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การเสวนา เร่ือง “Inclusive Innovation” 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. 

ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ โรงแรมแม่น้ ารามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ก าลัง

ด าเนินการจัดท านโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2555-2564) ซึ่งนโยบายและแผนนี้ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ ในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง  

กรอบแนวคิดของแผนนี้ในด้านสังคม เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
สังคมไทยให้มีคุณภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาเรื่อง “นวัตกรรมสังคม” (Social 
Innovation) และ “นวัตกรรมทั่วถึง” (Inclusive Innovation) เป็นเรื่องที่ส าคัญเรื่องหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ชุมชน และคนในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นฐานที่มีจ านวนมากในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 

“นวัตกรรมสังคม” คือการส่งเสริมและสนับสนุนเบื้องต้นให้องค์กรเพ่ือสังคม (อาทิ ผู้ประกอบการทาง
สังคม, NGO, สถาบันการศึกษาและวิจัย, สถาบันการเงิน และองค์กรชุมชน) น าแนวคิดใหม่ หรือแนวคิดเดิมที่
มี มาปรับปรุงพัฒนา และน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีผลกระทบในวงกว้าง ท า
ให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ความต้องการทางด้านการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น โดยการระดมทรัพยากรและผู้มีบทบาทส าคัญที่เก่ียวข้องมาร่วมกันด าเนินการ ส่วน “นวัตกรรมทั่วถึง” 
คือ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม (ทั้งจากการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์/ต่อยอดภูมิปัญญา 
เป็นต้น) ที่คนกลุ่มใหญ่ในสังคม (Bottom of the Pyramid, BoP) เข้าถึง (Accessible) ได้ โดยไม่มีอุปสรรค
ด้านราคา (Affordable) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่อง “นวัตกรรมทั่วถึง” 
- เพ่ือหาแนวทางการพัฒนานโยบายเรื่อง “นวัตกรรมทั่วถึง” 
- เพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา “นวัตกรรมทั่วถึง” 

 
3. ผู้เข้าร่วม 

- เครือข่ายชุมชน 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ผู้ประกอบการทางสังคม 
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ และสังคม 
- หน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานเอกชน 
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ก าหนดการเสวนา  

เร่ือง “Inclusive Innovation” 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. 

ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ โรงแรมแม่น้ ารามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร 

 
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 
09:00 – 09:05   กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนา  

โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์
      เลขาธิการ สวทน.  

09:05 – 09:30  การบรรยายเรื่อง “The World Bank’s Policy Instruments to support 
Science Technology and Innovation” 
โดย Dr. Vinod K. Goel 
      ผู้เชี่ยวชาญด้าน Inclusive Innovation, ธนาคารโลก 

09:30 – 10:30  การบรรยายเรื่อง “Introduction to Inclusive Innovation and Instrument to 
Promote Inclusive Innovation”  
 โดย Dr. Vinod K. Goel  
      ผู้เชี่ยวชาญด้าน Inclusive Innovation, ธนาคารโลก 

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45 – 11:15 น าเสนอเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม” 

โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์
     เลขาธิการ สวทน. 

11:15 – 11:45 น าเสนอเรื่อง “บทบาทผู้ประกอบการทางสังคมกับการพัฒนานวัตกรรม” 
โดย นายนาวี นาควัชระ 
     กรรมการผู้จัดการบริษัทเครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จ ากัด 

11:45 – 12:30  ร่วมแสดงความคิดเห็น 
12:30 – 14:00   รับประทานอาหารกลางวัน 
14:00 – 15:00  ประชุมระดมสมอง (Stakeholder Meeting) 
15:00 – 15:15  พักรับประทานอาหารว่าง 
15:15 – 16:30  ประชุมระดมสมอง (Stakeholder Meeting)  
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สรุปการเสวนา 
“Inclusive Innovation” 

วันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 08:30 – 16:30 น. 
ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซ่า (ถนนเจริญกรุง) 

 

ภาคเช้า 09:00 – 12:30 น. 

กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์  
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ก าลัง
ด าเนินการจัดท านโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2555-2564) ซึ่งนโยบายและแผนนี้ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ ในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง  

ส่วนใหญ่การจัดท านโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนี้ มักเน้นไปในด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่เมื่อมี
นโยบายการปฏิรูปประเทศ มีความเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น ท าให้เกิดกรอบแนวคิดของแผนนี้ในการมีส่วน
ร่วมทางด้านสังคม โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนสังคมไทยให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาเรื่อง “นวัตกรรมสังคม” (Social Innovation) และ 
“นวัตกรรมทั่วถึง” (Inclusive Innovation) เป็นเรื่องที่ส าคัญเรื่องหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และคน
ในระดับรากหญ้า (Bottom of Pyramid, BoP) ซึ่งเป็นฐานที่มีจ านวนมากในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
และช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 

ในเบื้องต้น “นวัตกรรมทั่วถึง” (Inclusive Innovation) คือ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม (ทั้งจากการ
วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์/ต่อยอดภูมิปัญญา เป็นต้น) ที่คนกลุ่มใหญ่ในสังคม (Bottom of 
the Pyramid, BoP) เข้าถึง (Accessible) ได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านราคา (Affordable) ธนาคารโลกได้ริเริ่ม
แนวคิดนี้ และได้รับความสนใจจากหลายประเทศ เช่น เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งเป็นการน ากรอบแนวคิดเข้า
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพ่ือสร้างกองทุนนวัตกรรม พัฒนา
นวัตกรรม และน าไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของงานนี้ คือ (1) เพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่อง “นวัตกรรมทั่วถึง” (2) เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนานโยบายเรื่อง “นวัตกรรมทั่วถึง” และ (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนา “นวัตกรรมทั่วถึง” 
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เครื่องมือในการส่งเสริมนวัตกรรมทั่วถึง: แนวทางเพื่อความท่ัวถึงและความเจริญ  
(Instruments to Promote Inclusive Innovation: An Agenda for Inclusive and Growth)  
โดย Dr. Vinod K. Goel 

นวัตกรรมได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันและสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่ง
น ามาสู่นวัตกรรมนั้นไม่ได้กระจายถึงประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน และยังส่งผลกระทบต่อ
การเพ่ิมข้ึนของความเหลื่อมล้ าในสังคมท่ัวโลก 

นวัตกรรมคือการน าแนวคิด หรือความคิดใหม่ๆ มาท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ส าเร็จและยั่งยืน 
แนวคิดหรือความคิดใหม่ๆ นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนใหม่ ยังไม่มีใครคิด ท าหรือน าไปใช้ แต่อาจจะเป็นสิ่ง
ใหม่ในประเทศนั้น ในเมืองนั้น ในชุมชนนั้น หรือในบริษัทนั้น เมื่อมีการน านวัตกรรมมาใช้ จะท าให้ได้ผลงานที่
มากขึ้น ดีขึ้น ด้วยราคาหรือต้นทุนที่ลดลง เพื่อก าไรที่มากข้ึน หรือเพ่ือคนส่วนใหญ่ในสังคม  

นวัตกรรมทั่วถึงเน้นที่กลุ่มฐานของปีรามิด (Bottom of Pyramid, BoP) ประกอบด้วยคนประมาณ 4 
พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 2 เหรียญสหรัฐต่อวัน (ประมาณ 60 บาทต่อวัน) คนกลุ่มนี้ไม่สามารถ
เข้าถึงความจ าเป็นพ้ืนฐาน เช่น น้ าสะอาด การบริการสุขอนามัย ไฟฟ้า การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น หากดู
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาคจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีรายได้จากการเกษตรในประเทศต่อค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศไม่สูงนัก (11.8%) แต่มีการจ้างงานในภาคการเกษตรกว่า 40% เพ่ือให้เข้าใจสถานภาพ
ของประเทศ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงความจ าเป็นพื้นฐานต่างๆ นี้ได้จากข้อมูลของธนาคารโลก 
(World Development Indicator) ซึ่งเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ในโลก 

นวัตกรรมทั่วถึง คือการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับความสามารถ
และเสริมสร้างกระบวนการท างานของ BoP โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงและเข้าใจความต้องการจริงของ BoP 
เพ่ือให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ในเรื่องการเข้าถึงการบริการ
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านการเกษตร ตัวอย่างเช่น การท าเท้าเทียมที่สามารถหาซื้อได้ใน
ราคาถูก และมีประสิทธิภาพ หรือ การพัฒนาวิธีการผสมพันธุ์ยุงให้บินไม่ได้ เพื่อลดการติดต่อของโรคท่ีมียุง
เป็นพาหะ หรือ การใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งในมดลูก ซึ่งสามารถรักษาคนไข้ได้มากกว่า 300,000 
รายและมีราคาถูก 

ในการส่งเสริมนวัตกรรมทั่วถึง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 

1. ทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่  
2. ธุรกิจชุมชน และ  
3. นโยบายสาธารณะ 
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โดยการน านวัตกรรมที่ยังไม่มีในชุมชนนั้นๆ เข้ามาใช้ หรือการยกระดับนวัตกรรมในชุมชน หรือในระดับราก
หญ้าเพื่อให้เกิดผลในวงกว้างและยั่งยืน และช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ BoP ในส่วน
นโยบายสาธารณะ จะต้องสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้เกิดและน านวัตกรรมทั่วถึงไปใช้ โดยการกระตุ้นให้
เกิดความตระหนักในการผลักดันวัตกรรมทั่วถึงในทุกภาคส่วน ในสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
และให้เกิดความร่วมมือในการท างาน สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการน านวัตกรรมทั่วถึงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจหรือการสนับสนุนด้านการเงิน เช่น การตั้ง
กองทุน ให้ทุนเปล่า หรือร่วมลงทุน 

กองทุนนวัตกรรมทั่วถึงสามารถสนับสนุนงานวิจัยในเรื่องต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาพลังงานสะอาด เป็นต้น หน่วยงานในกลุ่มธนาคารโลกได้มีการสนับสนุน
เงินทุนในเรื่องต่างๆ นี้ เช่น Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), 
Global Environmental Facility (GEF) และ Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) กองทุน
ต่างๆ นี้สามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ 
โดยการสนับสนุนเงินให้เปล่า เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เงินกู้ การร่วมลงทุนประเภทต่างๆ สิ่งส าคัญคือการลงทุน
เหล่านี้ควรอยู่ในรูปแบบการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ไม่ใช่ให้รัฐเป็นเจ้าของแต่ฝ่ายเดียว นอกจากนี้
ยังสามารถรับทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมจากการบริจาคโดยรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไปได้ ใน
ประเทศอินเดีย ได้มีการวางแผนที่จะก่อตั้งกองทุนนวัตกรรมนี้จ านวน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3 
หมื่นล้านบาท) 

‘สถาบันนวัตกรรมทั่วถึง’ (Inclusive Innovation Academy, IIA) จะต้องสร้างความตระหนัก และ
ประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา 
NGOs รวมถึงนักนวัตกรรมรากหญ้า ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมทั่วถึงให้ตรงกัน เป็นหน่วยงานที่รอบรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมทั่วถึง ทั้งในเรื่องการวิเคราะห์ การศึกษานโยบาย การวิเคราะห์การตลาด และกลยุทธ์
การสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน  หน่วยงานนี้อาจจะเป็นหน่วยงานระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
โลก และอาจจะตั้งภายใต้หน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ 
และประหยัดค่าใช้จ่าย  

นอกจากนี้อาจจะมีการจัดตั้ง ‘ศูนย์นวัตกรรมทั่วถึง’ (Inclusive Innovation Centers, IIC) เพ่ือให้เกิด
การท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ ศูนย์ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่ในสถาบันที่มี
อยู่แล้ว และสามารถเป็นศูนย์ระดับชาติ ภูมิภาค หรือโลกได้เช่นกัน โดยเน้นการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาให้
เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนี้ได้ และมีการจัดสรรทุนและรางวัลเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท าวิจัย
และพัฒนาในเรื่องนี้ 
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โครงการนวัตกรรมทั่วถึง เป็นกลไกเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้าง และดัดแปลงเทคโนโลยีต้นแบบ ให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรม ถ่ายโอนความรู้ ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SME ให้มีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถทางการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อน าผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างทั่วถึง 

บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศสามารถจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมทั่วโลก ร่วมมือกับองค์กร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้เห็นถึงความส าคัญ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทั่วถึง ภาคีสมาชิกที่ส าคัญคือ Global Research 
Alliance (GRA) ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่าง 9 พันธมิตรจากเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับ
โลก ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรมากกว่า 60,000 คน มีสิทธิบัตรมากกว่า 15,000 ใบ สมาชิก
เหล่านี้สามารถน าข้อมูลต่างๆ ไปใช้ และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
สินค้าออกสู่ระดับโลก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน 

ปัจจัยส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมทั่วถึงได้แก่ 

 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 การสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ  

 การสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับรากหญ้า 

 ท าให้เกิดกระบวนความคิดของผู้ท านโยบาย ชุมชน STI ภาคธุรกิจ นักศึกษา ประชาชน และ
ผู้สนับสนุน 

 เพ่ิมขีดความสามารถของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

การสนับสนุนจากธนาคารโลกเพื่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผู้ประกอบกิจการ 
(World Bank Support for Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship)  
โดย Dr. Vinod K. Goel 

การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรโดย
มุ่งเน้นการผลิตที่ให้ผล และมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้
ประกอบก็เป็นจุดส าคัญท่ีต้องค านึงถึง เนื่องจากเป็นผู้ซึ่งน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ นี้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงคุณภาพชีวิต และเชิงพาณิชย์ 

สิ่งที่ธนาคารโลกสามารถช่วยได้ คือ การวิเคราะห์ การท านโยบาย ยุทธศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือโดย
การให้ความรู้ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างความสามารถ ท าการวิจัย และเปรียบเทียบเกณฑ์
มาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก นอกจากนี้ธนาคารโลกยังสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทั่วโลก กระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เร่งการปฏิรูปที่ซ้ าซ้อน สนับสนุนให้ค าปรึกษาใน
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ระยะยาว นอกจากนี้ยังธนาคารโลกยังสามารถลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการให้เงินกู้ และให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค 

ธนาคารโลกได้สนับสนุนและร่วมพัฒนาในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับหลาย
ประเทศ เช่น อิสราเอล สเปน เกาหลี เม็กซิโก อินเดียว ตุรกี บราซิล เป็นต้น ความร่วมมือในเรื่องวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นการท างานร่วมกันในระยะยาว ยกตัวอย่างประเทศเกาหลีได้เริ่มโครงการแรกในปี 
2522 และยังคงความร่วมมือในโครงการล่าสุดเมื่อปี 2543 (มากกว่า 20 ปี) 

 

ผู้ประกอบการทางสังคม กับการพัฒนานวัตกรรม  
โดย คุณนาวี นาควัชระ 

 ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ รายได้ของคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนเพียง 10% ของคนทั้งประเทศ ในขณะที่มีจ านวนประชากรอยู่ในภูมิภาคนี้
ถึง 1 ใน 3 ของคนทั้งประเทศ ในเรื่องการผลิตทางการเกษตร มีสัดส่วนผลิตข้าวเป็นครึ่งหนึ่งของภาคกลาง แต่
มีพ้ืนที่มากกว่า ความปลอดภัยในประเทศถูกปล้น 4 คนต่อวัน และถูกฆ่า 5 คนต่อวัน ในเรื่องสุขภาพ 
ประมาณ 50,000 คนต่อปี  มีคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 3 คนต่อชั่วโมง ปัญหาต่างๆ นี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมี
แต่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นควรจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น 

 ผู้ประกอบการทางสังคมต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการคิดใหม่ หรือนวัตกรรม ต้องแก้ปัญหาเชิง
โครงสร้าง และสร้างผลตอบแทนให้กับสังคม โดยใช้วิธีการทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดผลอย่างกว้างขวาง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ผู้ประกอบการทางสังคม หรือการท ากิจการเพ่ือสังคม มุ่งสร้างจุดกลางที่สมดุล
ระหว่างผลตอบแทนทางสังคม และผลตอบแทนทางการเงิน ยกตัวอย่างโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการ KickStart เป็นตัวปั้มแบบเท้าเหยียบ เป็นเครื่องที่ต้องซื้อแบบผ่อนจ่าย และมีการให้
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตตัวปั้มนี้ ท าให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ าในพ้ืนที่ได้ และได้ผลผลิตที่ดี
ขึ้นกว่า 4 เท่า  

2. โครงการ PlayPump ก็เป็นเครื่องปั้มน้ าในทวีปแอฟริกาเช่นกัน นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องน้ าแล้ว 
ยังเป็นที่ให้เด็กได้มาพบ เล่น ออกก าลังกายได้อีกด้วย 

3. โครงการกองทุน 1 เอเคอร์ เป็นระบบสนับสนุนในการฝึกอบรม และพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่แห้ง
แล้งนั้นๆ สามารถท าให้เกิดผลผลิตได้ และค่อยๆ ขยายพ้ืนที่ออกไปเมื่อประสบผลส าเร็จใน 1 
เอเคอร์ 

4. เทศกาลภาพยนตร์อาหาร จัดฉายหนังที่มีอาหารเกี่ยวข้อง และให้คนในชนบทสามารถน าวัตถุดิบ
พ้ืนเมืองมาจ าหน่าย เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้มีรายได้ 
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5. Slow Food เป็นการปรับพฤติกรรมการกิน โดยทานอาหารให้มีความหลากหลาย เน้นอาหาร
จากท้องถิ่น ซึ่งมีคุณภาพที่ดีไม่มีสารเคมี 

6. Acumend Fund คือนักลงทุนทางสังคม โดยการร่วมลงทุนกับกิจการเพ่ือสังคม โครงการหนึ่งที่ได้
ร่วมลงทุนคือลงทุนท ารถพยาบาลในประเทศอินเดีย เพื่อช่วยเหลือคนป่วยและยากจน และเก็บ
ค่าบริการจากโรงพยาบาล และบริษัทประกัน 

7. KIVA เป็นองค์กรที่ให้สินเชื่อรายย่อย โดยที่ตัวบริษัทหาเงินจากการบริจาคของคนทั่วไปผ่านระบบ 
online และมีการติดตามผลว่าเงินที่บริจาคไป ไปท าอะไรและมีผลประโยชน์อย่างไรบ้าง เงินที่ได้รับ
กลับมาแล้วสามารถเก็บคืนได้ สามารถน าไปลงทุนต่อ หรือบริจาคให้คนอ่ืนก็ได้ 

8. สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (อาศรมพลังงาน) สามารถสร้างเตาเผาถ่านที่มีคุณภาพสูงในราคาถูก
ได้ ช่วยแก้ปัญหาของคนในท้องถิ่น 

9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คิดครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ท า
ให้ยั่งยืน และขยายผลในวงกว้าง โดยใช้สมุนไพร ตรวจสอบ และสามารถใช้ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

10. บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ใช้สื่อในการท าเพ่ือสังคม และเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคมได้ 
11. สยามบ้านดิน เป็นการท าบ้านดิน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และให้ค าปรึกษา อบรมกับผู้มาติดต่อ

เพ่ือท าบ้านดิน 
12. Change Venture Co.Ltd. เป็นบริษัทของไทยเพ่ือลงทุนในกิจการเพ่ือสังคม คล้ายๆ Acumend 

Fund ของต่างประเทศ ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินทุน ช่วยถือหุ้นไม่เกิน 40% และท ากิจการเพ่ือ
สังคมเป็นหลัก 

13. บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จ ากัด อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ สอนให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ โดยให้
เกษตรกรมาร่วมกันท าเพ่ือให้เกิดผลที่ดีที่สุดในราคาถูก นวัตกรรมชาวบ้านคือการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทคโนโลยีระดับชาวบ้าน ที่ราคาประหยัด มาตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

จากตัวอย่างต่างๆ นี้มีหลักส าคัญคือ การท านวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา (นวัตกรรมน าการพัฒนา) 
นอกจากนี้ต้องมีการร่วมมือกันในการพัฒนาคน ท าให้คนเข้าถึงเครื่องมือที่จ าเป็น และมีแหล่งเงินทุนจาก
ภาคเอกชน หรือประชาสังคมมากกว่างบประมาณจากภาครัฐ แหล่งเงินทุนอาจจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เงิน
ร่วมลงทุน หรือจาก CSR มีเทคนิคและกลยุทธ์ที่ดึงดูดความสนใจ และมีการเชื่อมประสานเครือข่ายเพื่อให้เกิด
การแพร่หลาย 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการทางสังคม ควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันผลงาน ความดีความชอบ
ให้ส่วนรวม ท างานอย่างมุ่งม่ัน มองข้ามขอบเขตของสาขาวิชาชีพ เป็นอิสระจากโครงสร้างที่ม่ันคง และมี
แรงผลักดันด้านจริยธรรมที่มั่นคง กิจการเพ่ือสังคมนี้มีหลายประเภท เช่นกิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งโดยเอกชน 
กิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ กิจการเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชน และกิจการเพ่ือสังคม
ไตรก าไรสุทธิ แต่ละประเภทมีวิธีการสนับสนุนที่แตกต่างกัน  
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ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 โดยมี
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ในสังคมไทย การพัฒนารูปแบบขีด
ความสามารถกิจการเพ่ือสังคม และพัฒนาช่องทางเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรด้วยการจัดตั้งกองทุน 

 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาสังคม 
โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

ที่ผ่านมาการพัฒนา วทน. ถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบ เช่นในวงวิชาการ หรือในอุตสาหกรรมการผลิตที่
ค่อนข้างจ ากัด ในการน า วทน. มาช่วยพัฒนาผลิตภาพ หรือการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในเชิงสังคม 
อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตด้วย วทน. มีบทบาทส าคัญหลัก 2 อย่างคือ (1) จะพัฒนา
เทคนิคหรือเทคโนโลยีอย่างไร และ (2) จะน า วทน. มาช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศได้อย่างไร
การศึกษา วิเคราะห์จากประเด็น สาขา และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ จึงได้มาซ่ึงกรอบแนวคิดนโยบายและแผน วทน. 
นี้ (ภาพที่ 1) โดยค านึงถึงข้อจ ากัดต่างๆ ของประเทศท้ังในเรื่องทรัพยากร บุคลากร และอ านาจทางการเมือง 
จึงไดเ้น้นให้แผน วทน. ให้ความส าคัญกับประเด็นหลักท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งควบคู่กันไป และค านึงถึงดุลยภาพของเศรษฐกิจและสังคม
อีกดว้ย 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ในส่วนสังคม สังคมดีมีคุณภาพนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบคือ 
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1. วทน. ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
a. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสังคมไทย ปัญหาปัจจุบันคือเด็กไทยไม่มีความสนใจใน

การเรียนวิทยาศาสตร์ แต่สนใจด้านสังคมมากกว่า  
b. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในมุมกว้าง 
c. ระบบวิจัย ควรมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ และใช้โจทย์ของประเทศเป็นที่ตั้ง 

2. วทน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงสาธารณสุข เช่นเรื่องสังคมสูงอายุ และเรื่องโรค
ระบาดจากผลของ globalization  

3. ความมั่นคงมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต้องเน้นส าหรับการพัฒนาประเทศในอีก 10 
ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 

a. การเคลื่อนย้ายประชากรทั้งในและต่างประเทศ เช่นเรื่องแรงงาน หรือในเรื่องการ
เปิดเสรี เปิดประเทศ เช่น ASEAN  

b. การใช้ วทน. ในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย  
c. หากมองในเชิงรุก อีก 10 ปีข้างหน้า วทน. จะท าให้เกิดชุมชนนวัตกรรมได้อย่างไร 

และจะต้องท าอย่างไร  

ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพที่ 1 นี้ จะต้องมีการปรับตัวจากผลกระทบรอบด้าน ทั้งใน
เรื่องความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร (เรื่องแรงงาน และการกระจายอ านาจ) เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การลงทุนเพ่ือให้เกิดพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน เพ่ือให้
รองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) เรื่องโลกาภิวัตน์ (ASEAN +6) และเรื่องนวัตกรรมเขียว (กลไกเชิงรุก
ของระบบการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการใช้แนวคิดใหม่ ให้เกิดความยั่งยืน) 

นวัตกรรมทั่วถึงนี้ สัมพันธ์กับภาพที่ 1 ในเชิงบูรณาการทั้งใน 4 เรื่องท่ีได้กล่าวแล้ว ทั่วถึงในเรื่อง
พลังงานสิ่งแวดล้อม ทั่วถึงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลดความยากจน เกิดนวัตกรรมชุมชน ทั่วถึงในเชิง
ภูมิภาค และทั่วถึงเพ่ือให้เกิด green revolution, green economy, และ green innovation 

 

เปิดอภิปรายทั่วไป (ค าถาม – ตอบ / ข้อคิดเห็น) 

กลไกการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทั่วถึง หรือนวัตกรรมเพื่อสังคม 

• การระดมทุน จัดตั้งกองทุนนวัตกรรมทั่วถึง หรือนวัตกรรมสังคม  
o สามารถจัดตั้งเป็นกองทุนระดับโลก (Global fund) ซ่ึงมาจากการบริจาค หรืออ่ืนๆ เพื่อใช้

ในการวิจัยและพัฒนา การริเริ่มการท าวิจัย การริเริ่มแนวคิดต่างๆ โดย Asian 
Development Bank (ADB) สามารถสร้างกองทุนระดับโลก ต่างๆ ได้ 
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o National Innovation Committee (NIC) ของอินเดีย จัดตั้งกองทุนเพ่ือเป็นเงินสนับสนุน
แบบให้เปล่า ให้กู ้หรือการร่วมทุน (VC) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการวิจัย เพ่ือพัฒนาและผลิต 
สินค้านวัตกรรมทั่วถึง เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและอกชน โดยรัฐลงทุน 200 ล้าน
เหรียญ ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องลงทุนประมาณ 500 ล้านเหรียญ  

• ควรมีแรงจูงใจเพ่ือมาผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทั่วถึง แรงจูงใจที่ได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของแต่ละพ้ืนที่ บางชุมชนหรือบางสินค้า สามารถท าให้เกิดเป็นที่รู้จักได้เอง โดยไม่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ หรือมีแรงจูงใจ แต่บางสินค้าต้องมีมาตรการแรงจูงใจในการพัฒนาสินค้าในแต่
ละระดับ ตั้งแต่แนวคิด Prototype ไปจนถึงออกเป็นตัวสินค้าและน าออกสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยัง
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรมร่วมกับ CSR 
มากขึ้น ตัวอย่างแรงจูงใจเช่น 
o การให้เงินเปล่า (Seed fund หรือ Grants) 
o การร่วมทุน 
o สิทธิประโยชน์ในการลดภาษี  
o การรองรับการขายในตลาด หรือ กลไกทางการตลาด 
o การปรับโครงสร้างทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถถ่ายโอนทางการเงินเพ่ือการ

สนับสนุนทางสังคมได้ง่ายขึ้น 
• ในปัจจุบัน ส านักงานเสริมสร้างกิจการเพ่ือสังคม มีโครงการ Unlimited Thailand ซึ่งมีแนวทางการ

ผลักดันนวัตกรรมสังคม โดยการให้ seed fund เพ่ือพัฒนาแนวคิด และมีการร่วมทุน ในประเทศไทย
การสนับสนุนในเชิงนโยบายมีอยู่แล้วโดยส านักงานเสริมสร้างกิจการเพ่ือสังคมนี้ แต่ควรจะมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชน และภาคประชาชนมากขึ้น 

• การท า joint venture กับกลุ่มวิสาหกิจที่ขาดองค์ความรู้ หรือทักษะในการบริหารต่างๆ ก็เป็นกลไก
หนึ่ง โดยการน าเงินไปร่วมลงทุน ช่วยให้ค าปรึกษา และเมื่ออยู่ตัวก็ถอนทุนเพ่ือให้ด าเนินการต่อได้เอง 
แต่มีปัญหา คือไม่มีกฎหมายรองรับการร่วมลงทุนกับบริษัทที่ไม่หวังผลก าไร  

การสนับสนุนของธนาคารโลก 

• ธนาคารโลกมีมาตรการความช่วยเหลือทางด้านการเงินดังนี้ 
o IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) ให้ทุนกับรัฐบาล 

ซึ่งรัฐสามารถน าเงินนี้ไปลงทุนต่อในภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ หรือเอกชน 
 เงินกู้ IBRD เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า มีระยะเวลากู้ 10-12 ปี 

o IFC (International Finance Corporation) เป็นการลงทุนตรงให้กับภาคเอกชน  
o International Development Association (IDA) ให้เงินกู้กับประเทศที่มีรายได้ต่ า (low-

income) เป็นระยะเวลา 30 ปี วิธีการให้กู้ในเรื่องนวัตกรรมนี้ ต้องมีการประเมินความเสี่ยง 
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และต้องออกแบบโครงการให้ลดความเสี่ยงให้มากท่ีสุด และต้องหาแนวทางที่จะท าให้
โครงการประสบผลส าเร็จ 

แนวทางการร่วมมือ 

• การร่วมมือท างานระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทย อาจจะท าได้ง่ายขึ้นหากท าในบริบทของ 
GMS (Greater Mae-Khong Sub-region) ซึ่งมีลาว และพม่าเข้าร่วม ประเทศไทยน่าจะต้องการ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทั่วโลกของธนาคารโลก เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ คิดต่อยอด
และปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย  

• ในประเทศไทยมีการท ากิจกรรมทางด้านนี้มีอยู่พอสมควร ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ภาคบ่าย 14:30 – 16:30 น. 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กล่าวสรุปแนวคิด “นวัตกรรมทั่วถึง หรือ inclusive innovation” ซึ่งได้มีการ
บรรยายในช่วงเช้า โดย Dr. Vinod K. Goel, ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทั่วถึงของธนาคารโลก (World Bank) 
ดังนี้ 

1. หลักการของนวัตกรรมทั่วถึง 
 นวัตกรรมทั่วถึงไม่ปฏิเสธแนวคิดทุนนิยม 
 นวัตกรรมทั่วถึงไม่จ าเป็นต้องเป็น appropriate technology 
 นวัตกรรมทั่วถึงต้องเน้นคุณภาพ (quality-based) 
 นวัตกรรมทั่วถึงต้องท าให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ (accessibility) และมีความสามารถใน

การจ่ายได้ (affordability)  
 

2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทั่วถึง 
 ต้องมีหลายภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน (รวม underprivileged group) โดย

ภาครัฐท าหน้าที่อ านวยการ (facilitate) เท่านั้น และภาคเอกชนอาจจะต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการด าเนินงานเรื่องกิจกรรมเพ่ือสังคม (corporate social responsibility: CSR) 
โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมเรื่องนวัตกรรม 

 
จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
1. การน าหลักการนวัตกรรมทั่วถึงมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

 ค าจ ากัดความของผู้ประกอบการทางสังคม (social enterprise: SE) ของอังกฤษ คือ ต้องให้
ประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าร้อยละ 60 
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 แม้ว่าการท านวัตกรรมทั่วถึงจะเป็นแนวคิดที่ดี ท าให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส
ต่างๆ แต่เมื่อพิจารณาอีกมุมมองหนึ่งโดยเฉพาะกรณีศึกษาเรื่องการท าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ราคาถูกในอินเดีย จะพบว่า ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ดังนั้น ต้องให้ความรู้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดด้วย 

 การท านวัตกรรมทั่วถึงไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นองค์ความรู้
หรือเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คนในชุมชนมีรายได้มากข้ึน ระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 ในอนาคต ควรเปลี่ยนแนวคิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property: IP) ให้
เป็นไปในลักษณะ IP donation เพ่ือชุมชน โดยอาจจ ากัดการใช้งาน เพ่ือไม่ให้เสีย
ผลประโยชน์มากเกินไป 

 จะต้องไปพบและพูดคุยกับกลุ่มคนในระดับ Bottom of Pyramid (BOP) เพ่ือให้เข้าใจความ
ต้องการจริงๆ เนื่องจากจะมีค าถามว่าธนาคารโลกจะส่งเสริมอะไร เข้าใจคนกลุ่มนี้ใน
เมืองไทยมากน้อยแค่ไหน การหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีราคาต่ ามาให้ใช้นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่ง
ที่ BoP ต้องการ คนกลุ่มนี้อยากมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น อยากผลิตและขายสินค้าได้เองและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

  
2. บทบาทของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ภาครัฐควรให้แรงจูงใจทั้งในด้านการเงิน (เช่น Microfinance) และความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

 สวทน. ควรจะสร้างหรือเอ้ือสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการท านวัตกรรมทั่วถึง โดยอาจ
เป็นหน่วยงานจับคู่หรือเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ให้มาหารือและท างานร่วมกัน 

 ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมเปลี่ยนจาก CSR เป็นการสร้างนวัตกรรมทั่วถึง เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 อาจารย์/นักวิจัยในสถาบันการศึกษาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยน าโจทย์จากชุมชนหรือ
เก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม การ
ประเมินผลงานของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาไม่สามารถน าเรื่องการท างานกับชุมชนไปขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ดังนั้น ควรจะจัดให้มีต าแหน่งประเภท social professor  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ 
ท้องถิ่นได้รับงบประมาณร้อยละ 26 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด แต่การใช้จ่าย
งบประมาณยังเป็นไปในลักษณะของการยึดตามแนวคิดของภาครัฐ ไม่ได้มองว่าจะใช้
งบประมาณอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 

 การท างานระหว่างนักวิชาการกับชุมชนยังประสบปัญหา เนื่องจากภูมิปัญญาจะอยู่กับคนใน
ท้องถิ่นที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ท าให้ขาดคนประสานงานที่มีความเข้าใจคนสูงอายุและ
เข้าใจนักวิชาการ 

 ต้องให้คนสูงอายุมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน  
 ต้องเปิดช่องทางการท างานแบบอาสามสมัคร โดยมีหน่วยงานรัฐสนับสนุน 
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3. แนวคิดการท าโครงการน าร่อง (pilot project) 
 ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมคิดประเด็นปัญหา และก าหนดโครงการน าร่องด้วย 

ตัวอย่างโครงการ/แนวทางท่ีน่าจะท าได้ อาทิเช่น  
 การท าซอฟต์แวร์การเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ  
 การท าเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการ (ต้องพิจารณาให้เหมาะสม เนื่องจากคนพิการมี

ปัญหาสุขภาพแตกต่างกัน) 
 การตรวจสอบหรือพิสูจน์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การก าหนดนโยบาย broadband policy จะต้องค านึงถึงเรื่องเนื้อหาสาระที่มี

คุณภาพด้วย ไม่ใช่เน้นลงทุนเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเป็นหลัก  
 การปรับสภาวะแวดล้อมบริเวณมาบตพุด 
 ระบุเป็นสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น health for all (ลด mortality rate), 

เกษตร, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

4. การด าเนินงานต่อไปร่วมกับธนาคารโลก 
 หารือเพ่ือร่วมจัดท าสมุดปกขาว (white paper) เรื่อง “นวัตกรรมทั่วถึง” ซึ่งประกอบด้วย

เนื้อหาดังต่อไปนี้  
 ประเด็นปัญหาหลัก (key issue)  ของประเทศไทย 
 ปัจจัยส าคัญ (key factor) ที่จะท าให้เกิดนวัตกรรมทั่วถึง โดยจะต้องพิจารณาจาก

บริบทของประเทศไทย 
 กลไกการประสานงานหลักระดับประเทศ (national focal point) โดยจะต้องหา

แนวทางท่ีสามารถท าให้กลไกนี้ด าเนินงานอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 กลไกการสนับสนุนการด าเนินงานทั้งทางกายภาพและทางการเงิน /การคลังที่

เหมาะสม (นอกเหนือจากการสนับสนุนทุน) 
 การระบุหน่ วยงานผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ยวข้ อ ง  และบทบาทของแต่ ละคน เช่ น 

กระทรวงการคลัง คนในชุมชน รวมทั้งกลไกและวิธีการท างานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 แนวทางการพิจารณาโครงการน าร่อง (pilot project) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

 

 


