกรรม โดยมุ่่�งสู่่�การลงทุุนในต่่างประเทศ
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Logistic

การจััดการการส่่งสิินค้้า ข้้อมููล และทรััพยากรอย่่างอื่่นจ
� ากจุุดต้น
้ ทางไปยัังจุุด
บริิโภคตามความต้้องการของลููกค้้า โลจิิสติิกส์์เกี่่�ยวข้้องกัับการผสมผสาน
ข้้อมููล การขนส่่ง การบริิหารวััสดุุคงคลััง การจััดการวััตถุุดิบ
ิ การบรรจุุหีีบห่่อ
โลจิิสติิกส์์เป็็นช่่องทางหนึ่่�งของห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�เพิ่่� มมููลค่่าของการใช้้ประโยชน์์
ของเวลาและสถานที่่�

FACTSHEET

Goal

ตััวแทน
ขนส่่ง
สิินค้้า
บริิหาร
จััดการ
สิินค้้า

น้ำำ��

คลััง
สิินค้้า

อากาศ

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์

คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของ
GDP ประเทศ (2561)

(2561)

1.26 ล้านคน

ราง ท่่อ

(สสช., 2561)

• อุุปสรรคทางการค้้าและข้้อจำำ�กัดข
ั อง
ข้้อกฎหมายต่่าง ๆ ไม่่สอดคล้้องกัับ Trade
Facilitation Agreement (TFA)
• ขาดระบบ National Single Window
(NSW) ระบบการบริิการเชื่่�อมโยงข้้อมููล
หน่่วยงานภาครััฐและภาคธุุรกิิจ

DRIVING FORCE

มูลค่า

954,633
ล้านบาท

STRENGTH • ความได้้เปรีียบทางที่่�ตั้้�งเชื่่�อมต่่อทางบกกัับ
ประเทศเพื่่� อนบ้้านสามารถเป็็นศููนย์์กลางการ
ขนส่่งของภููมิิภาค
• ประเทศไทยเป็็นฐานการผลิิตที่่�สำำ�คััญของโลก
• ชายฝั่่�งทะเลภาคใต้้มีีศัักยภาพในการพัั ฒนา
ด้้านการขนส่่งทางทะเล และชายฝั่่�ง

THREATS

• Multimodal Transport
• พัั ฒนาคุุณภาพบุุคลากรและวางแผน
จััดการกำำ�ลัังคน
• Customs Compliance, Enforcement
& Facilitation

บก

โลจิิสติิกส์์

ขนถ่่าย
สิินค้้า

Strategic direction

ลดต้้นทุุน และพัั ฒนาความสามารถและคุุณภาพการ
บริิการ โดยเพิ่่� มศัักยภาพคนและส่่งเสริิมกลไกขัับเคลื่่�อน
ให้้สอดคล้้องกัับการค้้า การลงทุุนในภููมิิภาค

WEAKNESS

2.11 ล้าน
ล้านบาท

3,763 ล้านบาท
(สอวช., 2561)

• การใช้้ประโยชน์์จากระบบขนส่่งไม่่เต็็มที่่� และ
Multimodal Transport
• กำำ�ลัังคนด้้านโลจิิสติิกส์์ไม่่สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของภาคธุุรกิิจทั้้�งระดัับต้้นน้ำำ��และปลายน้ำำ��
• มีีการนำำ�เข้้าเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ
• หลัักสููตรการศึึกษาสาขาโลจิิสติิกส์์ อาชีีวศึึกษา
และอุุดมศึึกษายัังขาดความเป็็นมาตรฐานสากล

OPPORTUNITY • การยกระดัับระบบโลจิิสติิกส์์ไปสู่่�การเป็็นศููนย์์กลาง
ทางการค้้า การบริิการ และการลงทุุนในภููมิิภาค
• การส่่งเสริิม 10 อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
• การค้้าระหว่่างประเทศ ได้้แก่่ Trump War Brexit
เส้้นทางการค้้า Belt and Road Initiative
• การเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital era)

Covid-19, Digital transformation, กฎหมาย, การตลาด

การพัั ฒนาโลจิิสติิกส์์ให้้ได้้มาตรฐานสากล เชื่่�อมโยงทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานตั้้�งแต่่ผลิิตสิินค้้าจนถึึง
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
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Automotive
FACTSHEET

อุุตสาหกรรมยานยนต์์ คืือ การประกอบรถยนต์์ประกอบสำำ�เร็็จ
ส่่วนอุุตสาหกรรมชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ คืือ การผลิิตชิ้้�นส่่วนเพื่่� อตอบสนอง
การประกอบรถยนต์์และการจำำ�หน่่ายปลีีก ซึ่่�งประเทศไทยมีีส่่วนร่่วมใน
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าโลกครบทุุกส่่วนตั้้�งแต่่ด้้านของการกำำ�หนดมาตรฐาน
และการออกแบบ

Goal

มุ่่�งสู่่�ฐานการผลิิตยานยนต์์สมััยใหม่่
ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่� มสููง

EXPORT

8.44 แสน
ล้านบาท

IMPORT

่ งใช้ไฟฟ้า
เครือ
(กรมศุลกากร, 2562)

4.68 แสน
ล้านบาท

ผู้้�ผลิิตและ
ประกอบ
รถยนต์์

1.4 หมื่นล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพั ฒนา
จาก 237 ผู้ประกอบการ
(สอวช., 2561)

(Q4) (สสช., 2562)

� ถืือจากการเป็็นผู้้�ส่่งออกอัันดัับ
STRENGTH • ความน่่าเชื่่อ
ต้้น ๆ ของโลก
• โครงสร้้างพื้้� นฐานเตรีียมพร้้อมการรองรัับ
• มีีตลาดรองรัับการผลิิตชิ้้�นส่่วนประกอบ
รถยนต์์อยู่่�เดิิม
• ศููนย์์การกระจายสิินค้้าไปยัังกลุ่่�มประเทศ
อาเซีียนสะดวก
• บริิษััทต่่างประเทศสนัับสนุุนและถ่่ายทอด
เทคโนโลยีี
• นโยบายการกีีดกัันจากบริิษััทผู้้�ประกอบ
รถยนต์์

DRIVING FORCE

• โครงสร้้างภาษีีที่่�สอดคล้้องกัับแนวคิิด
“สะอาด-ประหยััด-ปลอดภััย”
• Reskill and Upskill ผู้้�ประกอบการและ
บุุคลากร
• New skill บุุคลากรในระบบการศึึกษา

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
(กรมศุลกากร, 2562)

414,000 คน

THREATS

Strategic direction

WEAKNESS

ประกอบ
เพื่่� อส่่งผู้้�ผลิิต
ยานยนต์์
โดยตรง

Automotive

ผลิิต
ชิ้้�นส่่วนย่่อย

•
•
•
•

ยัังไม่่รองรัับการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลัังงานทางเลืือก
ต้้นทุุนแรงงานสููง
ไม่่มีีเทคโนโลยีีของตนเอง
ศููนย์์ทดสอบของประเทศไทยไม่่ทัันสมััยกัับ
การพัั ฒนามาตรฐานของต่่างประเทศ
• ประเทศไทยไม่่มีีการผลิิตอุุตสาหกรรมต้้นน้ำำ��
สำำ�หรัับชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์

OPPORTUNITY • บริิษััทต่่างประเทศสนัับสนุุนและถ่่ายทอด
เทคโนโลยีี

เทคโนโลยีีดิิจิิทััล, ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม, สภาวะเศรษฐกิิจโลก, นโยบาย

เสริิมสร้้างด้้านระบบนิิเวศให้้ครบช่่วง และผลัักดัันในช่่วงการเปลี่่�ยนแปลง
ของอุุตสาหกรรมยานยนต์์
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Infrastructure

อุุตสาหกรรมที่่�สำำ�คััญต่่อการพัั ฒนาประเทศ ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและ
สัังคม โดยเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�สร้้างโครงสร้้างพื้้� นฐานที่่�จำำ�เป็็น
และช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนและสนัับสนุุนการ
พัั ฒนาภาคอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ

FACTSHEET
Goal

การแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนแรงงาน และการใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้มีีความสมดุุลกัันกัับแรงงาน
เพื่่� อเพิ่่� มความสามารถในการแข่่งขััน

มูลค่า

811,802
ล้านบาท

2 ล้านคน
(สสช., 2561)

คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
GDP ประเทศ (2561)

Strategic direction
• มุ่่�งเน้้นการพัั ฒนาแรงงานให้้มีีคุุณภาพ สามารถ
เรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเองตลอดชีีวิิต และมีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อการพัั ฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
• มุ่่�งเน้้นการวิิจััยเพื่่� อสะสมความรู้้�เพื่่� อเป็็นการวาง
รากฐานสำำ�หรัับอนาคต และการพัั ฒนาต่่อยอด
องค์์ความรู้้�
• พัั ฒนาต่่อยอดเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศในสาขา
การก่่อสร้้าง
งาน
วิิศวกรรม
โยธา

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพั ฒนา

117 ล้านบาท

โครงสร้้าง
พื้้� นฐาน

จาก 51 ผู้ประกอบการก่อสร้าง

1,123 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน

7 และ 5.6 แสนล้านบาท

จาก 230 ผู้ประกอบการ
(สอวช., 2561)

(2561)

STRENGTH • มีีอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ คอยสนัับสนุุน
เนื่่�องจากเป็็น Enabler sector
• อุุตสาหกรรมก่่อสร้้างของประเทศไทย
มีีศัักยภาพและประสบการณ์์ยาวนาน

THREATS

• ขาดแหล่่งเงิินทุุนหมุุนเวีียน โดยเฉพาะ
ผู้้�ประกอบการ SME ที่่�สถาบัันการเงิิน
ยัังระมััดระวัังในการพิิ จารณาให้้สิินเชื่่�อ
• พ.ร.ก.การบริิหารจััดการการทำำ�งาน
ของคนต่่างด้้าว
• การบัังคัับใช้้มาตรฐานที่่�สููงขึ้้�น

DRIVING FORCE

WEAKNESS

งานก่่อสร้้าง
อาคาร

กิิจกรรม
พิิ เศษ

• ความไม่่สมดุุลกัันระหว่่างฝีีมืือของแรงงานกัับ
เทคโนโลยีี
• มีีการพึ่่� งพาเทคโนโลยีีต่่างประเทศสููง
• ต้้นทุุนแรงงานที่่�สููงขึ้้�น
• ขาดความคล่่องตััวในการทำำ�งาน เนื่่�องจากมีี
หน่่วยงานรััฐเกี่่�ยวข้้องมาก

OPPORTUNITY • การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของเมืืองรองรัับการ
เพิ่่� มขึ้้�นของประชากร
• ประเทศเพื่่� อนบ้้านกำำ�ลัังพัั ฒนาโครงการ
ก่่อสร้้างสาธารณููปโภคพื้้� นฐานขนาดใหญ่่
• โครงการที่่�มีีขนาดใหญ่่และใช้้เทคโนโลยีีสููงมีี
จำำ�นวนมาก ไทยยัังมีีส่่วนแบ่่งน้้อยมาก

Covid-19, กฎหมาย, แรงงาน, เทคโนโลยีี, เครืือข่่ายการผลิิตข้้ามชาติิ

ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างอย่่างยั่่�งยืืนด้้านแรงงาน บทบาทของภาครััฐ การปรัับใช้้
นวััตกรรมในงานก่่อสร้้าง เพื่่� อยกระดัับสายการผลิิตและการบริิหารจััดการให้้มีีประสิิทธิิภาพ
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Medical Hub
FACTSHEET
Goal

อุุตสาหกรรมต่่อยอดจากธุุรกิิจการรัักษาพยาบาล และการท่่องเที่่�ยว
เชิิงสุุขภาพที่่�ประเทศไทยมีีฐานเดิิมที่่�แข็็งแรง โดยเพิ่่� มธุุรกิิจด้้าน
อุุปกรณ์์การแพทย์์ และอุุตสาหกรรมเวชภััณฑ์์

พัั ฒนานัักวิิจััยใหม่่ และเกิิดงานวิิจััยพื้้� นฐานเชิิงลึึก
สร้้างระบบการบริิหารจััดการ Medical Hub และระบบ
ฐานข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

มูลค่า

Strategic direction
• Basic Science ด้้านการแพทย์์ และงานวิิจััย
เพื่่� ออนาคต (future/frontier research)
• Health Policy, Research management
และ Human resource management
• Big data ในด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข

348,227 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของ GDP ประเทศ
(กิจกรรมด้านสุขภาพ) (2561)

6.14 ล้านคน
(สสช., 2561)

การแพทย์์

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพั ฒนา

ค่าใช้จ่ายสุขภาพ
ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน

1,965 ล้านบาท

3.88 แสน
ล้านบาท

สุขภาพและอนามัย

49 ล้านบาท

เครื่องมือแพทย์ (สอวช., 2561)

• การผลิิตบุุคลากรทางการแพทย์์
อาจไม่่เพีี ยงพอต่่อการบุุกตลาดโลก
• ประเทศคู่่�แข่่งประกาศนโยบาย Medical
Hub เช่่นเดีียวกัันกัับประเทศไทย
สิิงคโปร์์ และมาเลเซีีย

DRIVING FORCE

อุุปกรณ์์ทาง
การแพทย์์

(2561)

STRENGTH • บุุคลากรทางการแพทย์์มีีคุุณภาพ
มาตรฐานโลก
• ประเทศไทยเป็็นแหล่่งงานวิิจััยด้้าน
สุุขภาพและสาธารณสุุขของโลก
• ระบบสาธารณสุุขไทยได้้รัับการยอมรัับ
• ประเทศไทยมีีศัักยภาพด้้านทรััพยากร
ที่่�มีีความหลากหลายทางชีีวภาพ
THREATS

การบริิการ
การแพทย์์

ยา
เวชภััณฑ์์

WEAKNESS

• พึ่่� งพาเทคโนโลยีีขั้้�นสููงจากต่่างประเทศ
• อััตราค่่ารัักษาพยาบาลในภาคเอกชนเพิ่่� มสููงขึ้้�น
• ความร่่วมมืือ PPP ระหว่่างภาครััฐและเอกชนใน
การจััดบริิการสุุขภาพร่่วมกัันยัังไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
• ขาดการวิิจััยและพัั ฒนานวััตกรรมอย่่างเป็็นระบบ
เพื่่� อรองรัับการจััดบริิการสุุขภาพที่่�เป็็น Trend
และสอดรัับกัับเทคโนโลยีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง

OPPORTUNITY • ต่่างประเทศมั่่�นใจในคุุณภาพการรัักษาของไทย
• เนื่่�องจากอุุตสาหกรรมการแพทย์์มีีอุุตสาหกรรม
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง จึึงเป็็นโอกาสในการยกระดัับและ
เพิ่่� มมููลค่่า และสร้้างรายได้้ให้้กัับประเทศไทย
• ผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพรไทยก็็เป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
ต่่างประเทศโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งวััตถุุดิิบสมุุนไพรซึ่่�ง
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีอนาคตสำำ�หรัับตลาดต่่างประเทศ

Covid-19, เทคโนโลยีี, บุุคลากรทางการแพทย์์, สัังคมสููงวััย
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Education

FACTSHEET
Goal

การพัั ฒนาคน ผ่่านระบบการศึึกษาทุุกช่่วงวััยทั้้�งในระบบและนอกระบบ

Strategic direction

การบริิหารการศึึกษาด้้วย Innovative และความรู้้�
พัั ฒนาองค์์ความรู้้�และการเรีียนรู้้�ทุุกช่่วงวััย

• Mindset การบริิหารการศึึกษาด้้วย
Innovative และความรู้้�
• ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางการศึึกษา
• สร้้างและพัั ฒนาระบบนิิเวศการเรีียนรู้้�

มูลค่า

Formal
education

651,606 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
GDP ประเทศ (2561)

1.1 ล้านคน

539 ล้านบาท
จาก 29 ผู้ประกอบการ
(สอวช., 2561)

THREATS

• มีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับสถาน
ประกอบการที่่�เข้้มแข็็ง เพื่่� อสร้้าง
เสริิมศัักยภาพของนัักศึึกษาใน
การปฏิิบััติิงานในสภาพจริิง เช่่น
โครงการสหกิิจศึึกษา
• ระบบการบริิหารจััดการอุุดมศึึกษา
ที่่�เพิ่่� มประสิิทธิิภาพและให้้มีีความ
คล่่องตััวทางด้้านระบบการปฏิิบััติิ
งานและการบริิหารงบประมาณ
• นโยบายของอุุดมศึึกษาของ
ประเทศไม่่ชััดเจน

DRIVING FORCE

การแพทย์์

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพั ฒนา

(สสช., 2561)

STRENGTH

Non-Formal
education

Informal
education

Support
system

WEAKNESS

• การอาชีีวศึึกษายัังไม่่สามารถพัั ฒนาความสามารถของ
กำำ�ลัังแรงงานของชาติิเพื่่� อรองรัับการพัั ฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมสู่่�เป้้าหมายประเทศไทย 4.0 ได้้
• สถาบัันอุุดมศึึกษาไทยยัังมีีความสามารถในการแข่่งขััน
ระดัับต่ำำ��ในโลก
• หลัักสููตรการศึึกษาไม่่ตรงความต้้องการทรััพยากร
บุุคคลของประเทศ
• คุุณภาพการศึึกษาไทยต่ำำ��เมื่่�อเทีียบกัับมาตรฐานสากล

OPPORTUNITY

• มีีนโยบายของประเทศด้้านการพัั ฒนาคนให้้มีีคุุณภาพ
เน้้นการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต และการพัั ฒนาระบบบริิหาร
จััดการประเทศให้้เกิิดธรรมาภิิบาล
• รััฐบาลเน้้นการพัั ฒนาและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
เพื่่� อการศึึกษาและการบริิหารสถาบัันอุุดมศึึกษา

Thailand 4.0, สัังคมสููงวััย, ปฏิิบััติดิ
ิ ิจิทั
ิ ัล, Covid-19, Vuca world
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ภาคผนวก ค

สรุุปรายงานสถานการณ์์เศรษฐกิิจและสัังคมระดัับพื้้� นที่่�
(Area Need) 6 ภููมิิภาค
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คำำ�นำำ�
การจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์และความต้้องการด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมระดัับพื้้�นที่�่ (Area need) มีีวััตถุุประสงค์์

เพื่่� อสำำ�รวจความต้้องการทางเศรษฐกิิจและสัังคมในระดัับพื้้�นที่�่ 6 ภููมิิภาค (ตามการจััดแบ่่งของสำำ�นัก
ั งานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ) โดยเป็็นข้้อมููลที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นระหว่่างเดืือนมีีนาคม–มิิถุน
ุ ายน 2563

กระบวนการได้้มาซึ่่�งข้้อมููล ประกอบด้้วย 2 ส่่วน ส่่วนแรก เป็็นข้้อมููลทุุติิยภููมิิจากการทบทวนวรรณกรรม รายงาน 

เอกสาร ข้้อมููลสถิิติิจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ สคช. สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ธนาคารแห่่งประเทศไทย กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ สกสว. เป็็นต้น ส่
้ ว่ นที่่ส
� อง เป็็นข้้อมููลจากการสำำ�รวจ Delphi (ทำำ�การสำำ�รวจ 2 ครั้้�ง)
ภายใต้้กรอบประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน  (SDGs) 5P+1T (People-สัังคม, Prosperity-เศรษฐกิิจ, Planet-สิ่่�งแวดล้้อม,

Peace-สัันติิภาพ/สิิทธิิมนุุษยชน/ประสิิทธิิภาพและธรรมาภิิบาลภาครััฐ, Partnership-ความร่่วมมืือเพื่่� อการพััฒนา,

Technology-องค์์ความรู้้�  เทคโนโลยีี  และนวััตกรรม) เนื่่� องจากอยู่่�ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
จึึงใช้้การส่่งแบบฟอร์์มสำำ�รวจข้้อมููลออนไลน์์จากผู้้�เชี่่�ยวชาญในพื้้�นที่�่ ประกอบด้้วย ภาควิิชาการ (นัักวิิชาการ/นัักวิิจััย)

ภาคเอกชนและประชาสัังคม (องค์์กรพััฒนาเอกชน ผู้้�ประกอบการ นัักธุุรกิิจ ประชาชนทั่่�วไป) ภาครััฐ (อปท. เจ้้าหน้้าที่่รั� ฐ
ั )
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งกระบวนการทั้้�งหมดเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง สกสว. ทีีมนัักวิิจััย คณะเศรษฐศาสตร์์
ม.ธรรมศาสตร์์ และทีีมเครืือข่่ายวิิชาการในพื้้�นที่�่ 6 ภููมิิภาค ในการรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลร่่วมกััน 

ทั้้�งนี้้� รายงานสถานการณ์์เศรษฐกิิจและสัังคมระดัับพื้้�นที่�่ (ฉบัับเต็็ม) จะรวบรวมรายละเอีียดกระบวนการจััดทำำ�

และข้้อมููลการสำำ�รวจไว้้โดยละเอีียดและมีีเนื้้�อหาสำำ�คััญ ได้้แก่่ ภาพรวมสถานการณ์์ระดัับภาคและกลุ่่�มจัังหวััด ประเด็็น

สำำ�คััญ (Critical issues) ของพื้้�นที่�่ การสแกนอนาคต : วิิเคราะห์์ผลกระทบของประเด็็นสำ�คั
ำ ัญ (Critical Issues) ในระยะ
สั้้�น กลาง ยาว การวิิเคราะห์์จุุดอ่่อน จุุดแข็็ง โอกาส และภััยคุุกคาม และผลการสำำ�รวจสถานะความรู้้�และระบบนิิเวศด้้าน

ความรู้้�ของประเด็็นสำ�คั
ำ ัญในพื้้�นที่�่ (Knowledge gap) เบื้้�องต้้นของพื้้�นที่�่ ซึ่่�งเป็็นแนวทางในการจััดทำำ�แผน  ววน. เพื่่� อ
ตอบสนองความต้้องการด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมในระดัับพื้้�นที่�่ต่่อไป

ภารกิิจการบููรณาการแผนวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมเพื่่� อชุุมชนและพื้้�นที่�่
กลุ่่�มภารกิิจนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผน ววน.

สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม (สกสว.)
จััดทำำ�

กรกฎาคม 2563
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Area Need

FACTSHEET

ภาคกลาง
พระนครศรีีอยุุธยา อ่่างทอง สิิงห์์บุุรีี ชััยนาท สระบุุรีี ลพบุุรีี นครปฐม นนทบุุรีี ปทุุมธานีี ราชบุุรีี
สมุุทรปราการ สุุพรรณบุุรีี กาญจนบุุรีี เพชรบุุรีี สมุุทรสาคร สมุุทรสงคราม ประจวบคีีรีีขัันธ์์

สถานการณ์์ในพื้้� นที่่�
ด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ในช่่วง 5 ปีี (พ.ศ. 2557-2561) 2.5% ต่ำำ�กว่่าระดัับประเทศที่่�มีีการขยายตััวเฉลี่่�ย 3.2%

ล้้านไร่่ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่อยู่่ใ� นภาคกลาง มลพิิษทางอากาศเป็็นปััญหา

อััตราการขยายตััวเฉลี่่�ยทางเศรษฐกิิจต่ำำ�กว่่าระดัับประเทศ โดยมีีอััตราการขยายตััวเฉลี่่�ย
ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากพึ่่�งพิิงการส่่งออกเป็็นหลััก

ด้้านการเกษตร

สััดส่ว
่ นการใช้้ประโยชน์์ที่�่ดิินเพื่่� อภาคเกษตร 43.75% ซึ่่�งต่ำำ�กว่่าค่่าเฉลี่่�ยระดัับประเทศ
(46.20%) และมีีสััดส่ว่ นต่ำำ�ที่�่สุด
ุ เป็็นอัันดัับ 2 รองจากภาคเหนืือ (30.24%) อััตราเพิ่่�มของ
แรงงานเกษตรกรในพื้้�นที่�่ -9.53% ซึ่่�งต่ำำ�กว่่าค่่าเฉลี่่�ยระดัับประเทศ (-5.31 %)

พื้้�นที่�่วิิกฤตปััญหาน้ำำ�ท่่วมทั้้�งประเทศ จำำ�นวน 28 แห่่ง พื้้�นที่�่ 8.52
ต่่ อเนื่่� อง พบในเขตประกอบการอุุ ตสาหกรรม (สมุุ ทรปราการ

นนทบุุรีี สระบุุรีี ปทุุมธานีี อยุุธยา และสมุุทรสาคร) ส่่วนใน กทม.

นนทบุุ รีี  ปทุุมธานีี  สมุุทรปราการ และนครปฐม พบปััญหาฝุ่่�น
ละอองเกิินค่่ามาตรฐานซึ่่�งเกิิดจากการจราจรที่่�หนาแน่่น

ด้้านความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเศรษฐกิิจ

ธนาคารโลกได้้ วิิเคราะห์์ความยากจนและแนวโน้้มความเหลื่่� อมล้ำำ�ของประเทศไทย

ปััญหาและความท้้าทาย

พบว่่า จำำ�นวนประชากรที่่�ยากจนในภาคกลางเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าครึ่่�งล้้านคน ภาคกลางเกืือบทุุก

จัังหวััดมีีความเหลื่่�อมล้ำำ�เพิ่่�มขึ้้�น โดยชััยนาท นครปฐม และสิิงห์์บุรีี มีี
ุ ความเหลื่่�อมล้ำำ�สููงสุุด

• เศรษฐกิิจชะลอตััว

สามอัันดัับแรกในภาค มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความไม่่เสมอภาคในการกระจายรายได้้ (Gini

• ความถดถอยของภาคการเกษตร

Coefficient) เท่่ากัับ 0.592, 0.505 และ 0.469 ตามลำำ�ดัับ

• ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางเศรษฐกิิจ
• ภััยธรรมชาติิ

• มลพิิษทางอากาศ

Strategic Directions

เศรษฐกิิจชะลอตััว

ความถดถอยของ
ภาคการเกษตร

ความยากจนและความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ทางเศรษฐกิิจ

ภััยธรรมชาติิ

มลพิิ ษทางอากาศ

ระดัับชุุมชน

ด้้านทรััพยากร

ระดัับการสร้้างอาชีีพ

ระดัับฟาร์์ม

ด้้านสุข
ุ ภาพ

สร้้างงาน/อาชีีพในชุุมชน

คุ้้�มครองพื้้�นที่�่เกษตร สร้้างรููปแบบ

เปราะบางของฐานอาชีีพของคนจน

ระบบชลประทานในไร่่นา พััฒนา

คุุณภาพอากาศ ประเมิินผลกระทบ

สร้้างรููปแบบและมาตรการ
สร้้างระบบเศรษฐกิิจฐานราก
ระดัับจัังหวััด

พััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�เป็็น

มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน
จััดทำำ�ผัังเมืืองโดยคนในพื้้�นที่�่
ระดัับภาค

จััดทำำ�มาตรการแปลงผัังภาค

ไปสู่่ก
� ารปฏิิบัติ
ั ิ ออกกฎหมาย/
กฎระเบีียบการลงทุุนเพื่่� อ
พััฒนาที่่�ดิิน

กำำ�หนดผัังเมืืองและมาตรการ

การจััดการน้ำำ�ในไร่่นาและพื้้�นที่�่
เพื่่� อรัับมืือภััยแล้้งและอุุทกภััย
ด้้านการผลิิต

สร้้างรููปแบบที่่�เพิ่่�มผลผลิิตทางการ
เกษตร ส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีที่่�
เหมาะสม สร้้างคนรุ่่�นใหม่่ในภาค
เกษตร

ด้้านการตลาด

ค้้นหารููปแบบและข้้อจำำ�กััดของการ
ตลาดสมััยใหม่่ สร้้างเครื่่�องมืือคาด
การณ์์ราคาสิินค้้าเกษตร ส่่งเสริิม

การพััฒนาสิินค้้าเกษตร ออกแบบ

และพััฒนาการท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร

วิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวและความ
เพื่่� อหาทางแก้้ไข วิิเคราะห์์ความ
ต้้องการและกลไกสนัับสนุุนฐาน
อาชีีพของครััวเรืือนยากจน 

ระดัับการดููแลปััญหาค่่าครองชีีพ

คาดการณ์์แนวโน้้มค่่าครองชีีพของ

คน ความเปราะบางทางการเงิินของ
ครััวเรืือนยากจน

พััฒนารููปแบบและการลงทุุน

พัันธุ์์�พืืชที่่�ต้้านทานสภาพอากาศ

แปรปรวน พััฒนาระบบประกัันภััย
พืืชผล

ระดัับชุุมชน

จััดการภััยพิิบัติ
ั ิแบบมีีส่่วนร่่วมทั้้�ง

ก่่อน ระหว่่าง และหลัังเกิิดภััยพิิบัติ
ั ิ
ออกแบบและพััฒนาการจััดการ

ระดัับของการสร้้างระบบสวััสดิิการ กองทุุนภััยพิิบัติ
ั ิ
แบบบููรณาการ

ระดัับลุ่่�มน้ำำ� กัักเก็็บน้ำำ�ฝนในช่่วง

พอเพีียงของระบบสวััสดิิการของ

แก้้มลิิง หรืือน้ำำ�ใต้้ดิิน วิิเคราะห์์

เรื่่�องสถานภาพการได้้รับ
ั และความ
ครััวเรืือนยากจน

ฤดููฝน ตั้้�งแต่่ระดัับไร่่นาชุุมชน 
รููปแบบการตกของฝนและการ
เตืือนภััยพิิบัติ
ั ิ

จััดทำำ�ฐานข้้อมููลการตรวจวััด

ทางสุุขภาพ สร้้างระบบการเฝ้้า
ระวัังโรคระบบทางเดิินหายใจ
ด้้านเทคโนโลยีี

พััฒนาเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นมิิตรต่่อ

สิ่่�งแวดล้้อม รููปแบบและเทคโนโลยีี 
การเกษตรโดยปราศจากการเผา
ด้้านเศรษฐกิิจ

สร้้างมาตรการทางภาษีีที่่�ดิินและ
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อลดมลพิิษทาง

อากาศ ประเมิินผลเชิิงต้้นทุนข
ุ อง

มาตรการลดผลกระทบจากมลพิิษ
ทางอากาศ
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Area Need

FACTSHEET

ภาคเหนืือ
4 กลุ่่�มจัังหวััด 17 จัังหวััด

สถานการณ์์ในพื้้� นที่่�
ด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• ท่่องเที่่�ยว /เกษตร/บริิการ/อุุตสาหกรรม (กลุ่่�มเหนืือล่่าง)

• 5 ปีีผ่า่ นมามีีขนาดเล็็กสุุด/พััฒนากระจุุกตััว ปีี 2560 เท่่ากัับ 1,182,872 ล้้านบาท
ร้้อยละ 7.7 ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมประเทศ สััดส่ว
่ นเล็็กลงอย่่างต่่อเนื่่� อง

ด้้านสัังคม

• รายได้้ของประชากรต่ำำ�กว่่าค่่าเฉลี่่�ยของประเทศ ต่่อหััวประชากร (GRP per Capita)  
ปีี 2560 จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน  65,488 บาท/ปีี ต่ำำ�ที่�่สุด
ุ ในภาค

• การใช้้ประโยชน์์ที่�่ดิิน: พื้้�นที่�่รวมทั้้�งภาค 106.03 ล้้านไร่่ ป่่าไม้้
56.49 ล้้านไร่่ พื้� นที่
้ �่ทำำ�การเกษตร 32.5 ล้้านไร่่ คิิดเป็็นร้อ
้ ยละ
21.8 (ปีี 2560)

• ปััญหาที่่� ดิิน  คทช.มีีเป้้าหมายจัั ดสรรที่่� ดิินทำำ�กิิน  17 จัั งหวัั ด 
431,338 ไร่่ ประชาชน 15,921 คน รวม 21,015 แปลง

• ค่่า PM 2.5 เกิินมาตรฐาน เฉลี่่�ย 24 ชม. ตลอด 25 วััน

• ติิดอัันดัับกลุ่่�มความยากจนต่่อเนื่่� อง 10 ปีี เรีียงตามลำำ�ดัับ 1. แม่่ฮ่่องสอน 2. น่่าน 

• ปีี 2560 เกิิดไฟป่่า 3,492 ครั้้�ง ไฟป่่าเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยร้้อยละ 1.33

• อััตราการฆ่่าตััวตายสำำ�เร็็จเป็็นอัันดัับหนึ่่�งของประเทศ

ด้้านความร่่วมมืือ

3. ตาก

• ผลสััมฤทธิ์์�การศึึกษาอยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำำ�  โดยต่ำำ�ว่่าเกณฑ์์ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 50 ทุุกวิิชา
(ปีี 2560)

พื้้�นที่�่ป่่าถููกไฟไหม้้ 60,774 ไร่่

• Contract Farming (เกษตร)

• เขตเศรษฐกิิจพิเิ ศษ/ล้้านนาตะวัันออก
• อนุุภููมิิภาคลุ่่�มน้ำำ�โขง (GMS)

ด้้านเทคโนโลยีี เน้้น Digital Contents
• Smart City

ปััญหาและความท้้าทาย
• ประชาชนส่่วนใหญ่่ยังั ยากจน

• เทคโนโลยีีดิิจิิตอล เกษตร/ท่่องเที่่�ยว

• ด้้อยโอกาสการเข้้าถึึงบริิการภาครััฐ

• ฐานภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่�่มีีอััตลัักษณ์์

• สถานการณ์์หลัังโควิิด-19 (สาธารณสุุข/

• ปััญหามลพิิษหมอกควัันรุุนแรง

• ประชากรสููงอายุุมีีสัดส่
ั ว
่ นสููงที่่�สุด
ุ ใน

• ภาวะเศรษฐกิิจถดถอย

• พื้้�นที่�่ป่่าต้้นน้ำ�ำ บางส่่วนมีีสภาพเสื่่�อมโทรม

ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์
ประเทศ

การศึึกษา/แรงงาน/รายได้้จากการท่่องเที่่�ยว)

Strategic Directions

ที่่�ดิินทำำ�กิิน

เศรษฐกิิจฐานนิิเวศ

คุุณภาพการศึึกษา

• วางแผนการจััดการการใช้้

• จััดการเศรษฐกิิจและสวััสดิิการ

• การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี

• จััดทำำ�ฐานข้้อมููล (Big Data)

• และใช้้ความรู้้�ในการจััดการ

• สร้้างการเรีียนรู้้�แบบ Lifelong

ประโยชน์์ที่�่ดิินอย่่างมีีส่่วนร่่วม
เกี่่�ยวกัับการถืือครองที่่�ดิินและ
การใช้้ประโยชน์์ที่�่ดิินระหว่่าง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่� อการ
จััดสรรที่่�ดิินเพื่่� อการเกษตร
อย่่างเป็็นธรรม

โดยชุุมชน ในการปรัับตััว

เศรษฐกิิจ-การสร้้างเครืือข่่าย

การจััดการเศรษฐกิิจและตลาด
ที่่�เข้้มแข็็งเพื่่� อลดการผููกขาด

• การสร้้างผู้้�ประกอบการ

คนรุ่่�นใหม่่ในการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ชุุมชน 

• ใช้้เทคโนโลยีี ความรู้้� และ
นวััตกรรมเพื่่� อการพััฒนา
เศรษฐกิิจ

และนวััตกรรมเพื่่� อการศึึกษา

PM 2.5
• การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน

ในเขตป่่าเพื่่� อลดการเผาป่่า
เพื่่� อยัังชีีพ

Learning

• การส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีี 

หรืือท้้องถิ่่�นด้้วยตามแนวคิิด 

• การสร้้างความร่่วมมืือกัับ

• สร้้างการมีีสร้้างร่่วมของชุุมชน
Inclusive Education

ความรู้้� และนวััตกรรม
ประเทศเพื่่� อน

• สร้้างโอกาสการประกอบอาชีีพ • การมีีส่่วนร่่วมกัับประชาชน
สร้้างรายได้้

เกษตรกัับความมั่่�นคง
ทางอาหาร
• พััฒนาฐานข้้อมููลปััจจััยการผลิิต
ของชุุมชน กำำ�หนดนโยบายการ

พััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับทรััพยากร
ในท้้องถิ่่�น

• การสร้้างพื้้�นที่�่อาหารปลอดภััย

และความมั่่�นคงทางอาหารเพื่่� อ

สร้้างความตระหนัักต่่อการรัักษา
ที่่�ดิิน

ในการจััดการปััญหาฝุ่่�นควััน

• การเกษตรกรรมยั่่�งยืืนแบบ

ยั่่�งยืืนที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

• การส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีี 

• การพััฒนาระบบการเกษตร

ที่่�สามารถสร้้างรายได้้ที่�่มั่่�นคง

ครบวงจร

ความรู้้� และนวััตกรรมด้้าน
การผลิิตและการตลาด
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Area Need

FACTSHEET

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
5 กลุ่่�มจัังหวััด 20 จัังหวััด
•

สถานการณ์์ในพื้้� นที่่�
•
•
•
•
•

ขนาดพื้้� นที่่�ภาค 1 ใน 3 ของประเทศ
พื้้� นที่่�การเกษตร ร้้อยละ 58 ของพื้้�นที่�่ป่่า ร้้อยละ 15 ของพื้้�นที่�่ภาค
ประชากร ร้้อยละ 33.15  ของประชากรทั้้�งประเทศ จัังหวััดนครราชสีีมามีีประชากร
มากที่่�สุด 
ุ 2,646,401 คน

GRP ในปีี 2560 มีีมููลค่่า 1,496,072 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 9.7 ของ GDP
GPP นครราชสีีมา ขอนแก่่น อุุดรธานีี และอุุบลราชธานีี มีีมููลค่่ารวมกัันเท่่ากัับร้้อยละ
47 ของ GRP

•

GRP/cap 80,352 บาท/คน/ปีี ต่ำำ�กว่่าทุุกภููมิิภาค ต่่างกัับภาคตะวัันออก 6.2 เท่่า

•

GRP Growth ปีี 2560 ขยายตััวร้้อยละ 2.5 ซึ่่�งมาจากภาคอุุตสาหกรรม ร้้อยละ 6.3

•

GRP ภาคเกษตร มููลค่่า 292,688 ล้้านบาท GRP นอกภาคการเกษตร 1,203,384

และต่ำำ�กว่่าค่่าเฉลี่่�ยของประเทศ 2.8 เท่่า (228,398 บาท/คน/ปีี)  

จากภาคบริิการ ร้้อยละ 2.6 แต่่ภาคการเกษตรหดตััวลดลง ร้้อยละ 2.3

ล้้านบาท โดยมาจากอุุตสาหกรรม 280,337 ล้้านบาท ซึ่่�งร้้อยละ 54.25 อยู่่ใ� นจัังหวััด
นครราชสีีมา (81,342 ล้้านบาท) และขอนแก่่น (70,760 ล้้านบาท )

ปััญหาและความท้้าทาย

• ขาดแคลนน้ำำ�/ภััยแล้้ง/การจััดการน้ำำ� 

• ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภาคและจัังหวััดต่ำำ�/
รายได้้ต่ำำ�/ความยากจน/การย้้ายถิ่่�นสููง

การใช้้ที่ดิ
่� น
ิ เพื่่� อการเกษตร ปีีเพาะปลููก 2561-2562 มีีพื้้�นที่�่
เพาะปลููกข้้าวนาปีี 36,878,181 ไร่่ คิิดเป็็นร้อ
้ ยละ 61 ของพื้้�นที่�่

ปลููกข้้าวนาปีีของประเทศ ได้้ผลผลิิต 11,706,257 ตััน (มากที่่สุ
� ด
ุ

ของประเทศ) แต่่มีีผลผลิิตเฉลี่่ย
� ต่่อไร่่เพีียง 317 กิิโลกรััม (ต่ำำ�ที่สุ
�่ ด
ุ
ในประเทศ)
•

สิินค้้าเกษตรที่่�สำำ�คััญ อ้้อยโรงงาน 50.27 ล้้านตััน  (ร้้อยละ

43.7 ของประเทศ) มัันสำ�ำ ปะหลััง 15.32 ล้้านตััน (ร้้อยละ 53.7

ของประเทศ) ข้้าว 11.02 ล้้านตััน  (ร้้อยละ 45.5 ของประเทศ)
ยางพารา 1.1 ล้้านตััน (ร้้อยละ 23.8 ของประเทศ)
•

ด่่านชายแดน จำำ�นวน 15 ด่่านถาวร 23 จุุดผ่อ่ นปรน เชื่่�อมโยง
การค้้าชายแดน มีีระเบีียงเศรษฐกิิจตะวัันออก-ตะวัันตก (EWEC)

เชื่่�อมโยงการค้้าการลงทุุนใน GMS ในปีี 2562 การค้้าชายแดน

มีีมููลค่่ า 335,255.3 ล้้านบาท มููลค่่ าการส่่งออก 195,345.1
ล้้านบาท (ส่่งออกไปลาวสููงสุุด  รองลงมาคืือ เวีียดนามและจีีน
ตอนใต้้) มููลค่่าการนำำ�เข้้า 139,910.2 ล้้านบาท (นำำ�เข้้าจากจีีน

ตอนใต้้สููงที่่�สุด 
ุ รองลงมาคืือ ลาวและเวีียดนาม) การค้้าชายแดน
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นโดยเฉพาะผ่่านด่่านศุุลกากรมุุกดาหาร

• ปััญหาสัังคม/ครอบครััวแหว่่ งกลาง/คุุณภาพคน
และการพััฒนามนุุษย์์/ความเหลื่่�อมล้ำำ� 

• ความมั่่�นคงทางอาหาร/ฐานทรััพยากรเสื่่�อมโทรม
• การพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจ EWEC/GMS

Strategic Directions

ด้้านการพัั ฒนา

ด้้าน ววน.

“ศููนย์์กลางเศรษฐกิิจของอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ�โขง” • พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมการบริิหารจััดการน้ำำ�ให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ และการพััฒนาแหล่่งน้ำำ�ในพื้้�นที่�่เพื่่� อการ
• แก้้ปััญหาภััยแล้้ง/แหล่่งน้ำำ�ขาดแคลน
• สร้้างความเข้้มแข็็งฐานเศรษฐกิิจ

• แก้้ปััญหาความยากจนและลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

• พััฒนาโครงข่่ายคมนาคมขนส่่ง เชื่่�อมโยงเศรษฐกิิจ

พััฒนาเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน

• พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่� อสร้้างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ โดยเฉพาะในกลุ่่�ม SMEs, Start Up, Social Enterprises

• วิิจััยและพััฒนาองค์์ความรู้้�เชิิงนโยบาย มาตรการ เครื่่�องมืือเพื่่� อเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของสถาบัันครอบครััว สถาบัันทาง
สัังคม ให้้มีี Social Safety Net ที่่�เข้้มแข็็ง และลดความความเหลื่่�อมล้ำำ�

ภููมิิภาค และ GMS

• พััฒนาองค์์ความรู้้�  เทคโนโลยีี นวััตกรรม ด้้านเกษตรอิินทรีีย์์ ปศุุสัต
ั ว์์ และความมั่่�นคงด้้านอาหาร ควบคู่่�ไปกัับการรัักษา

ทางเศรษฐกิิจตามแนวชายแดนและแนวระเบีียง

• การวิิจัย
ั และพััฒนาองค์์ความรู้้�เชิิงนโยบาย มาตรการ เครื่่�องมืือเพื่่� อเสริิมสร้้างความร่่วมมืือในอนุุภููมิภ
ิ าคลุ่่�มแม่่น้ำ�ำ โขงในการ

• พััฒนาความร่่วมมืือใน GMS สร้้างความเข้้มแข็็ง
เศรษฐกิิจ

สมดุุลของการใช้้ทรััพยากรที่่�ดิิน ป่่าไม้้ แหล่่งน้ำำ� พลัังงาน อากาศ อย่่างยั่่�งยืืน ในระดัับพื้้�นที่�่และระหว่่างภููมิิภาค GMS
สร้้างความเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจ สังั คม สิ่่�งแวดล้้อมตามแนวชายแดนและแนวระเบีียงเศรษฐกิิจ
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Area Need

ภาคตะวัันออก

FACTSHEET

2 กลุ่่�มจัังหวััด 8 จัังหวััด
ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
(Eastern Economic Corridor)

สถานการณ์์ในพื้้� นที่่�
ประชากรและสัังคม

ครอบคลุุมพื้้� นที่�่ 3 จัังหวััดในภาคตะวัันออก ได้้แก่่ ฉะเชิิงเทรา

• ประชากรทั้้�งสิ้้�น 5,102,557 คน

• แรงงาน ปีี 2560 ประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 4.75 ล้้านคน พร้้อมที่่�จะทำำ�งาน 
3.34 ล้้านคน (ร้้อยละ 70.4) ส่่วนใหญ่่อยู่่ใ� นภาคบริิการ (ร้้อยละ 51.5) รองลงมาคืือ

ชลบุุรีี และระยอง ประกาศเขตส่่งเสริิมใน 5 พื้้� นที่�่

• เขตส่่งเสริิมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัั นออก ยกระดัั บ
สนามบิินอู่่�ตะเภาให้้เป็็นศููนย์ก
์ ลางการบิิน

ภาคอุุตสาหกรรม (ร้้อยละ 27.9) และภาคเกษตร (ร้้อยละ 20.6)

• เขตส่่งเสริิมนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก

ร้้อยละ 20.0 และอาชีีวะศึึกษาร้้อยละ 4.0

• เขตส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมและนวััตกรรมดิิจิิทััล เพื่่� อขยายและ

• การศึึกษาระดัับประถมศึึกษา ร้้อยละ 36.1 มััธยมศึึกษา ร้้อยละ 20.8 อุุดมศึึกษา
• แรงงานต่่างด้้าวมีีแนวโน้้มลดลง ปีี 2560 มีีจำำ�นวน 82,994 คน (เมีียนมา สปป.ลาว
กััมพููชา) จัังหวััดชลบุุรีีมากที่่�สุด 
ุ (35,624 คน) รองลงมาคืือระยอง (24,236 คน)

เศรษฐกิิจและรายได้้

• ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภาคต่่อหััว ปีี 2561 เท่่ากัับ 3,026,495 บาท (ร้้อยละ 18.5 ของ
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมประเทศ)

• ปีี 2561 มีีมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ภาคเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 508,568 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ปีี 2557 โดย

จัังหวััดระยองมีีมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์จัังหวััดเฉลี่่�ยต่่อหััว (GRP per Capital) สููงที่่�สุด คืื
ุ อ
1,067,449 บาท รองลงมาคืือชลบุุรีี 566,801 บาท ปราจีีนบุุรีี 513,789 บาท และ
ฉะเชิิงเทรา 469,539 บาท

ยกระดัับอุุตสาหกรรมและชุุมชนด้้วยการพััฒนา วิิจัย
ั และนวััตกรรม

ปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััลรองรัับการเป็็นศููนย์ก
์ ลาง
ข้้อมููล (Data Hub) ของอาเซีียน

• นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park จัังหวััดระยอง

• นิิคมอุุตสาหกรรมเหมราช อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด 4 จัังหวััดระยอง แผน
ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพััฒนาเขตพััฒนาภาคตะวัันออก ปีี พ.ศ. 2560-2565
ประกอบด้้วย 6 แผนปฏิิบัติ
ั ิการ จำำ�นวน 425 โครงการ วงเงิิน

ลงทุุน  1,061,471,325 ล้้านบาท มีีหน่่วยงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ 17
กระทรวง

• ความยากจนมีีแนวโน้้มลดลง

ปััญหาและความท้้าทาย

• ภาวะหนี้้�สินข
ิ องครััวเรืือน 167,913 บาท ต่่อครััวเรืือน 

• โครงสร้้างเศรษฐกิิจพึ่ง�่ พิิงภาคอุุตสาหกรรมมากที่่สุ
� ด
ุ ในปีี 2561 ภาคอุุตสาหกรรม
มีีสัั ดส่่ ว นมููลค่่ า ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ร้้ อ ยละ 65.6 ของมููลค่่ า ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ภ าค รองลงมาคืือ

• ความยากจนและปััญหาขาดรายได้้

ภาคบริิการ และภาคเกษตร

• ความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางเศรษฐกิิจ 

นาข้้าว 2,778,850 ไร่่ พืืชไร่่ 3,219,169 ไร่่ สวนไม้้ผลยืืนต้้น 5,201,713 ไร่่ สวนผััก/

• การว่่างงานของแรงงาน 

1,576,693 ไร่่

• กากของเสีียอุุตสาหกรรม

• การใช้้ที่�่ดิินเพื่่�อการเกษตร ประโยชน์์ทางการเกษตร 12,885,047 ไร่่   โดยเป็็น
สวนไม้้ดอก/ไม้้ประดัับ 108,622 ไร่่ และเนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตรอื่่�น  ๆ

• เศรษฐกิิจชะลอตััว/ถดถอย
• ภััยแล้้ง การขาดแคลนน้ำำ� 

Strategic Directions
ประเด็็นสำำ�คััญของพื้้� นที่่�ภาคตะวัันออก
• การยกระดัับคุุณภาพและมาตรฐานการผลิิตสิินค้า้ อุุตสาหกรรมให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค เอื้้�อต่่อการพััฒนาเป็็นเขตอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศที่่�มีีกระบวนการผลิิตที่่�ได้้มาตรฐานสากล

• การวิิจััย พััฒนา สร้้างนวััตกรรมและถ่่ายทอดนวััตกรรมเพื่่� อสร้้างคุุณค่่า (Value Creation) ให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตร

• การสร้้างธุุรกิิจบริิการคลื่่�นลููกใหม่่ที่�่เน้้นความคิิดสร้้างสรรค์์ (Creativity) สร้้างเอกลัักษณ์์/ศัักยภาพหลัักของพื้้�นที่�่/องค์์กร ให้้เกิิดความได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขััน 

• การจััดเตรีียมระบบโครงข่่ายการบริิการพื้้�นฐานบริิเวณเขตเศรษฐกิิจชายแดนให้้ได้้มาตรฐานและสอดคล้้องกัับความต้้องการของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน  

• การอนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟููทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการกำำ�จััดของเสีียอุุตสาหกรรม

• การพััฒนาพื้้�นที่�่เขตเศรษฐกิิจพิเิ ศษภาคตะวัันออกให้้เป็็นเขตเศรษฐกิิจที่�่มีีความทัันสมััยที่่�สุด
ุ ในภููมิิภาคอาเซีียน 
• การยกระดัับทัักษะของแรงงานให้้สอดรัับกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน
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FACTSHEET

ภาคใต้้
2 กลุ่่�มจัังหวััด (ภาคใต้้ฝั่่�งอ่่าวไทยและภาคใต้้ฝั่่�งอัันดามััน) ชุุมพร สุุราษฎร์์ธานีี
นครศรีีธรรมราช พัั ทลุุง สงขลา ระนอง พัั งงา ภููเก็็ต กระบี่่� ตรััง และสตููล

สถานการณ์์ในพื้้� นที่่�
คน ชุุมชนและสัังคม (People)

• ประชากรภาคใต้้ 9.4 ล้้านคน มีีสััดส่ว
่ นประชากรสููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น ประชากรแรงงาน 4 คน 
ดููแลผู้้�สููงอายุุ 1 คน (ปีี 2561) และสััดส่ว่ นคนอายุุ 15-59 ปีี มีีอาชีีพและมีีรายได้้ต่ำำ� (แผน
พััฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ฉบัับทบทวน, 2563)

โครงสร้้างเศรษฐกิิจของภาคใต้้

• เศรษฐกิิจภาคใต้้มีีขนาดเล็็กคิิดเป็็นร้อ
้ ยละ 7.7 ของผลิิตภััณฑ์์

มวลรวมประเทศ มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ภาค 1,266,402 ล้้านบาท
(ปีี 2561)

• ภาคใต้้มีีสัดส่
ั ว
่ นคนจนเฉลี่่�ยร้้อยละ 14.26 ของประชากรในภาคใต้้ และสััดส่ว
่ นคนจนใน

• โครงสร้้างเศรษฐกิิจภาคใต้้ยังั คงพึ่่�งพาภาคเกษตร และมีีแนว

ภาคใต้้มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (ธนาคารแห่่งประเทศไทย, 2562)

โน้้มปรัับตััวสู่่ภ
� าคบริิการ (การท่่องเที่่�ยว) มากขึ้้�น ภาคบริิการ

• มีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ชาวเลใน  5 จัังหวััดชายฝั่่�งอัันดามััน  และกลุ่่�มมานิิในเทืือกเขาบรรทััด

มีีสััดส่ว
่ นการผลิิตร้้อยละ 64.4 (ปีี 2561)

และสัันกาลาคีีรีี (มููลนิิธิชุ
ิ ุมชนไท, 2563 และชุุมพล โพธิิสาร, 2560 สกว.)

• เศรษฐกิิจภาคการค้้าชายแดนภาคใต้้มีีมููลค่่าการค้้าผ่่านด่่าน

ชายแดนสููงที่่สุ
� ดข
ุ องประเทศ (ปีี 2561) ข้้อมููลจาก: แผนพััฒนา

ทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม และภััยพิิ บััติิ (Planet)

ภาคใต้้ พ.ศ. 2560-2565 ฉบัับทบทวน 2563

• การใช้้ประโยชน์์ที่�ดิ
่ นส่
ิ ว่ นใหญ่่เป็็นพื้� นที่
้ �ป
่ ลููกยางพาราและปาล์์มน้ำำ�มัน ร้
ั อ
้ ยละ 86.9 ของ

• หนี้้� สิิ น ครัั ว เรืือนภาคใต้้ มีี แนวโน้้ ม เพิ่่� ม ขึ้้� น และสููงกว่่ า ระดัั บ

พื้้�นที่�่การเกษตร

ประเทศ โดยปีี 2560 ครัั ว เรืือนในภาคใต้้ มีี หนี้้� สิิ น เฉลี่่� ย

• ปริิมาณน้ำำ�ท่่ารายปีีสููง แต่่เก็็บกัักน้ำำ�ได้้น้้อย ร้้อยละ 7.1 ของปริิมาณน้ำำ�ท่่ารายปีี ปริิมาณ

187,279 บาท สููงกว่่าระดัับประเทศ (ธนาคารแห่่งประเทศไทย,

น้ำำ�ในอ่่างเก็็บน้ำำ�ขนาดใหญ่่ลดลง

2562)

• มีีพื้้�นที่�่ชุ่่�มน้ำำ�ที่�่สำ�คั
ำ ัญนานาชาติิและระดัับชาติิ จำำ�นวน 21 แห่่ง

• มีีความหลากหลายของจำำ�นวนชนิิดของพัันธุุกรรมท้้องถิ่่�นสููง ชนิิดพันธุ
ั ุกรรมผัักพื้้�นบ้า้ น

และสมุุนไพรไม่่ต่ำำ�กว่่า 155 ชนิิด  และสายพัันธุุกรรมข้้าว ไม่่น้้อยกว่่า 4,000 สายพัันธุ์์� 
(ศููนย์์วิิจััยข้้าวพััทลุุง)

• วิิ สาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมต่่อมููลค่่าผลิิตภัั ณฑ์์ มวล

รวมทั้้�งหมดต่ำำ� มีีมููลค่่า 12,945 ล้้านบาท ต่ำำ�เป็็นลำำ�ดัับที่่� 11
ของประเทศ (กระทรวงมหาดไทย)

• มีีปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งสิ้้�น 2.75 ล้้านตััน/ปีี หรืือคิิดเป็็นร้อ
้ ยละ 10.0 ของปริิมาณขยะ

การเป็็นหุ้้�นส่่วนเพื่่� อการบรรลุุเป้้าหมาย

• สถานการณ์์อุุทกภััยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นและจำำ�นวนครััวเรืือนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากอุุทกภััย

ความปลอดภััย ความสุุข สัันติิภาพ

ทั้้�งประเทศ

• การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Partnership)

เพิ่่�มขึ้้�นค่่อนข้้างมาก

• สถาบัันที่�่เข้้มแข็็ง และความยุุติิธรรม (Peace)

• การกััดเซาะชายฝั่่�งทะเลสููง คิิดเป็็นร้อ
้ ยละ 31.8 ของชายฝั่่�งทะเลที่่�ถููกกััดเซาะทั้้�งประเทศ

• อััตราความรุุนแรงในครััวเรืือน อัันดับ
ั 2 ของประเทศ (กระทรวง
มหาดไทย)

• ดััชนีีความสุุขของประชาชนใน 14 จัังหวััดภาคใต้้ จัังหวััดพังั งา
ความสุุขมากที่่�สุุด  (ปีี 2560) (มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์,

ปััญหาและความท้้าทาย

2560)

• ผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตรมููลค่่าลดลง

• ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�แนวโน้้มสููงขึ้้�น
• สารเสพติิดสููง

• เศรษฐกิิจขยายตััวต่ำำ�

• การท่่องเที่่�ยว เติิบโต แต่่กระจุุกตััว

Strategic Directions

ด้้าน ววน.
• การพััฒนาเชิิงระบบการเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน  

• การพััฒนาการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน และการท่่องเที่่�ยวเชิิงคุุณภาพ
• อุุตสาหกรรมบนฐาน BCG & Blue & Creative Economy
• การจััดการทรััพยากรชายฝั่่�ง โดยการมีีส่่วนร่่วม
• การจััดการทรััพยากรน้ำำ�เชิิงระบบ

• การพััฒนาศััยภาพ (Re-Skill & Up-Skill) ของคนทุุกกลุ่่�มและความความเข้้มแข็็งขององค์์กรชุุมชนท้้องถิ่่�น
• การจััดการระบบฐานข้้อมููลเพื่่� อการพััฒนา (Open Data)
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Area Need

FACTSHEET

ภาคใต้้ชายแดน
ยะลา นราธิิวาส ปััตตานีี

สถานการณ์์ในพื้้� นที่่�
ด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสัันติิภาพ

• พึ่่�งพาภาคการเกษตร (ร้้อยละ 28.9 ของ GRP, 2561)

• เกิิดเหตุุการณ์์ 19,822 ครั้้�ง มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 7,128 คน และบาดเจ็็บ

• เศรษฐกิิจมีีขนาดเล็็ก (ร้้อยละ 0.8 ของ GDP, 2561)

• เหตุุการณ์์ความไม่่สงบและความรุุนแรงยืืดเยื้้�อเป็็นปีีที่�่ 16

• ราคาผลผลิิตทางเกษตรลดลง เช่่น ยางพารา ปาล์์มน้ำำ�มััน

13,334 คน 

• การค้้าชายแดนไทย-มาเลเซีียมีีมููลค่่าสููงสุุด

• ปััตตานีี นราธิิวาส มีีอััตราความยากจนสููงที่่�สุด
ุ ใน 5 จัังหวััดแรก (World Bank,
2019)

• รายได้้เฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือนต่่อเดืือนต่ำำ�กว่่าระดัับประเทศ   (18,231 บาทต่่อเดืือน/
ระดัับประเทศ 26,946 บาทต่่อเดืือน)

• หนี้้�สิน
ิ ครััวเรืือนเฉลี่่�ยเพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่� อง (75,437 บาท, 2561)

ด้้านสัังคม

• ปััญหายาเสพติิดมีีแนวโน้้มรุุนแรงถืือเป็็นปััญหาด้้านความมั่่�นคง
• คุุณภาพการศึึกษาต่ำำ�ที่�่สุดข
ุ องประเทศ

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• การขยายพื้้�นที่�่ระเบิิดหิินเพื่่� ออุุตสาหกรรม

• การบริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ�ไม่่ตรงกัับความต้้องการ

ด้้านหุ้้�นส่่วนเพื่่� อการพัั ฒนา

• ความร่่วมมืือขององค์์ กรหลากหลายมีีบทบาทในการพััฒนา
พื้้�นที่�่ ทั้้�งองค์์การระหว่่างประเทศและในประเทศ

ด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม

• การใช้้เทคโนโลยีียัังคงมีีน้้อยมาก

• การส่่งเสริิมความสามารถของนัักวิิจััยน้้อย

ปััญหาและความท้้าทาย
• ภาคการเกษตรถดถอย

• คุุณภาพการศึึกษา

• เหตุุการณ์์ความไม่่สงบในพื้้�นที่�่

• ประชากรวััยแรงงานมีีจำำ�นวนมาก

• นิิติิธรรมและความรุุนแรง

• การแพร่่ระบาดของยาเสพติิด 

• พััฒนาเมืืองต้้นแบบ “สามเหลี่่�ยมมั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน”

Strategic Directions

ภาคการเกษตรถดถอยสััมพัั นธ์์กัับ
งานและการเติิบโตของเศรษฐกิิจ

การแก้้ไขปััญหายาเสพติิด

นิิติิธรรมและความรุุนแรงในพื้้� นที่่�

• สร้้างทัักษะใหม่่ (Re-Skilling) และเพิ่่�มพููนทัักษะ (Up- • ปรัั บ แนวทางการแก้้ ไ ขปัั ญ หายาเสพติิ ด  โดยเริ่่� ม จาก • ส่่งเสริิมการสื่่�อสารเรื่่�องกระบวนการสัันติิภาพทุุกภาคส่่วน 
Skilling) แรงงานในพื้้�นที่�่และแรงงานที่่�เดิินทางกลัับจาก
ประเทศมาเลเซีียในช่่วงวิิกฤต COVID-19

ปรัับแนวคิิดให้้เรื่่�องยาเสพติิดเป็็นปัญ
ั หาความมั่่�นคงของ
มนุุษย์์และพื้้�นที่�่

• ส่่งเสริิมทัักษะ ความรู้้�ให้้กับ
ั เยาวชนในพื้้�นที่ ทั้้
�่ �งทัักษะด้้าน • สร้้างการมีีส่่วนร่่วมทุุกภาคส่่วนโดยเฉพาะชุุมชน  สร้้าง
การทำำ�งาน  และ Digital Platform เพื่่� อให้้มีีศัักยภาพ
ทััดเทีียมกัับเยาวชนในภาคอื่่�น ๆ

วััฒนธรรม

ผลิิตผลการเกษตรและผลิิตภััณฑ์์ฮาลาล เพื่่� อตลาดทั้้�งใน • กระจายอำำ�นาจในการจััดการปััญหาตนเองให้้กัับท้้องถิ่่�น 

• ส่่งเสริิมการค้้าชายแดน คาบสมุุทรมลายููและโลกอาหรัับ
(กฎหมายการค้้าข้้ามแดน ระบบคมนาคมขนส่่ง)

มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการสัันติิภาพ

ความเข้้มแข็็งให้้กับ
ั ครอบครััว และชุุมชนบนฐานความเชื่่�อ • สนัับสนุุนกระบวนการพููดคุุยที่่�ต่่อเนื่่� องและจริิงใจ

• ส่่งเสริิมเทคโนโลยีี อุุตสาหกรรม การรัักษาและแปรรููป • ส่่งเสริิมให้้เยาวชนทำำ�งานกัับเยาวชน เพื่่� อเยาวชน 
และต่่างประเทศ

ทั้้�งในและนอกพื้้�นที่�่

• เปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้ทุุกภาคส่่วนให้้ความเห็็นและ

• ออกแบบการศึึกษาใหม่่ (Redesign Education) เพื่่� อสร้้าง

ทรััพยากรมนุุษย์์ที่เ�่ หมาะกัับการพััฒนาในบริิบททรััพยากร
พื้้�นถิ่่�นและวััฒนธรรมของพื้้�นที่�่

• ลด เลิิก กฎหมายความมั่่�นคงในพื้้�นที่�่ชายแดนภาคใต้้

(ที่่�ส่ง่ ผลต่่อสิิทธิิมนุุษยชน นิิติิธรรม การประกอบอาชีีพ
และเศรษฐกิิจ)

