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บทสรุปผู้บริหาร
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถ
นาพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมลา และกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนา รวมถึงทาให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก เพื่อ สร้ างความสามารถในการแข่ งขั นเพื่อ ให้ ประเทศมี ความมั่น คง มั่ งคั่ง และยั่ง ยืน สอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวนช.) โดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทา “ยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)” ขึนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็น กรอบแนวทางของประเทศใน
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาค
การผลิ ต และบริ ก าร สามารถใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมอย่ า งส าคั ญ สร้ า ง
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยคานึงถึงแนวโน้มหลักในสังคมโลกทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โลกาภิวัตน์
และตลาดในอนาคต การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระแสสังคมฐานความรู้ การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศ และภูมิ
รัฐศาสตร์ใหม่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต ดังนัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่จะทาให้ประเทศ
สามารถสร้างและเก็บเกี่ยวคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ รวมทังการสร้างขีดความสามารถให้กับสังคมและประชาชน
ในประเทศได้ในระยะยาว ทังนีโดยมีจุดมุ่งหมายขันสุดท้ายให้การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นส่วน
สาคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี ได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการจัดทา รวมทังได้ทบทวนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทยได้แก่ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
วิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นเป้าหมายของ
ประชาคมโลก
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper Middle Income Country) ในปี
๒๕๖๐ International Institute for Management Development (IMD) ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในอันดับที่ ๒๗ จาก ๖๑ ประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ สมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพืนฐาน ทังนีปัจจัยที่สะท้อนให้เห็น
ถึงสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ได้แก่ โครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๓๖
และโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ ๔๘ โดยปัจจัยย่อยที่ใช้
สาหรับพิจารณาโครงสร้างพืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สาคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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และพัฒนา (R&D) งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยี สิทธิบัตร และผลงานตีพิมพ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมพบว่า ประเทศไทยมี
ต้นทุนและจุดแข็งในหลายด้าน ได้แก่ ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในระบบวิจัยและนวัตกรรม มีสภาพแวดล้อมที่
เอือต่อ การลงทุ น ด้ านโครงสร้ างพืนฐานและธุ รกิ จ มี ก ฎหมายและแรงจูง ใจที่เ อือต่อ การวิ จัย และพั ฒ นา
นวั ต กรรม มี ร ะบบสาธารณสุ ข ที่ เ ข้ ม แข็ ง มี วั ฒ นธรรมแห่ ง การเรี ย นรู้ ก ารเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurship) และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ประสบความท้าทายในหลาย ๆ ด้านเช่นกัน ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่สาคัญ เช่น สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีข องผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) รวมถึงธุรกิจจัดตัง
ใหม่ (Startup) การขาดแคลนนักวิจัย วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรรายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การ
พัฒนาและบูรณาการระบบมาตรฐาน คุณภาพ ทดสอบ สอบเทียบ การกาหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และแก้ปัญหาสังคม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ
ให้ทันสมัย และความเหลื่อมลาทางสังคม
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ มี ค าสั่ ง ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ เพื่อทาหน้ าที่กาหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทังปรับ ปรุงระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผล
การดาเนิน การให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของ
ประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่ นดิน จึงได้มีการจัดตังสภานโยบายวิ จัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวนช.) ขึน ต่อมา สวนช. ได้แต่งตังคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
และคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม ๒) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ๓) คณะอนุกรรมการด้านการปรับ
ระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ ๔) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่จัดทายุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใน ๕ ประเด็นหลัก
ดังนี (๑) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบโจทย์ของผู้วิจัยไปสู่
การวิจั ย และนวัตกรรมที่จ ากอุป สงค์ (Demand side) เพื่ อตอบโจทย์ป ระเทศ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสั งคม
(๒) ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ มี
เป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (๓) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา
เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ มี จุ ด เน้ น เพื่ อ สาขาใดสาขาหนึ่ ง โดยเฉพาะ (๔) ต้ อ งมี ก ารสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
การพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ และ
(๕) ปรั บ กระบวนการด าเนิ น งานจากหน่ ว ยงานเดี ย วซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การทั บ ซ้ อ นระหว่ า งหน่ ว ยงาน เป็ น
การดาเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมายตามทิ ศ ทางการปรั บ เปลี่ ย นระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ ได้ ก าหนดแนวทาง
การดาเนินงาน ดังนี (๑) บูรณาการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งเน้นและกลไกที่ชัดเจน (๒) ดาเนินการ
แบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ (๓) มีมาตรการสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยจากหลายแหล่ง
มาพัฒนาต่อยอด (Technology acquisition) ที่เข้าได้กับรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) เพื่อให้เกิดผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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เชิงพาณิชย์จริง (๔) ปลดล็อคข้อจากัดและอุปสรรคการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ป ระโยชน์ ทางเชิ งพาณิช ย์ ) และ (๕) จั ดโครงสร้า งหน่ว ยงานในระบบวิจั ยและนวัตกรรมที่ชัดเจน
ไม่ทับซ้อนเชิงผลประโยชน์ สามารถติดตามและประเมินผลได้
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า
“ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกาลังอานาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน
๒๐ ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยมียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ที่ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ไว้ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย (๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ (๒) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
(๓) ระบบโลจิสติกส์ (๔) การบริการมูลค่าสูง และ (๕) พลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้ว ย (๑) สังคมสู งวัย และสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
(๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต (๔) การบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
และ (๕) การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) องค์ความรู้พืนฐานและเทคโนโลยีฐาน (๒) องค์ความรู้พืนฐานทางสังคมและ
ความเป็นมนุษย์ และ (๓) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (๒) บุคลากรและ
เครื อ ข่ า ยการวิ จั ย (๓) ระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย (๔) เขตเศรษฐกิ จ นวั ต กรรม (๕) ระบบแรงจู ง ใจ
(๖) โครงสร้างพืนฐานคุณภาพแห่งชาติ และ (๗) โครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีผลกระทบทางเศรษฐกิจชัดเจน
ปลดล็อคปัญหาของประเทศ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่ ง ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึ ง ก าหนดแผนงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ส าคั ญ (Spearhead
research and innovation program) โดยในแต่ละแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสาคัญได้กาหนดขอบเขตของ
แผนงานนัน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนในระดับแผนแม่บทจนถึงแผนในระดับปฏิบัติการต่อไป ทังนี
ขอบเขตของแผนงานนั น ๆ ครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) ด้ว ย แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะถูกให้ความสาคัญในช่วงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ ในระยะ
เริ่มต้นเพื่อให้มีผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะ ๓-๕ ปี ทังนี แผนงานวิจัยและนวัตกรรมสาคัญจะถูกทบทวน
และปรั บ ปรุ งเป็ น ระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ ให้ ก้าวทันต่ อบริบ ทที่เ ปลี่ ยนแปลงไป อีกทั งนอกจาก
การกาหนดขอบเขตของการวิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสาคัญที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์นี
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมยังสามารถเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสาคัญ และแผนงานหรือ
โครงการวิจัยอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ นีได้
เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
สามารถเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กาหนดกลไกการขับเคลื่อน ดังนี ๑) กาหนดให้ยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นกรอบในการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๒) จั ด ทาพระราชบั ญ ญัติ การวิ จั ย และนวัต กรรมแห่ งชาติ พ.ศ. .... โดยการจัด ตั งสภานโยบายวิ จัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติและสานักงานของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่มีอานาจหน้าที่และบทบาท
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทังปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ๓) ปรับระบบบริหาร
จั ด การงบประมาณวิ จั ย และนวัต กรรมโดยแบ่ ง ออกเป็ น ๒ แผนงานหลั ก ได้ แก่ แผนงานบูร ณาการเชิ ง
ยุ ทธศาสตร์ แ ละแผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ๔) จัด ทาแผนปฏิบั ติการ ระยะ ๕ ปี ตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๕) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วนเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญกลไกการขับเคลื่อน และประโยชน์ของการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติจะติดตามและประเมินผลตัวชีวัดเป้าหมายหลัก ใน
ภาพรวม และตัวชีวัดรายยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อให้ทราบผลสาเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ ที่เกิดขึน รวมทัง
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ทังนี ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จะเร่งขับเคลื่อนการใช้
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อนาพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบใน
ภาพรวมของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๙ ประกอบด้วย ๑) ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
และเป็น ผู้น าในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ
อุตสาหกรรมสารชีว ภาพ และอุตสาหกรรมวัส ดุทางการแพทย์ รวมทังการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสู ง
๒) เกิดการบูรณาการการทางานด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดย
มีแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ รองรับการขับเคลื่อน ที่
ส าคั ญ ของประเทศ ๓) ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ นเป็น ร้ อ ยละ ๒ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ ๔) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครั ฐเป็น ๘๐:๒๐ และ ๕)
สั ด ส่ ว นบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ท าการวิ จั ย เที ย บเท่ า เต็ ม เวลาต่ อ ประชากร ไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐ : ๑๐,๐๐๐

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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คานา
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่สาคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายนี นอกจากนัน รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
เพื่อ ให้ ป ระเทศมียุ ทธศาสตร์ ร ะยะยาวในการพัฒ นาประเทศ การวิจัย และนวัต กรรมก็จ าเป็น ที่จ ะต้ องมี
ยุทธศาสตร์ระยะยาวเช่นเดียวกัน ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ได้พิจารณาแนวโน้มขนาดใหญ่ของโลก (Megatrends) สัญญาณอ่อน (Weak signal) ในทุก ๆ มิติที่จะพัฒนา
เป็ น แนวโน้ มที่ส าคัญในอนาคต รวมทังได้พิจารณาความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่จะเกิดขึน เพื่อให้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมฯ สามารถรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงพลิ ก โฉมฉั บ พลั น (Disruptive
change) โดยการพิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่ จ ะสามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ต่ า ง ๆ ให้ กั บ ประเทศ รวมทั ง
การพิจารณาถึงความท้าทายข้างหน้า โดยมีการสร้างขีดความสามารถในการรองรับไว้ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมฯ จาเป็นต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการวิจัยที่ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน รวมทังการต่อยอดการวิจัย
ไปสู่ การสร้ างนวัตกรรมเพื่อให้ เกิดการพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม และมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องให้ความสาคัญกับบทบาทนาของภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมีภาครัฐเป็นภาคส่วนที่
ให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กาหนดไว้ การปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นส่วนสาคัญยิ่ง โดยมุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จะทาให้เกิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมครัง
สาคัญ รวมทังการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมาย ทิศทาง การบริหารจัดการ และระบบงบประมาณการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ที่สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ มและนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
กันยายน ๒๕๖๐
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม
บทที่ ๓ สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
๓.๑ แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
๓.๓ ต้นทุนและจุดแข็ง
๓.๔ ความท้าทาย
บทที่ ๔ การปรับเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศ
๔.๒ ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
๔.๓ การดาเนินการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
๔.๔ แนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
๕.๑ วิสัยทัศน์
๕.๒ เป้าประสงค์
๕.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งความมั่ ง คั่ ง ทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้
พืนฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
บทที่ ๖ กลไกการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
๖.๑ กลไกการขับเคลื่อน
๖.๒ การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
บทที่ ๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕

การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Global disruptive change)
โครงสร้างการดาเนินงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
แผนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ภาพที่ ๖ ขันตอนการดาเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการและเจ้าภาพและส่งมอบผลลัพธ์

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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บทที่ ๑
บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพจาเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้า
ในการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อเป็นกลไกสาคัญใน
การนาพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องขับเคลื่อนประเทศจากประเทศที่ใช้
แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม อันเป็น
การกระจายรายได้ การลดความเหลื่อมลาในสังคม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การสร้างภูมิคุ้มกัน
และทาให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดขึนจากกระแสของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จัดทาขึนโดยเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ
๑. ยุทธศาสตร์ ชาติ ร ะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบด้ว ย ๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ๒) ยุ ทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้ างศักยภาพคน ๔) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสั งคม
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบด้วย
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมลาในสังคม ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ๖) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖
การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย
๗) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๗ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ๘) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๘ การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
และ ๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๓. วาระการขับเคลื่อน ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย ๑) วาระที่ ๑ การเตรียมคนไทย ๔.๐ เพื่อ
ก้าวสู่โลกที่หนึ่ง ๒) วาระที่ ๒ การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๓) วาระที่ ๓
การบ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม ๔) วาระที่ ๔
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๗ จังหวัด และ
๕) วาระที่ ๕ การบูรณาการอาเซียน เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย แห่ ง ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้ ว ย ๑) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง
๒) ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร ๓) ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ๔) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ๖) ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน และ ๗) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จากการวิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ช าติ สามารถสรุปประเด็นมุ่งเน้นของรัฐ บาลที่จะแก้ไข
ปัญหาสาคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี
๑. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล อาทิ อาหาร เกษตร การแพทย์
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑

ดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์ การบริการ พลังงาน รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises: SMEs) โดยเน้นการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๒. ด้านสังคม มุ่งเน้นการสร้างสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนไทยมีสุขภาพที่ดี
มีส ภาพแวดล้ อมที่น่ าอยู่ มีความเท่าเทีย ม มี การกระจายความเจริญ มีค วามมั่น คงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศได้
๓. ด้า นการสร้ า งองค์ค วามรู้ มุ่ ง เน้ นการวิ จัย พื นฐานเพื่อ สะสมความรู้ และการพัฒ นาต่ อยอด
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งที่มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินชีวิตประจาวันของคนในสังคม เช่น การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การปลูกจิตสานึก เป็นต้น
๔. ด้านปัจจัยสนับสนุน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่เอือต่อการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ
ในการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้นาประเด็นมุ่งเน้น
ของรัฐบาลมากาหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พืนฐานของประเทศ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการนางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ รวมทังแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม และสร้างขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนีมีเนือหาหลัก ๕ ส่วน ประกอบด้วย ๑) บทที่ ๒ แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ๒) บทที่ ๓ สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
๓) บทที่ ๔ การปรับเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม ๔) บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ๕) บทที่ ๖ กลไกการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล และ ๖) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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๒

บทที่ ๒
แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
๒.๑ แนวโน้มโลก
แนวโน้มใหญ่ หรือ Megatrend คือ แนวโน้มหลักในสังคมโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทุกคนและทาให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในระยะยาว ทั งด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแนวโน้มใหญ่จะทาให้เกิดการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้ โดยแนวโน้มใหญ่ที่สาคัญสาหรับโลกอนาคตในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ได้แก่๑
๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สัดส่วนของประชากรโลกที่มีอายุ ๖๐ ปีขึนไปมีแนวโน้ม
เพิ่มขึนจากร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๑๖.๕ ในปี ๒๕๗๓ หรือเพิ่มขึนถึงร้อยละ ๔ ซึง่ เร็วกว่าช่วง
ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๘ ที่ เ พิ่ ม ขึ นเพี ย งร้ อ ยละ ๒.๓ ท าให้ สั ด ส่ ว นประชากรในวั ย แรงงานลดลงส่ ง ผลถึ ง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง
สาหรั บประเทศไทยก็มีแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปในทิศทางเดียวกัน
อัตราการเกิดใหม่ของประชากรลดลงจากการตัดสินใจชะลอมีบุตรของแต่ละครอบครัว ประชากรมีอายุขัย
เฉลี่ยสูงขึนด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เกิดปรากฏการณ์สังคมสูงวัยซึ่ งผู้สูงอายุมีโอกาส
เป็นคนยากจนมากกว่าผู้นาครอบครัว เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานทังภายในประเทศและจากต่างประเทศเข้าสู่
สังคมเมือง แรงงานยังคงมีปั ญหาด้านคุณภาพและการถูกทดแทนด้ว ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
ประชากรจะมีอัตราสาเร็จการศึกษาขันพืนฐานสูงขึนแต่ยังคงมีความเหลื่อมลาทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
เหล่านีจะทาให้เกิดความท้าทายใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ การรักษาการเติบโตและสัดส่วนของประชากร
การจัดการด้านสาธารณสุขและการศึกษา ทังนี การพลิกโฉมด้านสังคมอาจก่อให้เกิดโอกาสใหม่แก่ประเทศไทย
เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวมากขึน หรือเกิดตลาดใหม่ด้านการบริการสาหรับผู้อุปโภค
บริโภคเฉพาะกลุ่ม
๒.๑.๒ โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต กระแสโลกาภิวัตน์ได้นามาซึ่งการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ
สิ น ค้า บริ การ เงิน ทุน ผู้ ค น สารสนเทศ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี การค้าเสรีได้นามาซึ่ง การแข่ งขัน ใน
ตลาดโลกที่รุนแรงขึน ประเทศต่าง ๆ พยายามรวมกลุ่มเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสร้าง
ตลาดร่วม เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และใช้ประโยชน์จากการไหลของกระแสความรู้และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ทักษะสูงหรือแรงงานที่มีความสามารถพิเศษเพื่อสร้างนวัตกรรม
ความท้าทายของประเทศไทยคือการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิต
และผู้ให้บริการจากต่างประเทศ อีกทังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจในเขตเศรษฐกิจที่มีข้อตกลงการค้า
เสรีร่วมกัน นอกจากนียังต้องให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย ให้อยู่รอดได้ท่ามกลาง
การแข่งขันที่เข้มข้นในยุคการค้าเสรีและโลกาภิวัตน์
นอกจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจแล้ ว ผลกระทบด้านความมั่นคงอันเนื่องมาจากการเผยแพร่
ลัทธิสุดโต่ง ลัทธินิยมความรุนแรง และอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงที่ดีขึน เป็นสิ่งที่
ไทยต้องเตรียมการรับมือ
๑

Trend Compendium 2030, Roland Berger Strategy Consultants.
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๓

๒.๑.๓ การขาดแคลนทรั พยากรธรรมชาติ ประชากรโลกโดยเฉพาะชนชันกลางที่ เพิ่ม ขึนท าให้
ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึน ทาให้ต้องคานึงถึงความมั่นคงด้านนา ด้านอาหาร และด้านพลังงาน
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกัน ภาวะขาดแคลนทรัพยากรนาจะส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรนาและการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งจะส่ งผลถึงความมั่นคงด้านอาหาร
เช่นเดียวกับความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งต้องการการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒.๑.๔ ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึนของก๊าซเรือนกระจกเป็น
สาเหตุหลักที่ทาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึน ซึ่งเกิดจากการดาเนินกิจกรรมของมนุษย์โดยตรง ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึนประมาณ ๑ องศาเซลเซียส ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เพิ่ ม ขึ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และระดั บ น าทะเลสู ง ขึ นซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการละลายของน าแข็ ง ขั วโลกและ
การขยายตัวของนาในมหาสมุทร
สาหรับประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึนของอุณหภูมิโลก และภัย
พิบัติทางธรรมชาติทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและส่งผลต่ออัตราการเติบโตด้านการเกษตรและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความท้าทายที่สาคัญคือการเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่อ าจเกิดขึนได้ทุกเมื่อ
ในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้ อมเพื่อแก้ปัญหามลภาวะและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกผ่านกลไกหรือมาตรการต่าง ๆ เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม การจัดการพืนที่สีเขียวในเขต
เมื อ ง ทั งนี วิ ก ฤตและผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศนี ก่ อ ให้ เ กิด โอกาสในการลงทุ น
ด้านการพัฒนาเพื่อสิ่ งแวดล้ อม เช่น แบบจาลองเพื่อคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติ และเทคโนโลยีพลั งงาน
ทดแทนหรือพลังงานสะอาด เป็นต้น
๒.๑.๕ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม มี ก ารเร่ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี โ ดยการควบรวมองค์ ค วามรู้ จ าก
หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เกิดเป็น เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive technology) ที่ส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ทาให้คุณภาพชีวิตสูงขึน เกิดรูปแบบการผลิตและบริการใหม่ ๆ สร้าง
อาชีพและการจ้างงานรูปแบบใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิมและทาให้การผลิต
และบริการรู ปแบบเดิมต้องยุ ติล ง ตัว อย่างเช่น ๒ อินเทอร์เน็ตเคลื่ อนที่ (Mobile Internet) การวางระบบ
อัตโนมัติทดแทนแรงงานคน รวมถึงแรงงานที่มีความรู้ (Automation of knowledge work) อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ ง (Internet of Things) การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ ( Cloud computing) หุ่ น ยนต์ ขั นสู ง
(Advanced robotics) กา รถ อด ร หั ส พั น ธุ กร รม (Next-generation genomics) ย า นย นต์ อั ตโ นมั ติ
(Autonomous vehicles) หน่วยเก็บพลังงาน (Energy storage) การพิมพ์ ๓ มิติ (3D printing) วัสดุขันสูง
(Advanced materials) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
เทคโนโลยี พ ลิ ก โฉมฉั บ พลั น ที่ เ กิ ด ขึ นจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นของไทย ทั งเป็ น
การยกระดั บ การด าเนิ น งานและกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ของภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความโปร่งใสในการทาธุรกรรมและการให้บริการของภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคการผลิ ต และบริ ก าร ผ่ า นการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต
โครงสร้างการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ เปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน ลดทรั พยากร ลดตัว กลางการทาธุรกรรม และเพิ่มโอกาสให้แก่บริษัทจัดตังใหม่
(Startups) (๓) เปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงาน พัฒนาคนให้มีทักษะใหม่ตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
๒

Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, McKinsey
Global Institute.
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๔

(๔) เพิ่มความปลอดภัย และแก้ปัญหาการจราจร โดยภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการจัดการเพื่อ
รองรับ (๕) ยกระดับด้านสุขภาพและการแพทย์ เพิ่มอายุขัยของประชากร ปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ตอบโจทย์เฉพาะ ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมข้อกาหนดทางจริยธรรมและกฎหมาย
รองรับ และ (๖) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนของโลก ลดต้นทุนในการผลิต
พลังงาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒.๑.๖ กระแสสังคมฐานความรู้ การแบ่งปันความรู้ในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยเฉพาะ
การใช้อิน เทอร์ เน็ ตเป็ น กลไกในการเชื่อมโยง ทาให้ มีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีใ น
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพและโลกที่น่าอยู่ของคนรุ่นหลัง สาหรับประเทศไทยมีหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมทาให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ ดีใน
การดารงชีวิตและประกอบอาชีพ ทาให้เกิดความยั่งยืนทังในระดับปัจเจกชน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ทังนีการวิจัยและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสาคัญของสังคมฐานความรู้ โดยต้องมีการจัดการความรู้ที่ดี ทังการสร้าง
และการกระจายความรู้สู่ประชาชน และคนในสังคมต้องเข้าถึง ความรู้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากมิติด้านความรู้
แล้ว มิติด้านคุณธรรมก็เป็นเงื่อนไขที่สาคัญของสังคมที่เจริญตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม
เป็นสิ่งที่ช่วยลดการใช้ความรุนแรง การทุจริต และการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๒.๑.๗ การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศ โลกในอนาคตจะมีความร่วมมือที่ซับซ้อน
มากขึน เช่น การร่วมกันพัฒนาเพื่อแก้ปัญหามลภาวะซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ หรือการมีส่วนร่วมใน
นโยบายระดับประเทศโดยการลงนามในข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในความรั บ ผิ ด ชอบระดั บ ประเทศด้ ว ยการให้ ก ารรั บ รองวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. ๒๐๓๐
(The Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และให้สัตยาบันต่อความตกลงปารีส
(Paris Agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้
ความสาคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประชาคมโลกเป็นโอกาสของไทยที่จะปรับทิศทาง
การพัฒนาให้ยั่งยืนยิ่งขึนโดยใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนาและมีการวิจัยและนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยสนับสนุน อีกทังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ศาสตร์พระราชาสู่ประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ
๒.๑.๘ บู ร พาภิ วั ต น์ แ ละภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ใ หม่ ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ใ หม่ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ ง ดุ ล อ านาจได้
เคลื่อนย้ายมาทางเอเชียมากขึนจากความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย มีผลต่อการกาหนดนโยบายการต่างประเทศและนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย องค์ความรู้จากการวิจัยจะช่วยสนับสนุนการกาหนดท่าทีที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศในเวทีความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ ประชาคมอาเซียน เวทีอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง และเวทีความร่วมมือ
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road) ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้
เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปเข้าด้วยกัน ที่ริเริ่มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคานึงถึง
ศักยภาพของประเทศไทยในด้านทาเลที่ตังและด้านอื่น ๆ ประเทศไทยอาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่หลาย
ประเทศทั่วโลกผ่าน One Belt, One Road และในขณะเดียวกันก็เป็นประตูสู่อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา
โขง
ดังนัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่จะทาให้ประเทศสามารถสร้างและเก็บเกี่ยวคุณค่าและมูลค่าต่าง
ๆ รวมทังการสร้างขีดความสามารถให้กับสังคมและประชาชนในประเทศได้ในระยะยาว โดยที่ยุทธศาสตร์
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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การวิจัยและนวัตกรรมจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันเป็นลาดับแรก รวมทังพิจารณาถึงโอกาส
ของประเทศที่จะสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ ให้กับประเทศ และพิจารณาถึงความท้าทายข้างหน้า
โดยมีการสร้างขีดความสามารถในการรองรับ ทังนีโดยมีจุดมุ่งหมายขันสุดท้ายให้การวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศเป็นส่วนสาคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี

ภาพที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Global disruptive change)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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บทที่ ๓
สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
๓.๑ แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๑ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ๔ เดื อ น พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมี
พระราชกรณียกิจอย่างมากมาย อันเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงไปศึกษาเรียนรู้
จากชุ ม ชน จนเกิ ด เป็ น โครงการตามพระราชด าริ สี่ พั น กว่ า โครงการที่ มี ก ระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ รวมทั ง
พระราชดาริที่เป็นทังแนวคิดและปรัชญา ที่เป็นพระราชดารัสคือ คาสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ พระราชกรณียกิจ
คือ หลักการทรงงานและพระราชจริยาวัตรของพระองค์คือ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ปวงพสกนิกร
ชาวไทย ซึ่ ง จะยั ง คงอยู่ คู่ แ ผ่ น ดิ น ไทยตลอดไป ซึ่ ง สามารถน้ อ มน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นทุ ก ระดั บ ตั งแต่
การประกอบกิจวัตรประจาวัน และสัมมาชีพของแต่ละบุคคลไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลจากการทรงงานในระยะเวลาที่ยาวนานนันได้ก่อเกิดเป็นความรู้ขึนมามากมาย ซึ่งเป็น
ความอัศจรรย์ และปลื มปี ติ เป็ น ล้ น พ้น โดยเฉพาะพระราชดารัส ทุกครังที่พระราชทานให้ แ ก่พสกนิกรนั น
แท้ที่จริงก็คือศาสตร์ที่พระองค์ท่านทรงศึกษา ทรงวิจัย ทรงค้นพบ ทรงทดลอง ทรงปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลานาน
ปีและผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว จึงกล่าวได้ว่า พระราชดารัสที่ พระองค์พระราชทานนัน ล้วนเป็นเนือหาต้น
กาเนิดของ “ศาสตร์พระราชา” อันเป็นศาสตร์ของแผ่นดินนั่นเอง ซึ่งมีทังเรื่องการจัดการนา การจัดการดิน
การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการคมนาคม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การเกษตรทฤษฎีใหม่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เป็นต้น
สาหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งใน “ศาสตร์พระราชา” ที่เป็นหลักแนวคิด
การพัฒ นาที่สมดุล และยั่ งยืน ในมิติต่าง ๆ ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม และวัฒนธรรม หัว ใจของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือทางสายกลาง อันประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
ความมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี บนเงื่ อ นไขความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม โดยพระองค์ ท่ า นได้ พ ระราชทานไว้ ตั งแต่
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และถูกนามาเป็นแนวทางในการนาพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ตังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้น มา และตังแต่นันมา สังคมไทยทุกภาคส่วนได้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนี ไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทังในระดับปัจเจกชน ครอบครัว
ชุมชน ระดับประเทศและนานาชาติ ดังนัน ความตระหนักในประโยชน์ของศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน จึงเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๓.๑.๒ แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพจาเป็นต้องอาศัย
ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา
เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการนาพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และกลายเป็ นประเทศ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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พัฒนาแล้ว ซึ่งต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า “ประเทศไทย
๔.๐” ด้วยเหตุนี รัฐบาลจึงได้จัดทาแผนการขับเคลื่อนและปฏิ รูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และ
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) (มิถุนายน
๒๕๕๙) เพื่อปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติให้ชัดเจน ในการเป็น
กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และยกฐานะ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า เนือหาหลักประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบท
ความท้าทายที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ ที่มา/วัตถุป ระสงค์ของการจัดทา สถานภาพ
ระบบวิจัยของประเทศ ประเด็นปัญหาระบบวิจัยของประเทศ ความสอดคล้องของการวิจัยกับนโยบายประเทศ
แผนการขับเคลื่อนและการดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน โดยกาหนดยุทธศาสตร์ การวิจัย ๗ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร ๓) ยุทธศาสตร์การวิจัย
ด้านอุตสาหกรรม ๔) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคม ๕) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๖) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงาน และ ๗) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๓ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตังคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น และให้ เ สนอร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี ให้
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการด าเนิ น งานในระยะที่ ๒ ของรั ฐ บาล
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ
๓.๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จะมุ่งเน้นการพัฒนา
ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพืนฐานในการกากับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสานึก คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ
รวมถึงให้มีความสาคัญกับการพัฒนากลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ทังการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ กลไกการทางานที่มีหน้าที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสาคัญต่าง ๆ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้
องค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ ๒) การสร้ างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมลาในสั งคม ๓) การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๘

อย่ า งยั่ ง ยื น ๕) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
๖) การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย
๗) การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ และ ๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา
๓.๑.๕ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และมีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของ
ประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม ๒) เร่งส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนและมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ๓) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ๔) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
๕) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ๖) เพิ่ม
จานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และ ๗) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ
๓.๑.๖ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๖๔)
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๖๔) จั ด ทาขึนโดยมี วัตถุป ระสงค์ห ลั กเพื่อพั ฒ นาประเทศให้ มีระบบเศรษฐกิจ ที่มีการขยายตัว อย่างมี
คุณภาพและเสถียรภาพ ตลอดจนการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้อัญเชิญ
“ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” มาเป็ นปรัช ญานาทางในการพัฒ นาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มี
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว
เพื่อสังคมดี มีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่
ต้องการเห็นประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ น ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ร องรั บ การแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาในมิ ติ ต่ า ง ๆ
๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ๒) การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๔) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์
ของประเทศด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม และ ๕) การส่ ง เสริ มและสนับ สนุ นการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื นฐานและปั จ จั ย เอื อด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของประเทศเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๙

๓.๑.๗ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สิ น
ทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
รายงานวาระข้อเสนอวาระการขับเคลื่อนของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : ระบบการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญาของประเทศ ในรายงานฉบับนี ประกอบด้วย วาระปฏิรูปที่
๒๐ การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานทางปัญญาของประเทศ วาระปฏิรูปที่ ๒๑ การปฏิรูประบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานทางนวัตกรรมของประเทศ และวาระ
เพื่อพัฒ นา เรื่อง การปฏิรูป ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒ นาประเทศ (Connected government as national
agenda) ซึ่งวาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่
๑) วาระปฏิรู ป ที่ ๒๐ การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานทางปัญญาของ
ประเทศ ซึ่งมีข้อเสนอการปฏิรูป ได้แก่ ๑) ปรับ/ยุบและจัดโครงสร้างหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
“ระบบวิจัย ” ๒) ปรับการบริหารจัดการระบบวิ จัยและองค์กรวิจัยทุกระดับ ๓) การลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาและโครงสร้างพืนฐานระบบวิจัย ๔) การผลิตและพัฒนากาลังคนและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และ
๕) สร้างสังคม ชุมชน องค์กรฐานความรู้
๒) วาระปฏิรูปที่ ๒๑ การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็น
โครงสร้ างพืนฐานทางนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีข้อเสนอการปฏิรูป ได้ แก่ ๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
การบริหารจัดการ และระบบงบประมาณ วทน. ๒) การลงทุนทางด้าน วทน. ๓) การปฏิรูปโครงสร้างพืนฐาน
และบริการ วทน. อย่างทั่วถึง ๔) การพัฒนาและบริหารจัดการกาลังคน และ ๕) การปฏิรูปโครงสร้างพืนฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ
หลักการและเหตุผลในการเสนอให้มีการปฏิรูปเป็นผลมาจากสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ
จากภายนอกและภายในประเทศที่รุมเร้า ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอื่น ๆ ประเทศจึง
จาเป็นต้องมีการปฏิรูป เพื่อที่จะเปลี่ยนไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม บรรลุวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ๒๕๗๙ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมลาทังในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ทาให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน เกษตรกร สร้างชุมชนสังคมเข้มแข็ง นอกจากนีเป็น
โอกาสของการเติบโตหรือการถ่ายโอนอานาจทางเศรษฐกิจจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกหรือเอเชีย
๓.๑.๘ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ริ เ ริ่ ม จาก
การประชุ ม Rio+20 เพื่ อ เป็ น การต่ อ เนื่ อ งจากเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ ( Millennium
Development Goals: MDGs) ซึ่งสิ นสุดลงในปี ๒๕๕๘ ที่ประสบความสาเร็จ ในหลายประเทศ องค์การ
สหประชาชาติจึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึนใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตังแต่เดือนกันยายน
๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ดังนี ๑) ขจัด
ความยากจนทุกรูปแบบในทุกพืนที่ ๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ
และสนับสนุนการทาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ๓) สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย ๔) สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริ มโอกาสในการเรีย นรู้ ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ๕) บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็ก ๖) สร้างหลักประกันให้มีนาใช้ และมีการบริหารจัดการนา และการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนสาหรับทุกคน ๗) สร้างหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ในราคาที่ ย่อมเยา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๐

๘) ส่งเสริ มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ยั่งยืนและครอบคลุม การจ้างงานเต็มอัตราและงานที่มีคุณค่า
สาหรับทุกคน ๙) สร้างโครงสร้างพืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ๑๐) ลดความไม่เท่าเทียมทังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ๑๑) ทาให้เมืองและการตังถิ่นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ๑๒) สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยื น ๑๓) ดาเนิ น การอย่ างเร่ งด่ว นเพื่อต่อสู้ กับสภาวะการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
๑๔) อนุ รั กษ์แ ละใช้มหาสมุ ทร ทะเล และทรั พยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่ างยั่ งยืน เพื่ อการพัฒ นาที่ ยั่งยื น
๑๕) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าที่ยั่งยืน การต่อต้าน
การแปรสภาพเป็ น ทะเลทราย หยุ ดยั งการเสื่ อมโทรมของดินและฟื้นฟูส ภาพดิน และหยุดยังการสู ญเสี ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๖) สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงทุก
ระดับ และ ๑๗) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการวิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ช าติ สามารถสรุปประเด็นมุ่งเน้นของรัฐ บาลที่จะแก้ไข
ปัญหาสาคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี
๑. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล อาทิ อาหาร เกษตร การแพทย์
ดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์ การบริการ พลังงาน รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๒. ด้านสังคม มุ่งเน้นการสร้างสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนไทยมีสุขภาพที่ดี
มีส ภาพแวดล้ อมที่ น่ าอยู่ มีความเท่ าเทีย ม มีการกระจายความเจริญ มีความมั่น คงปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน
๓. ด้านปัจจัยสนับสนุน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่เอือต่อการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ

๓.๒ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper Middle Income Country)
แ ล ะ International Institute for Management Development (IMD) จั ด อั น ดั บ ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันในอันดับที่ ๒๗ จาก ๖๑ ประเทศ ในปี ๒๕๖๐ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก
ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพืนฐาน ทังนีปัจจัย
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ได้แก่ โครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีที่ถูกจัด
อยู่ในอันดับที่ ๓๖ จาก ๖๓ ประเทศ โดยปรับเพิ่มขึน ๖ อันดับ (ปี ๒๕๕๙ อยู่อันดับ ๔๒ จาก ๖๑ ประเทศ)
และโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ ๔๘ อันดับ ลดลงจากปีที่
แล้ว ๑ อันดับ โดยปัจจัยย่อยที่ใช้สาหรับพิจารณาโครงสร้างพืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สาคัญ ได้แก่
๓.๒.๑ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๗ ทังภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการลงทุนทังสิน ๖๓,๔๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ของ GDP และในปี ๒๕๕๘ ขยับขึนมา
เป็น ๘๔,๖๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ ของ GDP ที่สาคัญพบว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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เอกชนนันเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ และเคมี โดยในปี
๒๕๕๘ มีการลงทุนเพิ่มขึนจากเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มากถึงร้อยละ ๗๓ อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาของเอกชนยังคงกระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วน
การลงทุนอยู่ทเี่ พียงร้อยละ ๑๘ ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนารวมของภาคเอกชน
๓.๒.๓ งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑๑๑,๒๔๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗ ของงบประมาณภาครัฐทังหมด โดยการจัดสรรงบประมาณ
ของภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณในกิจกรรมนวัตกรรม (Innovation) ร้อยละ ๑.๖๕ กิจกรรม
การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Experimental development: R&D) ร้ อ ยละ ๒๑.๓๒ กิ จ กรรม
การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological services: STS) ร้อยละ ๒๐.๐๘
และกิ จ กรรมการศึ ก ษาและฝึ ก อบรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (Scientific and technological
education and training at broadly the third level: STET) ร้อยละ ๕๖.๒๒
๓.๒.๓ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยมีสถิติที่เพิ่มขึนโดยมีจานวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทางานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) โดยเฉพาะบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนที่เพิ่มขึนเป็นอย่างมาก จากในปี ๒๕๕๗ มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทังสิน
๘๔,๒๑๖ ต่อคนต่อปี แบ่งเป็นบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐร้อยละ ๕๔ ภาคเอกชนร้อยละ ๔๖
คิดจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เท่ากับ ๑๒.๙ คน และจากการสารวจ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามากขึนเป็น ๘๙,๖๑๗ ต่อคนต่อปี คิดเป็น
สัดส่วน ๑๓.๖ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน และสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในปี
๒๕๕๘ ที่ผ่านมามากกว่าภาครัฐไปแล้วนั่นคือมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเอกชนมากถึงร้อยละ ๕๕ ส่วน
ภาครัฐคือร้อยละ ๔๕
๓.๒.๔ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี ๒๕๕๙ กาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทังหมดมีจานวน ๔.๐๑ ล้านคน
โดยจาแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้มีงานทาทังหมด ๓.๙๕ ล้านคน (แบ่งเป็น ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทางานด้านนี ๑.๕๔ ล้านคน และ ผู้ที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๔๑
ล้านคน) และกลุ่มผู้ว่างงานที่สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐,๕๖๔ คน ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทางานด้านอื่นในปี ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มผู้
จาหน่ายสินค้า (ร้อยละ ๒๕.๐๕) รองลงมาได้แก่ ผู้ขับยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้
(ร้อยละ ๘.๓๘) ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง (ร้อยละ ๗.๓๙) ตามลาดับ
๓.๒.๕ ดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยี
สถิติดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยีนัน เมื่อพิจารณารายรับ -รายจ่ายทางเทคโนโลยี พบว่า
ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีรายจ่ายทางเทคโนโลยี ๓๕๒,๕๙๕ ล้านบาท (ประกอบด้วย รายจ่ายค่าที่ปรึกษาและ
การให้บ ริการทางเทคนิค ๒๑๔,๔๗๔ ล้ านบาท และรายจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการหรือ ค่ารอยัลตีและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๑๓๘,๑๒๑ ล้านบาท) และรายรับทางเทคโนโลยี ๑๕๗,๖๒๖ ล้านบาท หรือรายจ่าย
มากกว่ารายรับทางเทคโนโลยีประมาณ ๒ เท่า ทาให้ ประเทศไทยขาดดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยีเป็น
จานวน ๑๙๔,๙๖๘ ล้านบาท
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๒

๓.๒.๖ สิทธิบัตร
ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจานวน ๑๒,๗๔๓ รายการ แบ่งเป็น
การยื่ น คาขอโดยคนไทย ๔,๖๖๔ รายการ (ร้อยละ ๓๖.๖๐) และคนต่างชาติ ๘,๐๗๙ รายการ (ร้อยละ
๖๓.๔๐) หากพิจารณาประเภทของสิทธิบัตร พบว่ามีคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๗,๘๒๐ รายการ
(ร้อยละ ๖๑.๓๖) และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔,๙๒๓ รายการ (ร้อยละ ๓๘.๖๔) โดยคนไทยยื่นคา
ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จานวน ๑,๐๙๘ รายการ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓,๕๖๖
รายการ
สาหรับสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนในปี ๒๕๕๙ มีจานวน ๕,๕๙๒ รายการ โดยเป็นของคน
ไทย ๒,๑๕๙ รายการ (ร้อยละ ๓๘.๖๐) โดยเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๑,๘๓๗ รายการ (ร้อยละ ๓๒.๘๕) และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓,๗๕๕ รายการ (ร้อยละ ๖๗.๑๔) โดยคนไทยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
จานวน ๖๑ รายการ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒,๐๙๘ รายการ
๓.๒.๗ ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรั บ ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ซึ่ ง
แสดงผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่านักวิจัยไทยมีการตีพิมพ์
บทความวิชาการเพิ่มขึน โดยในปี ๒๕๕๙ มีการตีพิมพ์จานวน ๗,๔๓๐ บทความ เพิ่มขึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ
๑๖ (ปี ๒๕๕๘ มีจานวน ๖,๓๘๒ บทความ) เมื่อพิจารณาบทความวิชาการของนักวิจัยไทยในปี ๒๕๕๙ จาแนก
ตามสาขาวิชาและหน่วยงาน พบว่าวิชาเคมี มีผลงานมากถึง ๘๔๕ บทความ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็น
หน่วยงานที่มีการตีพิมพ์บทความมากที่สุด (๑,๕๐๙ บทความ) สาหรับสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา มีจานวนครังที่
ได้รับการอ้างอิงต่อ ๑ บทความ สูงที่สุดคือมีการอ้างอิง ๑.๘๖ ครังต่อ ๑ บทความ
จากการวิเคราะห์สถานภาพของประเทศจากการจัดอันดับดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงที่
เกิดขึนในประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีทังต้นทุนจุดแข็งที่ต้องได้รับ
การส่งเสริมต่อเนื่องอย่างเต็มที่ และความท้าทายของประเทศที่ควรต้องได้รับการพัฒนายกระดับให้สูงขึน
โดยเร็ว

๓.๓ จุดแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
๓.๓.๑ ภาคเอกชนมี บ ทบาทหลั ก ในระบบวิ จั ย และนวั ต กรรม โดยมี สั ด ส่ ว นการลงทุน ระหว่ า ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ เป็น ๗๐ : ๓๐ โดยการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมีมูลค่าสูงขึนจากเดิม ๘
เท่า จากในปี ๒๕๔๙ จานวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารถือเป็นผู้ผลิตรายสาคัญของโลก ที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
และสามารถดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานได้อย่าง
ครบวงจร
๓.๓.๒ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจ วทน. รัฐบาลได้ผลักดัน
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานและธุรกิจ วทน. โดยได้ริเริ่มโครงการขนาดใหญ่เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ การจัดตังอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
การจัดตังเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) การจัดตังเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation) นอกจากนี ประเทศไทยมีความได้เปรียบในปัจจัยที่ส่งเสริม
การลงทุน เช่น แรงงานที่มีฝีมือ ตลาดภายในประเทศที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง และแข่งขันด้านราคาและมูลค่าได้

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๓.๓.๓ กฎหมายและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น มีระบบแรงจูงใจทางภาษีสาหรับการลงทุนด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมสาหรับภาคเอกชนโดยให้หักค่าใช้จ่ายจากการวิจัยและพัฒนาได้ ๓ เท่า ให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน การทาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน และดอกเบียเงินกู้ผ่านกองทุน
Competitiveness Enhancement Fund ขนาด ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๓.๔ ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มีการจัดทาระบบบริการสุขภาพที่ดี โดยมีโรงพยาบาลที่ทันสมัย
และมีความชานาญเฉพาะ ส่งผลทาให้สามารถสร้างงานด้านส่งเสริมสุขภาพ อาทิ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและ
การแพทย์ครบวงจร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๓.๓.๕ มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ค่านิยมของสังคม
ที่ยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ และยอมรับความล้มเหลว (Failure acceptance) จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนใน
สังคมกล้ าคิดค้น นวัตกรรมซึ่งเป็น กิจ กรรมที่มีความเสี่ ยงสู ง นอกจากนัน ความไว้ว างใจ (Trust) ระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกันและผู้ประกอบการกับภาครัฐก็มีความสาคัญต่อความสาเร็จในการทางานเป็นเครือข่าย
ซึ่งเป็นลักษณะการทางานที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจหรือสังคมฐานความรู้
๓.๓.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ
และมีระบบนิเวศที่เหมาะสมทาให้มีความหลากหลายทังชนิดพันธุ พืชและชนิดพันธุ สัตว์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ต้นทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อีก
ทังยังสะสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในตารับ
อาหาร ซึ่งเป็นการหล่อหลอมจากทักษะของคนจากรุ่นสู่รุ่น ดังนัน จึงมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์และมี
การตกแต่งที่ประณีตสวยงาม

๓.๔ ความท้าทาย
๓.๔.๑ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิต
ไปอย่ างสิ นเชิง เทคโนโลยี ดิจิ ทัล หุ่ น ยนต์และระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีความส าคัญในกระบวนการผลิ ต
การเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ที่ทาให้เครื่องจักรและระบบการผลิตสามารถ
สื่อสารกันในการจัดการกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตาแหน่งงานที่ทาในลักษณะประจา (Routine)
หรืองานการผลิตแบบซา (Repetitive) หากประเทศไทยไม่ปรับตัวรองรับเทคโนโลยีอาจทาให้ภาคการผลิตไม่
สามารถแข่งขันได้
๓.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
ล้วนแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยจาต้องปรับตัวและก้าวให้
ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป โดยจาเป็นต้องสร้างความสามารถด้าน วทน. เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๓.๔.๓ การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs)
รวมถึ ง ธุ ร กิ จ จั ด ตั้ ง ใหม่ (Startup) โดยสร้า งกลไกสนั บ สนุ น ในการสร้ า งผู้ ป ระกอบการฐานเทคโนโลยี
นวัตกรรม ทังผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ที่สร้างสินค้าหรือบริการมูลค่าเพิ่ มสูง สามารถ
เติบ โตอย่ างก้าวกระโดด รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มผลิ ตภาพของธุรกิจด้ว ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมเพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น โดยกลไกที่ ส าคั ญ เช่ น กลไกการเชื่ อ มโยงกั บ สถาบั น วิ จั ย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๔

สถาบันการศึกษา การสนับสนุนที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สาหรับผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี การบ่มเพาะผู้ประกอบการ เป็นต้น
๓.๔.๔ ขาดแคลนนักวิจัย วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรรายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มี
สมรรถนะทางเทคโนโลยีชันสูงให้สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยสถาบันการศึกษาต้องวาง
แผนการผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง และในขณะเดียวกันต้องพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยให้มีความเข้มแข็งเพื่อดึงดูดบุคลากรที่
มีสมรรถภาพสูง
๓.๔.๕ การพัฒนาและบูรณาการระบบมาตรฐาน คุณภาพ ทดสอบ สอบเทียบ เพื่อให้สินค้าไทยได้
มาตรฐานในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าส่งออก โดยส่งเสริมห้องปฏิบัติการที่มีให้ได้มาตรฐานในระดับ
สากล และภาครัฐจะต้องบูรณาการจัดทาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบของทังประเทศเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
๓.๔.๖ การกาหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และ
แก้ปัญหาสังคม โดยสร้างกลไกหรือกระบวนการที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและบันทึกข้อมูลความต้องการ
และศักยภาพที่มีในการดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและภาค
การผลิตและบริการ
๓.๔.๗ การปรั บปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย กฎระเบีย บของรั ฐ ให้ ทัน สมั ย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ภาครัฐจะต้องปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบท
ของการดาเนิน ธุร กิจ หรื อสังคมที่เปลี่ ย นไป รวมถึงต้องกาหนดนโยบายรองรับกลไก “สนามทดลองกฎ”
(Regulatory sandbox) ภายใต้กรอบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้ง่ายและตรง
กับความต้องการของตลาด
๓.๔.๘ ความเหลื่อมล้าทางสังคม การพัฒนาที่ขาดความสมดุลและยั่งยืนในอดีตได้ทาให้เกิดปัญหา
เชิงโครงสร้างอานาจ ที่นาไปสู่การกระจุกตัวของการพัฒนาและความเหลื่อมลาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
เสถีย รภาพทางการเมืองและความแตกแยกในสั งคมไทย ปัญหาเหล่ านีส่ งผลกระทบต่อความสามารถใน
การรับมือต่อความท้าทายอื่น ๆ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ อาทิ การพัฒนาทุนมนุษย์และความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น การกลายเป็น
เมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เป็นต้น

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๕

บทที่ ๔
การปรับเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศ
การพั ฒ นาประเทศในอดีต ให้ ค วามส าคัญ กับมิ ติด้านความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม
มากกว่ามิติด้านการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงและความเป็นธรรมทางสังคม และมิติด้านความยั่งยื นของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการพัฒนาที่ขาดสมดุล นามาซึ่งปัญหาความเหลื่อมลาทางสังคม
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาภูมิคุ้มกันในตัวที่ไม่เพียงพอต่อ
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
วิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ นับเป็นจุดเปลี่ ยนครังสาคัญของทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลและ
ประชาชนชาวไทยได้น้ อมน าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ศาสตร์พระราชา” ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการนาพาสังคมไทยให้ก้าว
พ้ น วิ ก ฤติ ก ารณ์ ใ นครั งนั น หั ว ใจของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ ทางสายกลาง อั น ประกอบด้ ว ย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม นาไปสู่การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ
รัฐบาลได้น้อมนาเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนาการพั ฒนา
ประเทศตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่ อให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเน้น
บทบาทของนวั ต กรรมในการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมทังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต
บทบาทของนวัตกรรมที่เอือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย อีกทังยังให้ความสาคัญกั บการวิจัยและพัฒนา
โดยเฉพาะการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกาหนดตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ก็ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
และหลักคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศั กยภาพของประเทศ
การเตรี ย มความพร้ อ มของก าลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงโลกในอนาคต
การยกระดับ ห่ วงโซ่มูล ค่าด้ว ยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิ ตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทังสร้างสังคมผู้ ประกอบการให้มีทักษะการทาธุรกิจ
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่
ฐานการผลิตและบริการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม
วาระการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ เป็นโมเดลที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอด
ทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี มีส่วนร่วมกับนานาชาติ การพัฒนาสังคมโดยกระจายความเจริญทั่ว
ประเทศ ให้คนทางานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นพัฒนา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๖

วิสาหกิจให้สามารถสร้างหรือใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ สามารถ
เข้าถึงตลาดในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น เกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหาร
จั ด การที่ ดี สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า ทางการเกษตรจากการแปรรู ป วิ ส าหกิ จ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ มี
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัด และกลุ่มจังหวัด) เศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และ
เศรษฐกิจโลก ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจเปิด เข้าร่วมเขตการค้าเสรี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และวาระการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ จึงเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และการจั ดทายุ ทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่ งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙)

๔.๒ ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จาเป็นต้องมีการปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ แก่เศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและพัฒนาสังคม โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีความเป็นมา สรุปได้ดังนี
๔.๒.๑ ครั้งที่ ๑ การจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ
ประเทศไทยเริ่มให้ความสาคัญ กับการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศมาตังแต่ปี ๒๔๙๙
เป็นต้นมา โดยมีการตราพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
การวิ จั ย ของรั ฐ ฉบั บ แรกของประเทศไทย แต่จ ากั ด เฉพาะสาขาวิช าด้า นวิ ทยาศาสตร์ และยัง ขาดกลไก
การจัดการภาครัฐบาล ต่อมา ในสมัยจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญของการวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ด้วย จึงได้ตราพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ครอบคลุมสาขาวิชาการ
๑๐ สาขา ได้แก่ สาขาทางวิทยาศาสตร์ ๕ สาขา และสังคมศาสตร์ ๕ สาขา (ต่อมา ขยายเพิ่มรวมเป็น ๑๒
สาขา) พร้อมทังจัดตังสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นฝ่ายเลขานุการของสภาวิจัยแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นหน่วยสมองและที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับรัฐบาล ซึ่ง
ถือเป็น “การปฏิรูประบบวิจัย” ที่จัดโครงสร้างเชิงองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพ และเชื่อมโยงนโยบายการวิจัย
เข้ากับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังเชื่อมโยงกับกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาประเทศของรัฐ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ มหาวิทยาลัย ฯลฯ
๔.๒.๒ ครั้งที่ ๒ การจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานจัดการงานวิจัย
ภายใต้การกากับของรัฐ
นั บ จากการจั ด ตั งสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ในอี ก ๒-๓ ทศวรรษต่ อ มา รั ฐ บาลได้ จั ด ตั ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพลังงานขึน ในปี ๒๕๒๒ ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงอีก ๒ ครัง
เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๓๕ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี ๒๕๔๕ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ถือเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงครังสาคัญในระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศไทย โดยมีการจัดตังหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การกากับของรัฐขึนหลาย
แห่ง ทาให้เกิดวิธีการในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ที่คล่องตัวขึน อาทิ การจัดตัง
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปี ๒๕๓๔ เพื่อให้เป็นองค์กรวิจัยชันนาด้าน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๗

วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สามารถสร้ า งผลงานวิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถทางเทคโนโลยี ข อง
ภาคอุตสาหกรรม รวมทังมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เพีย งพอต่อการสร้ างงานวิจั ย และนวัตกรรม การจัด ตังส านักงานกองทุนสนั บสนุน การวิ จัย (สกว.) และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในปี ๒๕๓๕ เพื่อให้เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและให้ทุนงานวิจัยที่มี
ความคล่องตัว
๔.๒.๓ ครั้งที่ ๓ การจัดตั้งหน่วยงานการงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กากับของรัฐ
ในปี ๒๕๔๖ ได้มีการจั ดตังส านักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒ นา
โครงการนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานเป็นห่วงโซ่มูลค่าบนฐานความ
ได้เปรี ย บในการแข่งขั น ของประเทศ และต่ อมา ในปี ๒๕๕๑ ได้ จัดตังส านัก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ ง ถื อ เป็ น การประกาศเจตจ านงอย่ า งชั ด เจนของภาครั ฐ ในการสนั บ สนุ น
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยให้ สวทน. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกาหนด
นโยบายและจั ดทาแผน วทน. ระดับชาติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการวิจัยและพัฒ นา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยี รวมถึงให้ทาหน้าที่
ศึกษานโยบาย และติดตามวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการพัฒนา วทน. โดยนโยบายและแผน วทน. จะ
บูรณาการเชื่อมโยงนโยบายด้าน วทน. กับนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ อาทิ
นโยบายด้านอุตสาหกรรม นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้ก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
หลั งจากนั น ในปี ๒๕๕๒ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) และหน่ว ยงาน
เครื อข่ายในระบบวิจั ย ของประเทศ ได้แก่ ส านักงานกองทุน สนับสนุ น การวิจัย (สกว.) ส านัก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกัน จัดตังเครือข่ายการบริหารจัดการการวิจัย ที่เรียกว่า ๕ ส. ๑ ว. โดยมีเป้าหมาย
เพื่อร่วมบริหารจัดการและบูรณาการการวิจัยของประเทศให้เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และลดความซาซ้อน
ทังด้านแผนงานและงบประมาณการวิจัย ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของเครือข่าย และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ” (คอบช.) ซึ่ง
ร่ ว มด าเนิ น การการปฏิรู ป ระบบการวิจั ย ตามที่ได้ ศึกษาร่ว มกั บสถาบันคลั งสมองแห่ งชาติ ใน ๙ มิ ติย่อ ย
ประกอบด้วย ๑) นโยบาย ๒) การสนับสนุนทุนวิจัย ๓) งบวิจัย ๔) สถาบันวิจัย ๕) บุคลากรวิจัย ๖) โครงสร้าง
พืนฐาน ๗) มาตรฐาน ๘) การจัดการผลผลิต ๙) การประเมิน โดยผลการศึกษา ได้เสนอให้มีการจัดโครงสร้าง
องค์กรในระบบวิจัย เป็น ๔ ระดับ ได้แก่ หน่วยงานนโยบายวิจัย หน่วยจัดการทุนวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย
และหน่วยถ่ายทอดและขยายผลจากงานวิจัย ซึ่งจะต้องมีนโยบายวิจัยที่ชัดเจน หน่วยงานแต่ละระดับจะต้อง
สามารถท างานประสานเชื่ อ มโยงกั น มี ง บประมาณของรั ฐ สนั บ สนุ น มี ก ารตั งเป้ า หมายร่ ว มกั น ภายใต้
การประสานงานและกากับจากหน่วยงานนโยบายวิจัยระดับประเทศและสาขา
๔.๒.๔ ครั้งที่ ๔ การจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
๑) รัฐบาลได้จัดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขึนเมื่อปี ๒๕๕๗ และได้กาหนดให้มีวาระ
การปฏิรูปโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา จานวน
๒ วาระการปฏิรูป คือ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๘

วาระการปฏิ รู ป ที่ ๒๐ เรื่ อง ระบบวิจั ยเพื่ อเป็ นโครงสร้างพืนฐานทางปั ญญาของ
ประเทศ และ
วาระการปฏิรูปที่ ๒๑ เรื่อง ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็น
โครงสร้างพืนฐานทางนวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งข้ อเสนอของทั ง ๒ วาระการปฏิรู ปดัง กล่ า วมีค วามเชื่ อมโยงและเกี่ยวเนื่อ งกั น
จึงจาเป็น ต้องมีการรวบรวมทัง ๒ ประเด็นให้เป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซาซ้อน และกลับเข้าสู่
แนวทางการดาเนินงานแบบเดิม ในการนี นายกรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการ เมื่อวั นที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันประชุมหารือให้ได้ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ ที่บูรณาการร่วมกันจากความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ได้มาซึ่งข้อเสนอการปฏิรูปที่ครบทุกมิติ มีความชัดเจน และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
๒) การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมมี ก ารด าเนิ น งานที่ เ ป็ น เอกภาพ ชั ด เจน
ลดความซาซ้อน และส่งเสริมให้ระบบวิจัยของประเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้ มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ต่ อ ไป โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี บ ทบาทหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้มีการหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมทั งได้ด าเนิ น การวิ เคราะห์ บ ริ บ ทของการเปลี่ ยนแปลงที่ เ กี่ ยวข้ อ งทังในและนอกประเทศ
การวิเคราะห์สถานภาพและประเด็นปัญหาของระบบวิจัยของประเทศ และการให้ความสาคัญของนโยบาย
รัฐบาล เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบ
บูรณาการของประเทศ เพื่อจัดทาบทสรุปเป็นข้อเสนอของวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์
ภาพรวม ยุทธศาสตร์รายสาขา ดังนี
๓.๑) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นาด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
๓.๒) ทิศทางการพัฒนา
(๑) สร้างความรู้ ภูมิปัญญา บริหารจัดการความรู้ เพื่อสร้างภู มิคุ้มกันให้กับ
สังคมไทย
(๒) สร้างผลผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม นามาสู่การเพิ่มผลิตภาพ เพื่อเป็น
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ
๓.๓) เป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ
ระยะที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิจัยและนวัต กรรม
ของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี น โยบายทิ ศ ทางการวิ จั ย ที่ ชั ด เจน ลดความซ าซ้ อ น และเร่ ง รั ด การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัยเป็นร้อยละ ๑ ของ GDP

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๑๙

ระยะที่ ๒ (๒๕๖๕-๒๕๖๙) มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นร้อยละ ๑.๕
ของ GDP
ระยะที่ ๓ (๒๕๗๐-๒๕๗๔) เชื่อมโยงเครือข่ ายความเชี่ยวชาญทังในและ
ต่างประเทศ ขยายขีดความสามารถ สร้างความเป็นเลิศในอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิ จัยเป็น
ร้อยละ ๒ ของ GDP
ระยะที่ ๔ (๒๕๗๕-๒๕๗๙) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ขับ เคลื่อน
ระบบสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ GDP
๓.๔) แนวทางการดาเนินการตามแผนการขับเคลื่ อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบ
บูรณาการของประเทศ ได้กาหนดประเด็นหลักที่ต้องดาเนินการเร่งด่วนระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึงกลางปี ๒๕๖๐
เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ดาเนินการต่อไป ดังนี
(๑) จัดตังคณะกรรมการระดับชาติ โดยยกเลิกคณะกรรมการระดับชาติที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบนวั ต กรรมของประเทศ (คพน.) สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ และ
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๒) ปรั บ กรอบอ านาจหน้ า ที่ รวมถึ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งของส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) เพื่ อทาหน้ าที่ฝ่ ายเลขานุก าร ร่ว มกับ คณะกรรมการระดับชาติ ในการก าหนดทิศทาง
กรอบงบประมาณและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยชาติให้บรรลุเป้าหมาย
(๓) ทบทวน ปรั บ ภารกิจ อ านาจหน้ าที่ ข องหน่ว ยงานในระบบวิ จัย และ
นวัตกรรมให้ มีความชัดเจนเหมาะสม ตามภารกิจที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยแบ่งเป็น หน่ว ยงาน
นโยบายวิจัย หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัย หน่วยงานดาเนินการวิจัย หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงการใช้
ประโยชน์ หน่วยงานทดสอบมาตรฐาน หน่วยงานรับรองมาตรฐาน และผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ชุมชน
ภาคอุตสาหกรรมและประชาสังคม
(๔) จัดทาแผนการพัฒนาบุค ลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
โดยจั ด ให้ มี แ ผนเพื่ อ การพั ฒ นาตั งแต่ ใ นช่ ว งการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งนั ก วิ จั ย นั ก นวั ต กร นั ก เทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย และ
แผนการพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างและผลิตบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศให้
ตอบสนองต่อเป้ าหมายที่กาหนดไว้โ ดยประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยจานวน ๘๐ คนต่อประชากร
๑๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๗๙
(๕) ปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
ประเทศ โดยจัดให้มีการจัดสรรงบประมาณแบบเป็นก้อน (Block Grant) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรมที่มี
การวางแผน (Program-based) โดยให้จัดสรรตรงไปยังแต่ละหน่วยงานและทบทวนบทบาทหน้าที่ของกองทุน
ที่กาหนดหน้ าที่ให้ มีการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการมุ่งไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน
(๖) ปรับปรุง/เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ยกเลิกคณะกรรมการระดับชาติที่ระบุไว้ในกฎหมาย และให้ใช้คณะกรรมการระดั บชาติชุดเดียวกัน พร้อมทัง

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๒๐

ปรั บ ปรุ ง บทบาทหน้ า ที่ ใ ห้ ไ ม่ ซ าซ้ อ นกั น โดยเริ่ ม ต้ น จากการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ ส าคั ญ ๒ ฉบั บ คื อ
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๗) ให้คณะกรรมการระดับชาติดาเนินการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่ ง ชาติ ๒๐ ปี โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๗ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ได้ แ ก่ ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นการเกษตร
ด้านอุตสาหกรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงาน และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นการมองภาพอนาคตเพื่อกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวทางดาเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละระยะ เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายในภาพรวมของประเทศใน ๒๐ ปีข้างหน้า โดยพิจารณาความเร่งด่วนของยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมซึ่งต้องมีการติดตามประเมินผลการทางานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
๔) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ลดความซาซ้อนและสามารถผลักดันให้มีการนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดให้มี “สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” (สวนช.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม โดยที่
สวนช. มีห น้ าที่ในการกาหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทังปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศตลอดจนกากับติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดาเนินการให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน โดย สวนช. ได้แต่งตังคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรม และคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ๒) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ๓) คณะอนุกรรมการด้าน
การปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ ๔) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังภาพที่ ๒

ภาพที่ ๒ โครงสร้างการดาเนินงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
โดยคณะอนุ ก รรมการด้ า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมมี ห น้ า ที่ จั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก ารท างานร่ ว มกั บ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) และประชุมระดมสมองเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ โดยที่ประชุมได้สรุปทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศดังภาพที่ ๓ โดย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๒๑

ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี
(๑) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบ
โจทย์ ข องผู้ วิ จั ย ไปสู่ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ม าจากอุ ป สงค์ (Demand side) เพื่ อ ตอบโจทย์ ป ระเทศ
ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม
(๒) ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่
เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
(๓) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มี
จุดเน้นเพื่อสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
(๔) ต้ อ งมี ก ารสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางเทคโนโลยี และ
การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ
(๕) ปรับกระบวนการดาเนินงานจากหน่วยงานเดียวซึ่งทาให้เกิดการทับซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน เป็นการดาเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ

ภาพที่ ๓ ทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามทิ ศ ทางการปรั บ เปลี่ ย นระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
ประเทศ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี
(๑) บูรณาการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งเน้นและกลไกที่ชัดเจน
 ก าหนดเรื่ องมี ล าดั บ ความส าคั ญ สู ง ชั ด เจนเห็ น ผลลั พ ธ์ ถึ ง ระดั บ Product
group (สาหรับการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ) และเห็นรูปแบบและกลไกการแก้ปัญหา (สาหรับการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม)
 จั ด ท าแผนงานการวิ จั ย และนวั ต กรรมส าหรั บ แต่ ล ะเรื่ อ งที่ ชั ด เจน โดยมี
รายละเอีย ดโจทย์ ความต้องการ ผู้ ใช้ ผู้ ร่ ว มดาเนินการ ผู้ ร่ว มลงทุน เจ้าภาพบริห ารจัดการ และรูปแบบ
การดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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(๒) ดาเนินการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
 ร่วมคิด
 ร่วมทา
 ร่วมลงทุน
(๓) มีมาตรการสนั บสนุนการจัดหาเทคโนโลยีห รือผลงานวิจัยจากหลายแหล่งมา
พัฒนาต่อยอด (Technology acquisition) ที่เข้าได้กับรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) เพื่อให้เกิดผล
เชิงพาณิชย์จริง
(๔) ปลดล็อคข้อจากัดและอุปสรรคการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์)
 ระบบมาตรฐาน
 การจัดซือจัดจ้าง
 งบประมาณเป็นก้อน (Block grant)
 การติดตามประเมินผล
(๕) จั ด โครงสร้ างหน่ ว ยงานในระบบวิ จั ย และนวัต กรรมที่ ชั ด เจน ไม่ ทั บ ซ้อ นเชิ ง
ผลประโยชน์ สามารถติดตามและประเมินผลได้
 มีช่วงเปลี่ยนผ่านในการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหาร
จัดการและส่งมอบผลลั พธ์ (Outcome Delivery Unit หรือ ODU) เพื่อให้ ได้โ ครงสร้างการจัดสรรทุนที่มี
ประสิทธิภาพ
 พัฒนาผู้จัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Manager)
ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจั ยและนวัตกรรมของประเทศไทยตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สรุปไว้
ดังภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔ ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
การวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นเครื่องมือและกระบวนการสาคัญที่สามารถนาพาประเทศไทยให้ไปสู่
ความสาเร็จ ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีได้ การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศจึงมีความสาคัญ
อย่างมาก ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ที่ผ่านมาก็ได้มีการดาเนินการในประเด็นสาคัญ ๆ ด้วยกัน ๔ ด้าน ดังนี
๔.๓.๑ ด้ า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งมี เ อกภาพ ให้ เ กิ ด
ความสอดคล้ อ งและเป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยมี ทิ ศ ทางการวิ จั ย ที่ ชั ด เจน
เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงทังในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และคุณภาพชีวิต โดยมี
การตระหนักถึงความต้องการของผู้ใช้ และมีการจัดลาดับความสาคัญ และมีกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์โดยสามารถจัดการและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ครบวงจร ทังการวิจัย วิศวกรรม พัฒนาต่อ
ยอด ต้นแบบ ทดลองผลิต และการทดสอบมาตรฐาน รวมทังจัดหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมจากทังภายในและภายนอกประเทศ รวมทังได้ให้ความสาคัญกับมิติทางด้านสังคมและ
อุ ต สาหกรรม โดยการวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ และค านึ ง ถึ ง
ความต้องการของพืนที่ ชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และความร่วมมือขององค์กรทัง
ในระดับพืนที่และภาคประชาสังคม สุดท้ายคือมีกลไกติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
๔.๓.๒ ด้านบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งต้องการให้มีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจานวน
เพีย งพอ และมี คุณ ภาพ สอดคล้ องกับ ประเด็น มุ่ง เน้น ตามยุ ทธศาสตร์ก ารวิจัย และนวัต กรรมแห่ งชาติ มี
ฐานข้อมูลกลางด้านกาลังคน บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พัฒนา สร้างและส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคสังคมและอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันและอนาคต และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยน
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทังภายในและภายนอกประเทศ
๔.๓.๓ ด้านระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นการปรับระบบให้ เกิดบูรณาการ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การวิจั ยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นรูปแบบ การจัดสรรเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Allocation) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และแบบเป็นจานวนเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ นอกจากนียังมีการจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
และนวั ต กรรมที่ เ น้ น ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ (Agenda-based) และตามรายพื นที่ (Area-based) ส่ ว น
งบประมาณตามภารกิจ (Function-based) จัดสรรให้ตามความจาเป็นทบทวนบทบาทของกองทุนที่ทาหน้าที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
๔.๓.๔ ด้านการปรับ ปรุ ง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งการปฏิรูปในด้านนีถือว่าปัจจัยเอือ
การวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการปรับปรุงและจัดทากฎหมายรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม โดย
ให้ ส ภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ มี อ งค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสม สามารถก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ดูแลและกากับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทังระบบ สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานให้
สัมฤทธิ์ผลทังในเชิงงบประมาณและการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทังสามารถกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ มีกลไกรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และ
มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นเอกภาพ มีบทบาท ภารกิจ และกลุ่มเป้าหมาย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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ผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน ไม่ซาซ้อน และไม่ทับซ้อนเชิงผลประโยชน์ โดยมีบทบาทหลักของแต่ละหน่วยงานเพียง
บทบาทเดียว มีตัวชีวัดที่เหมาะสมและชัดเจน โดยคานึงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ
(Accountability) ในการส่งมอบผลงาน นอกจากนียังมีการแก้ไขข้อจากัดและอุปสรรคของระบบหรือกลไก
การบริ ห ารจั ด การงานวิจั ย และนวั ตกรรมไปสู่ การใช้ ประโยชน์ โดยเฉพาะระบบมาตรฐานการวิจั ยและ
นวัตกรรม การตรวจวิเคราะห์ การจัดมาตรการจูงใจทางการเงินหรือภาษี กลไกตลาดภาครัฐ การจัดการ
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญาและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิ นทางปัญญาโดยให้แรงจูงใจที่เหมาะสมแก่
ผู้ทาวิจัย และการส่งเสริมการลงทุน รวมทั งได้มีการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจั ยและนวัตกรรม รวมถึงศูนย์ข้อมูล เชื่อมโยงระบบบริหารจัดการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ รวมทั งฐานข้อมูล ด้า นโครงการวิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ผลการวิจัยและ
นวัตกรรม การใช้ประโยชน์ และบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
รัฐ บาลได้กาหนดให้ มียุ ทธศาสตร์ ช าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกาหนดให้มีพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ก็จาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในระยะ
ยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

๕.๑ วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกาลังอานาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ภายใน ๒๐ ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๕.๒ เป้าประสงค์
การวิจัยและนวัตกรรมเกิดผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดย
๕.๒.๑ สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
๕.๒.๒ สามารถใช้แก้ปัญหาและเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างสาคัญ
๕.๒.๓ สร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีฐาน และสร้างนวัตกรรมทางสังคม
ให้เป็นรากฐานของประเทศ สาหรับการเติบโตในระยะยาว

๕.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
การวางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป็นการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ทาให้ประเทศไทยจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางในการขับเคลื่อน
ประเทศและปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน ผนวกกับการวิเคราะห์ถึงสถานภาพของระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศที่มีทังต้นทุนที่เป็นโอกาสและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน บุ ค ลากร และระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
ประเทศ

เพื่อให้สามารถประเมินความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ จึงได้กาหนดเป้าหมาย
และตั ว ชี วั ด ที่ ส ามารถติ ด ตามประเมิ น ผลของการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ โครงสร้ า งของยุ ท ธศาสตร์
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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ประกอบด้ว ย “ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ” ในแต่ล ะประเด็ นยุทธศาสตร์จะประกอบด้ว ย “แผนงานวิจั ยและ
นวั ต กรรมส าคั ญ ” (Spearhead research and innovation program) โดยในแต่ ล ะแผนงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมสาคัญได้กาหนดขอบเขตของแผนงานนัน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนในระดับแผนแม่บท
จนถึงแผนในระดับปฏิบัติการต่อไป ทังนีขอบเขตของแผนงานนัน ๆ ครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy
research) ด้วย แผนงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะถู กให้ความสาคัญในช่วงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมฯ ในระยะเริ่มต้นเพื่อให้มีผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะ ๒-๓ ปี ทังนี แผนงานวิจัยและ
นวั ต กรรมส าคั ญ จะถู ก ทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป็ น ระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่อ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากการกาหนดขอบเขตของการวิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสาคัญที่
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์นี หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมยังสามารถเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
สาคัญ และแผนงานหรือโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมฯ นี

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
๑. สนับสนุนภาคการผลิต บริการ และภาคเกษตร รวมทังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprises: SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ (Startups) ให้วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อ
สามารถสร้างมูลค่าและเป็นผู้นาตลาดในสาขาที่มีศักยภาพในห่วงโซ่มูลค่าของโลก
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทนาในการกาหนดโจทย์ ลงทุน และดาเนินการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีความเขื่อมโยงและร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ (Global collaborative network) ให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนา การได้มาซึ่งเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์สูง และการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีนวัตกรรม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึนจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพิ่มขึนจากปัจจุบันเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
๒. เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มสูงขึนจากการวิจัยและนวัตกรรมโดยรวมทังประเทศเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี
๓. จ านวนวิส าหกิจ ที่ มีน วัต กรรม (มี สั ด ส่ ว นของรายได้ จากผลิ ตภั ณฑ์ นวัต กรรมต่อ รายได้ ทังหมด
(Vitality index) มากกว่าร้อยละ ๑๐) เพิ่มขึน ๕ เท่า
๔. ภาคเอกชนลงทุนการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
๕. ดั ช นี ค วามสามารถของประเทศในการดึ ง ดู ด และรั ก ษาผู้ มี ค วามสามารถสู ง เพิ่ ม ขึ นเป็ น ๗๕
เปอร์เซ็นไทล์
๖. มูลค่าธุรกรรมที่เกิดในประเทศไทยจากความร่ว มมือทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากเครือข่าย
ความร่วมมือระดับนานาชาติ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ ประกอบด้ ว ย ๕ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ ๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีว ภาพและ
เทคโนโลยี ก ารแพทย์ ๒) เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และข้ อ มู ล ๓) ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ๔) การบริ ก ารมู ล ค่ า สู ง และ
๕) พลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี

๑.๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
๑.๑.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การแพทย์ และ
เกิดประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุปทาน
๒) เพื่อให้เกิดการวิจัยที่นาไปสู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การแพทย์
๓) เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
๔) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การวิ จั ย พั ฒ นาน าความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทยไปสู่ เ ชิ ง
เศรษฐกิจและสังคม อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๕) เพื่อให้ เกิดการพั ฒ นาผลิ ตภัณฑ์มูล ค่าเพิ่ม การเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพ ลดการสู ญเสี ยของ
ผลิ ต ผลการเกษตร เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต พื ช และสั ต ว์ เ ศรษฐกิจ รวมถึ ง มี ก ารพัฒ นาองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Modern farm)
๑.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี นาไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่
๒) นาทรัพยากรธรรมชาติและองค์ความรู้ทางการแพทย์ของประเทศไทยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยาชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์
๓) ปรับกฎหมายเอืออานวยให้เกิดความเจริญอุตสาหกรรมทางการแพทย์
๔) สร้างและพัฒ นาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Modern
farm)
๑.๑.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
ในกลุ่มพืชไร่ที่เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม จาเป็นต้องลดต้นทุนแรงงานและปัจจัย
การผลิต โดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณสม่าเสมอ เช่น
การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีเทคโนโลยีการให้ปัจจัยการผลิตตามสภาพความแตกต่าง
ของพื นที่ (Variable rate technology) เทคโนโลยี ติ ด ตามและคาดการณ์ ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ต
โครงสร้างพืนฐานหรือบริการข้อมูลแผนที่เพื่อการเกษตรความละเอียดสูงระดับแปลง (High resolution) เช่น
แผนที่ส ภาพอากาศและพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การเปลี่ ยนแปลงสภาพดินและนา คลั งภาพถ่าย
ดาวเทียมเพื่อการเกษตร ตลอดจนการแปรผลและการพัฒนาแบบจาลอง เพื่อต่อยอดเป็นซอฟท์แวร์หรือ
บริ การเกษตรรู ป แบบใหม่ เช่น การสร้ างและเผยแพร่ฐ านข้อส าหรับการพยากรณ์ผ ลผลิ ต การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพื่อจัดลาดับการชดเชยและการเยียวยาในกรณีภัยพิบัติ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการทา
การประกันภัยพืชผลโดยเฉพาะพืชไร่ ต้องสร้างผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง ปลอดภัย และใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เช่น การวิจัย ต้นแบบสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจลั กษณะพิเศษ (ทนแล้ ง รสชาติดี เก็บรักษาได้ยาวนาน
เหมาะกับการขนส่ง มีสารมูลค่าสูง) การพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะสาหรับพืชผลเกษตร
เมืองร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่า สารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกค้างและสารพิษ การตรวจสอบ
โรคพืชและโรคสัตว์ ตลอดจนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจั ยเพื่อส่ งเสริมผลิ ตภัณฑ์แ ปรรูปและส่ ว นผสมทางอุตสาหกรรม
การพัฒนาชุดตรวจด้านเกษตรและอาหาร การปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ
ของตลาด หรือเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) อาหารมู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง และสารออกฤทธิ์ เ ชิ ง หน้ า ที่ (High value added food and
functional ingredient)
มุ่ง เน้ น ให้ เ กิ ด อุ ตสาหกรรมอาหารและสารออกฤทธิ์ เ ชิ ง หน้า ที่ จากการใช้ ประโยชน์
ทรั พ ยากรชี ว ภาพและความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศ การพั ฒ นาสิ่ ง บ่ ง ชี ทางภู มิ ศ าสตร์
(Geographical indications: GI) ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตร ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
และเกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง โดยกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทังในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริม ให้เกิดการขยายธุรกิจ กาลังการผลิต
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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และต่อยอดงานวิจัยจากงานต้นแบบไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทังสนับสนุนให้มีมาตรการในการลดอุปสรรคการขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง อาหารและยา สร้างความสามารถในการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
สะดวก และรวดเร็วของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง และสนับสนุนให้มีโครงสร้างพืนฐานที่เกี่ยวข้องในด้าน
ต่าง ๆ เช่น โรงงานต้นแบบ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันหรือปกป้องแหล่งสารอาหารฟังก์ชั่นจากธรรมชาติที่
เป็นของไทย จากการลักลอบศึกษาพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตในไทยแล้วนาไปจดสิทธิบัตรโดยต่างชาติ
๓) ชีวภัณฑ์ (Biologics)
ในระยะสั น (๑-๕ ปี แรก) จะมุ่ ง เน้ น การวิ จั ย พั ฒ นาและผลิ ต ยาชี ว วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง
(Biosimilars) โมโนโคลนอลแอนติบ อดี และวัคซีนพืนฐาน โดยแนวทางการพัฒ นาเทคโนโลยีจะเน้นไปที
งานวิจัยและพัฒนาที่ต่อยอดได้ (Translational Research) คือ การพัฒนาสูตร การผลิตและการวิเคราะห์
การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลองการทดสอบประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในมนุษย์โดยทังหมดต้องเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากล (GMP/ISO/OECD) โดยใน
ระยะสัน ประเทศไทยต้องผลิตยาชีววัตถุมาตรฐานสากลได้ไม่ต่ากว่า ๑๐ รายการ ลดการนาเข้าและค่าใช้จ่าย
ยาชีววัตถุไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐ เพิ่มการส่งออกยาชีววัตถุเป็น ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และสร้างงานในกลุ่ม
วิจัยพัฒนาและกลุ่มแรงงานไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ตาแหน่ง จากนันในระยะกลาง (๕-๑๐ ปี) จะมุ่งเน้นการวิจัย
พั ฒ นาและผลิ ต ยาชี ว วั ต ถุ ช นิ ด ใหม่ และวั ค ซี น ชั นสู ง ในระยะยาว (๑๑-๑๕ ปี ) ประเทศไทยจะต้ อ งมี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุชนิดใหม่ที่มีความจาเพาะเจาะจงสูง รวมทังการนายาชีววัตถุ
เก่าหรือที่หมดความคุ้มครองมาวิจัยพัฒนาต่อยอด วัคซีนที่มีความจาเพาะเจาะจงสูง และใช้เพื่อให้เกิดผลแบบ
มุ่งเป้า (Targeted Therapy) ได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานสากล
๔) เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices)
ในระยะสัน (๑-๕ ปี) จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ วัสดุและอุปกรณ์ตรวจ
วินิจฉัยโรค เพื่อลดการนาเข้าและเพิ่มสัดส่วนการส่งออกเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒ นาที่ ใช้ ส นั บ สนุ น การตรวจวิ นิ จ ฉัย การป้อ งกั นบุ คลากรทางการแพทย์ การช่ว ยดู แล การช่ว ยผ่ าตั ด
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบสารสนเทศซึ่งมีที่ใช้ในทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ใช้ช่วยการตรวจวินิจฉัยที่มีความจาเพาะสูง เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติโลหะและวัสดุทดแทนในร่างกาย
มนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อรองรับ
การใช้งานในอนาคต เช่ น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หุ่นยนต์ฝึกแพทย์ พยาบาล หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการ หุ่นยนต์
สาหรับช่วยฟื้นฟู หุ่นยนต์อานวยความสะดวกในบ้าน เป็นต้น รวมถึงระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์การแพทย์กับ
สารสนเทศเพื่อการดูแลสุ ขภาพ การวิจัย เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมโรงงานระดับกึ่ ง
อุตสาหกรรมเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs สนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาศูนย์สอบเทียบ
มาตรฐาน (Certifying center) ที่ป ระกอบด้ว ยการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทังในห้องทดลองและทางคลิ นิกให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (GMP/ISO) ที่ในระยะกลางและระยะยาวประเทศไทยจะต้องสามารถผลิตอุปกรณ์
การแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยี ระดับสู งและต่อยอดเทคโนโลยีเดิมให้ มีมูลค่าเพิ่มมากขึน รวมทังเป็นศูนย์กลาง
การผลิตชินส่วนและอุปกรณ์การแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน

๑.๒ เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อ ประยุ กต์ ใช้วิ ทยาการหุ่ นยนต์ ระบบอั ตโนมัติ และเทคโนโลยีดิ จิทัล เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๒) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมระบบดิจิทัล ที่ส นับสนุน การผลิตและพัฒ นา และ
การสร้างโอกาสใหม่ในภาคการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมทังสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓) เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) และเกิดการนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ทังด้านการประกอบการตัดสินใจและเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริโภค นาสู่
การวางกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
๔) เพื่อ ให้ เ กิด ความมั่น คง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) และความน่ าเชื่ อถื อ
ของเทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๒.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพของอุตสาหกรรมผลิตและบริการ
ด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล
๒) การจั ด ให้ มีแ พลตฟอร์ มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื นฐานด้านดิ จิทัล เพื่ อรองรับภาค
การผลิตและบริการของประเทศ
๓) การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมเนือหาดิจิทัลของประเทศไทย
๔) ศึกษาวิจัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชาญฉลาดภายในตัว
๕) พัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์
๑.๒.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติที่พัฒนาขึนเองภายในประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle: AGV) โมดูล
ด้านระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาหุ่นยนต์บริการที่มีมูลค่าสูง (High-value services
robots) และหุ่นยนต์ทางานเฉพาะทางที่ช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
ตัวอย่ างเช่น หุ่ นยนต์ทางการแพทย์ที่ช่ว ยในการฟื้นฟูห รือช่วยเหลือผู้ ป่วย หุ่นยนต์ดูแลผู้ สูงอายุ หุ่ นยนต์
บริการในบ้าน สานักงาน และร้านค้า หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้งานทางการเกษตร และหุ่นยนต์เพื่อ
การศึกษา เป็นต้น
๒) อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม UAV โดยเฉพาะโดรน (Drone) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน
ความมั่นคงทางทหาร ด้านการเกษตร การสารวจทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมทัง
การใช้เพื่อการสันทนาการ โดยการทดแทนลดการนาเข้าเทคโนโลยีและการส่งเสริมฐานอุตสาหกรรมโดรนใน
ประเทศไทย การพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่จาเป็นสาหรับการวิจัยและนวัตกรรม เช่น แบตเตอรี่ ซอฟต์แวร์
เซ็นเซอร์ ระบบสื่อสาร และการพัฒนาวัสดุต่าง ๆ รวมทัง การวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน
และการควบคุมและกากับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
๓) เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry technology)
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีอวกาศ เช่น การสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก
วัสดุคอมโพสิทสาหรับชินส่วนโครงสร้างดาวเทียม ระบบควบคุมดาวเทียม (Satellite Control) – “VOSSCA”
ระบบวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพของดาวเทียม – OPTEMIS อุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม
ภาคพืนดินย่านความถี่ S-band (Down Converter) เป็นต้น โดยมุ่งสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ ทัง
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๓๑

ในด้านการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม การวิจัยและสารวจอวกาศ (Space Exploration) การพัฒนาศูนย์
ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace การพัฒนาชินส่วนอุปกรณ์ของดาวเทียมและระบบภาคพืนดิน
การต่อยอดองค์ความรู้จ ากอุตสาหกรรมเดิ มที่มีภ ายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมทังการใช้ประโยชน์จากฐานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อมุ่ง
ไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมอวกาศ
๔) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง (Smart Electronics and
terminal endpoint technologies)
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ค วามชาญฉลาดภายในตั ว
(Intelligent and smart) ด้วยการติดตังระบบฝังตัว (Embedded system) และเซนเซอร์ลงไปในอุปกรณ์
เพื่อให้สามารถทางานได้หลากหลายหน้าที่ (ตรวจวัด/ตรวจรับข้อมูล รับผล ประมวลผลและแจ้งผลที่ถูกต้องใน
เวลาที่รวดเร็ว) และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถแข่งขันในตลาดและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมุ่งเน้น
ให้เกิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีขนาดเล็ก นาหนักเบาเพื่อให้สะดวกในการพกพาและใช้งาน รวมถึง
การใช้พลังงานน้อย (Low-power consumption) เพื่อการนาไปประยุกต์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น ระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่มี การติดตังเซนเซอร์ที่สามารถตรวจวัดค่าสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทังอุณหภูมิ
ความชืน ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สาหรับอุตสาหกรรมเกษตร อุปกรณ์ด้านดิจิทัลแบบพกพา (Wearable
devices) ที่สามารถตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของร่างกายที่สามารถแจ้งผลและป้องกันก่อนการเกิดโรคได้ นอกจากนี
จะต้องจัดให้มีกลไกสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีการใช้งานในประเทศมากขึน เพื่อ
กระตุ้นการวิจัย พัฒนาและผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทังการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การท่ อ งเที่ ย วอั จ ฉริ ย ะและยั่ ง ยื น การพั ฒ นาสารสนเทศเพื่ อ ยกระดั บ ให้ เ กิ ด วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอั จ ฉริ ย ะ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ ก /ขนาดกลางอัจ ฉริ ยะ โรงงานอัจฉริ ยะ รวมถึง ระบบอัจฉริยะด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุขในการเข้าถึงบริการอย่า งมีประสิทธิภาพและไร้พรมแดน ในส่วนของเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง
ให้มีการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ราคาถูก เช่น สมาร์ทโฟน เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและแพร่หลายเพื่อ
รองรับผู้บริโภคในการดาเนินกิจกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
๕) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และการเชื่อมโยง
วิจั ยและพัฒ นานวัตกรรมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ให้ สามารถเชื่อมต่อและ
สื่อสารกัน การรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคลื่น
ความถี่โทรคมนาคมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี IoT และการรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ที่เกิดขึน การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลจากการบริการดิจิทัลในแหล่งต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน และเทคโนโลยี
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data mining management platform) ที่สามารถประมวลและแสดงผล
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ หลั ง จากเกิ ด แหล่ งข้ อ มูล ที่ ผ่ า นการวิเ คราะห์ เ พิ่ มจ านวนมากขึน การพัฒ นาระบบ
การรั กษาความปลอดภัย ของข้อมูล (Data security and privacy) ส าหรับ การเผยแพร่ข้ อมูล จ าเป็ นต้อ ง
พัฒนาขึนด้วย และการพัฒ นาและต่อยอดการใช้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์แบบ Open-Source ที่ส ามารถ
ปรั บ ปรุ งให้ ตรงกับ ความต้องการใช้งานในประเทศ โดยมีระบบเครือข่ายที่ดี มีการเชื่อมโยงที่ครอบคลุ ม
ในต้นทุนที่เหมาะสม และทั่วถึงทังภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน
นอกจากนี ต้องพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์
ข้ อ มู ล (Data Scientist and Analytics: DSA) ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการวิ เ คราะห์ แ ละน าข้ อ มู ล มาใช้
ประโยชน์มีความจาเป็นและต้องเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๖) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
พัฒนาองค์ความรู้ที่บูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับองค์
ความรู้ด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เป็นพืนฐานในการสร้างเนือหาดิจิทัลที่สร้างสรรค์และหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสื่อทังใน
และต่างประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์มูลค่า พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการผลิตเนือหาดิจิทัล ตอบสนองยุทธศาสตร์การผลักดันให้ไทยเป็นที่ตังของผู้ประกอบการเนือหารายใหญ่
ของโลกตามแผนพัฒนาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทังนีต้องส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
การผลิต การสร้างสรรค์แอนิเมชั่น เกม และเนือหาสาระดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Virtual Reality (VR), Augmented
Reality (AR), Immersive technology, Artificial Intelligence (AI) เป็นต้น การจัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถคงอยู่ได้แม้เวลาจะผ่านไปและสามารถนามาบูรณาการ
สกัดองค์ความรู้และนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เนือหาดิจิทัลใหม่ ๆ การส่งเสริมการพัฒนาเรื่องราว
(Story) ให้น่าสนใจ การวิจัยตลาดเพื่อให้ท ราบความได้เปรียบทางการแข่งขันเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
และการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตเพื่อชีให้เห็นถึงทิศทางของอุตสาหกรรม เช่น เกม และแอนิเมชั่น การวิจัย
ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการสิทธิดิจิทัล เป็นต้น

๑.๓ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
๑.๓.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไทยและห่วงโซ่อุปทานไปสู่การผลิตยานยนต์
สมัยใหม่
๒) เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยทังทางบก ทางนา และทางอากาศให้ มี
ประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี
๓) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
๔) เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมโลจิ ส ติกส์ รวมถึงอากาศยานไร้ คนขับ การผลิ ตยานยนต์ไทย
รุ่นใหม่ และไฮบริดส์
๑.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไทยให้รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
๓) การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้เป็นผู้นาในระดับภูมิภาค
๑.๓.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการคมนาคมที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ลดอุบัติเหตุทางการจราจร พัฒนาระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบ
พลั งงานใหม่ข องสั ง คม และการสร้ า งขี ดความสามารถและยกระดับ ห่ ว งโซ่อุ ปทาน (Supply Chain) ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และบุคลากรที่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระดับโลกในประเทศไทย
๒) ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ( Logistics cost
minimization) การขนส่ง การเดินทาง และการสื่อสาร พัฒนาระบบ Smart Logistics System ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่เป็น Smart people ซึ่งมีความต้องการบริโภค Smart product โดย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เชื่อมโยงกับสินค้าและเครื่องจักร เช่น ใช้ Internet of Thing (IoT) เชื่อมโยง
การผลิตตามความต้องการ และเชื่อมโยงกับการขนส่งให้ส่งมอบกับลูกค้าตามสถานที่ และเวลาที่กาหนด
รวมทังการพัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงของระบบขนส่งภายในประเทศทังทางบก ทางนา และทางอากาศ
การพัฒนา Intelligent logistics ในพืนที่ รวมทังพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการไหลของข้อมูลและเงิน
เพื่อยกระดับการจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
๓) อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานรองรับอุตสาหกรรมการบินให้ได้มาตรฐาน พัฒนาศูนย์ซ่อมบารุง
อากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) รองรับ อากาศยานขนาดเล็ ก กลางและใหญ่
ออกแบบและพัฒนาอากาศยานขนาดเล็ก (UAV หรือเครื่องบินขนาดเล็ก) วิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตชินส่วน
อากาศยาน วัสดุตกแต่งภายในเครื่องบิน และอุปกรณ์ภาคพืนดิน รวมทังผลิตบุคลากร (นักบิน ช่างซ่อมบารุง)
ที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
๔) การขนส่งทางราง
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น
การก่อสร้างและบารุงรักษา การสื่อสารและควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชินส่วนรถไฟโดย
เฉพาะตัวรถและส่วนควบ การใช้วัสดุภายในประเทศเพื่อทดแทนวัสดุจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยมุ่งเน้น
การดูดซับและเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดฐานความรู้และสั่งสมองค์ความรู้เพิ่มขึ นใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง
ของประเทศ รวมทังส่งเสริมการวิจัยนโยบาย การวิจัยพัฒนาระบบจัดการผู้โดยสาร ระบบจัดการเส้นทางและ
มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านระบบขนส่งทางราง

๑.๔ การบริการมูลค่าสูง
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อยกระดับการบริการและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ การแพทย์
และความงาม ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศให้คนไทยสามารถเข้าถึงการให้บริการและสร้าง
รายได้เข้าประเทศ
๒) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
๓) เพื่อนาวัฒนธรรมไทยมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยี
๑.๔.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศ
๒) ใช้จุดแข็งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในภาคส่วนที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพื่อเป็น
การยกระดับภาคส่วน
๓) น าขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วัฒ นธรรมไทยมาเป็นจุดดึงดูดนั กท่องเที่ยวด้ว ยการใช้
เทคโนโลยี
๔) สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบนิเวศธรรมชาติให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๑.๔.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) การบริการทางการแพทย์ (Medical services)
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย พั ฒ นาและจั ด ระบบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน ที่ ท าให้ ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึงทังในภาวะปกติและสาธารณภัย
โดยการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ระบบสารสนเทศ ดิจิทัล สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรม ธนาคารชีวภาพ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์
และศู น ย์ ท ดลองทางคลิ นิ ก (Regional clinical trial center) รวมทั งการเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นบริ ก ารทาง
การแพทย์ในระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์เฉพาะ
ทางในสาขาที่ไทยมีความชานาญและมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) และช่วยเร่งเพิ่ม
สั ด ส่ ว นรายได้ ข องธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ การผ่ า ตั ด หั ว ใจ การผ่ า ตั ด เปลี่ ย นข้ อ ศั ล ยกรรมตกแต่ ง
ทันตกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู Health Tourism การปฏิบัติดูแล การสื่อสาร การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ (Care
taker training) รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ พิการ และผู้ด้อยโอกาส และผลกระทบต่อการ
ดูแลสุขภาพคนไทย เป็นต้น
๒) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการสุขภาพ โดยพัฒนาธุรกิจ
บริการทางการแพทย์เป็นหลัก ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยเป็นธุรกิจ
สนับสนุน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของพืนที่/บุคลากร/กิจกรรม เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวเชิง กีฬา การพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการ รวมถึงการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่
(Business model) ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การส่งเสริมโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจาปีผนวก
กับโปรแกรมการท่องเที่ยว โปรแกรมทันตกรรมผนวกกับโปรแกรมการท่องเที่ยว และ Recreational service
(นวดไทย สปาไทย การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพระยะยาว) ผนวกกับโปรแกรมการท่องเที่ยว
เป็นต้น การยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน
การบริการเฉพาะด้าน การจัดทา Market intelligence เพื่อดาเนินการวิจัยทางการตลาดเชิงลึกและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
๓) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์และเสริม
พลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว (Community-based Tourism: CBT)
ศึกษาผลกระทบด้านการท่องเที่ยวต่อชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การกระจาย
รายได้ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวิจัยรูปแบบการรั่วไหลและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
(leakages and linkages) การศึ ก ษาศั ก ยภาพของชุ ม ชนร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการในการน าเสนอกิ จ กรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
นาเสนออัตลั กษณ์ของท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายได้ ประเมินมูลค่าทางด้านวัฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยว การค้นหากลุ่ม
ตลาดเป้าหมายของท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism: CBT) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ การพัฒนาตัวชีวัดและเกณฑ์ประเมินความสุขชุมชนและนักท่องเที่ยวในการบริหารจัดการ
CBT ศึกษาผลกระทบและกระบวนการการกระจายรายได้จาก CBT ในระบบเศรษฐกิจฐานราก การวิจัย
เกี่ยวกับระบบและกลไกทางวัฒนธรรมที่นาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
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๔) การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน
มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ การศึกษา
ผลกระทบของความเสี่ยงจากความไม่สงบต่อภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้ง การสร้ างตั ว ชี้วัด เพื่อติ ดตามทรั พยากรท่อ งเที่ย วหรือ สร้างตัว ชี้วั ดเตือ นภัย (warning indicators)
การวิจัยด้านเครื่องมือทางการเงินและการคลังที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว การศึกษาการลงทุนของธุรกิจ ต่างชาติในภาคท่องเที่ยวของไทยเพื่อหาแนว
ทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยุ ติธรรม การศึกษาผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจท้องถิ่น การกระจายรายได้ อันเกิดจากงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดโดยรัฐส่วนกลางและ
งานเทศกาลที่จัดโดยท้องถิ่น การศึกษาความมีประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณด้านการท่องเที่ยว และ
การศึกษาผลของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy) ต่ออุตสาหกรรมดั้งเดิมของการท่องเที่ยว นอกจากนี้
มุ่งเน้นการศึกษาด้านแรงงานและทักษะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิจัยตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการคุณภาพสูง รวมถึงการวิจัยด้านศักยภาพในการรองรับและการออกแบบ
ภูมิทัศน์สาหรับแหล่งและ Hub ท่องเที่ยว

๑.๕ พลังงาน
๑.๕.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้ างความมั่น คงด้านพลั งงานด้ว ยการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย ให้มีพลังงาน
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ และสามารถใช้ แ หล่ ง พลั ง งานและเชื อเพลิ ง ชี ว ภาพที่ ห ลากหลาย รวมทั ง
มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ย งจากการพึ่งพาพลั งงานน าเข้าจากต่างประเทศและเชือเพลิ งฟอสซิ ล
มากเกินไป
๒) เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พลั ง งานทดแทนจากพลั งงานหมุ น เวีย นที่ มี ศั ก ยภาพและเกิ ด
ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย โดยเน้ น การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นจากทรั พ ยากรชี ว ภาพ
เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งานในประเทศไทย ในภาคเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารใช้
พลังงานมาก
๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและระบบการกักเก็บพลังงานของประเทศไทยให้
สามารถรองรับการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ
๑.๕.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) การพั ฒ นาความสามารถในการผลิ ต และบริ ห ารจั ด การวั ต ถุ ดิ บ และการผลั ก ดั น
ความต้องการการใช้พลังงานหมุนเวียน
๒) การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิต การใช้พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
๓) การสร้างแรงจูงใจ เช่น มาตรการด้านภาษี หรือสนับสนุนการลงทุน เพื่อเพิ่มการผลิตและ
การใช้เชือเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
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๑.๕.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
มุ่งเน้ น การวิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมด้ านเชือเพลิ งชีว ภาพโดยมุ่งเน้ น
ประเด็นที่สาคัญเร่งด่วน ได้แก่ ลดต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนามันชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) จาก
พืช น ามัน ที่ ป ลู กได้ใ นประเทศ การเพิ่ มผลผลิ ต ต่ อไร่ข องอ้ อย มั นส าปะหลั ง และปาล์ มน ามั น (พัน ธุ์พื ช )
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ ยว รวบรวม และขนส่งพืชพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล เพื่อสนับสนุนให้นาผลผลิตทางการเกษตรและส่วนที่เหลือใช้จากการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพืชพลังงานและ
อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชือเพลิงชีวภาพรุ่นที่ ๒ และ ๓ รวมทัง
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคู่ขนานไปกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเชือเพลิงชีวภาพ การศึกษา
เปรียบเทียบศักยภาพของพืชต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการเป็นวัตถุดิบสาหรับเชือเพลิงชีวภาพ การวิจัยและพัฒนา
พืชที่มีศักยภาพให้ความเหมาะสม สาหรับ เชือเพลิงชีวภาพ และการพัฒนาระบบป่าชุมชนในท้องถิ่น เพื่อ ผลิต
ชีวมวล
๒) พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
มุ่ง เน้ น การวิ จั ย และพัฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ านพลั ง งานชี ว ภาพโดยมุ่ งเน้ น
ประเด็นที่สาคัญเร่งด่วน ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพ เชือเพลิง
ชีวมวลต่าง ๆ ขยะ และไม้โตเร็ว รวมทังกระบวนการแปรรูปเป็นพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การใช้ก๊าซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า การพัฒนารูปแบบและระบบใน
การจัดการชีวมวลและขยะเพื่อผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางเลือกและรูปแบบสาหรั บ
พลังงานชนบท รวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาและ
เพิ่มประสิ ทธิภาพเทคโนโลยีภ ายในประเทศและการบริห ารจัดการวัตถุดิบที่ครอบคลุ มถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การเก็บ ศู นย์ทดสอบ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการในประเทศและส่งออก
พั ฒ นารู ป แบบและระบบในการจั ด การชี ว มวลและขยะเพื่ อ ผลิ ต พลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่ งแวดล้อม การพัฒ นาทางเลือกและรู ปแบบสาหรับพลั งงานชนบท รวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)
มุ่งเน้น การวิจั ยและพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานโดยมุ่งเน้น ประเด็นที่ส าคัญเร่ งด่วน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งของ
ประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารทุกระดับของประเทศ และ
มาตรการเพื่อเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่ง สาธารณะ ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
โดยเน้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ และการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีภายในประเทศ
รวมทังการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (Technology
Acquisition) และการบริหารจัดการที่ครอบคลุมไปถึงศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน และมาตรการที่เอือให้ประเทศ
ลดการใช้ พ ลั ง งานลงได้ การประเมิ น ผลกระทบที่ ส าคั ญ ระดั บ ประเทศหรื อ ภาค (ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม) ของการใช้นโยบาย มาตรการ และแผนพลังงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อ
การสร้างสรรค์และปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และแผนอนุรักษ์พลังงาน
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๔) การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ า นการกั ก เก็ บ พลั ง งานเพื่ อ
ความมั่นคงในการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศโดยมุ่งเน้นประเด็นที่สาคัญเร่งด่วน ได้แก่ การวางระบบ
กั ก เก็ บ พลั ง งานเพื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ โครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ Smart grid/microgrid, distributed generation
การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานชนิดต่าง ๆ สาหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องและยานยนต์ไฟฟ้า รวมทัง ส่งเสริม
การวิ จั ย และการพั ฒ นาวั ส ดุ ส าหรั บ ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน การพั ฒ นาระบบจั ด การแบตเตอรี่ (Battery
management system) การจัดการแบตเตอรี่หลังใช้งาน ระบบโครงสร้างพืนฐานรองรับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่ง
รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้า การใช้ทรั พยากรภายในประเทศในการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน และสนับสนุน
การตังโรงงานผลิตภายในประเทศตามมาตรฐานสากล รวมทังพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเน้นไปทีป่ ระเด็นสาคัญทางสังคม
ของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การเข้าสู่สังคมสูง
วั ย แรงงานทั ก ษะสู ง และเฉพาะทางซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ขาดแคลน แรงงานทั ก ษะต่ าซึ่ ง มี โ อกาสตกงาน
การแก้ปัญหาความเหลื่อมลาหรือความไม่เท่าเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทังด้าน
สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของสังคมไทยให้พร้อม
รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึนในยุ คดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการนา
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เตรี ย มความพร้ อ มประชากรทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ พ ร้ อ มเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี อ าชี พ ที่ ดี อยู่ ร่ ว มกั น และ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพ ด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะ
บริการสาธารณะ และสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และทั่วถึง
๓. พัฒ นาการบริ ห ารจั ด การน าให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ใช้ท รัพ ยากรอย่า งมีเ หตุ ผ ล ไม่ เกิ ดมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมทังลดการปล่อยก๊า ซเรือนกระจกและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔. ลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประชากรทุกกลุ่ม กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น
และชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่ในภูมิภาค
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
๑. ผู้สูงวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพส่วนตนในการศึกษาและการทางาน
๒. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชันผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ ๕๐ (เมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕๙ ที่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐)
๓. เกษตรกรร้อยละ ๙๐ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตผลผลิต และสินค้าทางการเกษตร
๔. ปัญหาโรคเรือรังของประเทศลดลง ทังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๔.๑ อัตราป่วยรายใหม่ของวัณโรคลดเหลือน้อยกว่า ๑๐ คน ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๗๘
(เมื่อเทียบกับ ๑๗๒ คน ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๘)
๔.๒ การติดเชือเอชไอวีร ายใหม่ล ดลงร้อยละ ๙๐ (เหลื อน้อยกว่าพันคนต่อปี เมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๙ ประมาณเจ็ดพันคนต่อปี)
๔.๓ อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจ
เรือรังในประชากรอายุระหว่าง ๓๐-๗๐ ปี ลดลงเหลือ ๒๕๗ คน ต่อประชากรแสนคน ภายในปี ๒๕๖๘ (เมื่อ
เทียบกับ ๓๔๓ คน ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๒)
๕. ประเทศไทยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในปี ๒๕๗๓ และลดมูลค่า
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖. ประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะ ๒๐ เมือง ใน ๔ ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๕ เมือง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่
๒๑ ๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต ๔) การบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ ๕) การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ โดยมีรายละเอียด ดังนี

๒.๑ สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสาหรับเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่สังคมสูงวัย
๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสาหรับเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่สังคมไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในการเป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็นสังคมที่มี
ความสมานฉันท์ (Harmony)
๒.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในสังคม
๒) ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
๓) เร่งรัดให้บุคลากรภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคดิจิทัลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกันโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาการปฏิบัติงานในลักษณะ
Smart and high performance government
๔) ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
๕) สนั บ สนุ น ให้ มี การศึก ษาทังในระบบและนอกระบบ โดยอย่า งน้ อยประชาชนต้อ งจบ
การศึกษาขันพืนฐาน
๖) ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม
๗) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และขยายผลการเป็นสังคมชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) ศักยภาพ และโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยให้มีบทบาททางสังคม ดารงชีวิต
อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การมีเงินออมและมีทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อ
จะบริหารเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัย การสร้างบริการดูแลผู้สูงวัยครบวงจร เช่น บริการ
บ้านพักคนชรา ทังด้านความยั่งยืนของธุรกิจ การวางระบบการเงินของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม การปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การขยาย
อายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ กองทุนการออมแห่งชาติ การส่งเสริมการออมและการประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุ การมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทังหลักประกันหลังเกษียณจากการทางาน
การจ้างงานผู้สูงอายุจากภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของผู้สูงอายุ การศึกษา
สาหรับสังคมสูงวัย การวิจัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้านคุณธรรมและตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง พัฒนาคน
ด้านพฤติกรรมของคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงวัย การเปรียบเทียบความเชื่อ ค่านิยม
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๔๐

อุดมการณ์ วิถีชีวิตของคนต่างวัยต่างประสบการณ์ การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของคนทุกช่วง
วัย การเลียนแบบและดัดแปลงเทคโนโลยีและอุปกรณ์สาหรับผู้สูงวัยให้เหมาะสมกับสรีระและวิถีคนเอเชีย
๒) เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ให้รู้ถึงผลกระทบทางบวกและลบของการเลื่อนไหลทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทางตะวันตกไปสู่ประเทศทางตะวันออก
(บูรพาภิวัตน์) ได้แก่ ความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ระบบ
การศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงและผู ก โยงระบบการศึ ก ษาโลก การขจั ด ความเหลื่ อ มล าทางการศึ ก ษา การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการศึกษาเพิ่มขึน การยกคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล การเสริมสร้างทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต รวมทังการพัฒนาศักยภาพของคนที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่ างประเทศเพื่อนบ้าน
ประชาคมอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ การมีระบบเตือนภัยด้านโรคติดต่อ มลภาวะ และยาเสพติด
โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาประเทศ เพื่อพัฒนาหรือยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างระบบและกลไกในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓) ความมั่นคงของประเทศ
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง ครอบคลุ ม ความมั่ น คงภายในประเทศ เกี่ ย วกั บ
ยุ ท โธปกรณ์ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองและพั ฒ นาไปสู่ ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
เทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเอง (Home-grown technology) องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
งานวิจั ย ด้ านความมั่น คง เทคโนโลยี เ พื่อ การตรวจ เฝ้ า ระวัง แจ้ง เตื อน ช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาภัย พิบั ติ
สาธารณะต่ า ง ๆ และนวั ต กรรมวั ส ดุ อุป กรณ์ ที่ จ าเป็ นเมื่ อ ประเทศเข้า สู่ ส ถานการณ์ ฉุก เฉิ น หรื อ วิ ก ฤต
การจั ดท าและปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ และการบริ ห ารจั ดการโทรคมนาคมระดับ ชาติ การเฝ้ า ระวั ง
การเปลี่ย นแปลงของการเมืองระหว่างประเทศที่สาคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และ
ความมั่นคงข้ามพรมแดน การรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Maritime security) การป้องกันและเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่ไม่ใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยาเสพติดแนวพรมแดน การลักลอบเข้าเมือง
ปัญหาแรงงานข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ โรคระบาด และโรคติดต่อ
ร้ายแรง รวมถึงร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
พืนที่ชายแดน
๔) รัฐบาล ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปรับกลไกการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในยุ คดิจิทัล การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
การเพิ่มประสิทธิภาพของ E-Government การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารด้านการคลังของรัฐบาล
ด้านนโยบายภาษี การยกเว้นและลดหย่อนภาษี ของรัฐบาล การใช้สิทธิในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิรูปกฎหมายการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทังการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายข้อมูลข่าวสาร กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่ล้าสมัย
๕) ความมั่นคงของมนุษย์
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว การสร้างระบบคุ้มกันทางสังคมด้านคุณธรรมและตระหนักรู้
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๔๑

หน้าที่พลเมือง ระบบสวัสดิการทางสังคม การคุ้มครองทางสังคม (Social protection) การออกแบบเพื่อคน
ทังมวล (Universal design) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
มนุษย์และเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การสร้างระบบ
อัจ ฉริ ยะในการเฝ้ าระวังโดยไม่ก้าวก่ายและยังเคารพความเป็นส่ วนตัวและเสรีภาพของประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมบทบาทของ
สตรี การกระจายของค่าจ้างเงินเดือนในช่วงชีวิต เปรียบเทียบข้ามกลุ่มอาชีพและระดับการศึกษา การเพิ่ม
รายได้ข องผู้ ป ระกอบอาชี พอิส ระและคนทางานนอกระบบ การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ประเมินประสิ ทธิภ าพ
ความยั่งยืน และการบริหารจัดการโครงการเงินออมต่าง ๆ ที่เป็นเงินออมระยะยาวทังที่ดาเนินการโดยภาครัฐ
องค์กรของรัฐและของเอกชน
๖) การลดความเหลื่อมล้า
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมลา ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และความยากจน การจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก
การเข้า ถึง บริ การพื้น ฐานทางสัง คมของภาครั ฐ เช่น ระบบหลั กประกันสุ ขภาพภาครั ฐ การเสริ มสร้ า ง
ความเข้มแข็งของชุมชนและการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น สวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส ระบบยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมลา สิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณะ การลงทุน การออม การประกอบอาชีพ การมีความเสมอภาค
และความยุ ติ ธ รรม เช่ น การพั ฒ นากฎหมายเพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเหลื่ อ มล าทางสั ง คม การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับความยุติธรรมทางสังคม การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุ ติธ รรมได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ การกาหนดโทษที่มี ความเหมาะสมกับการกระทาผิ ดทังทางอาญา แพ่ ง
ปกครอง และมาตรการจูงใจ ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานและบังคับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมใน
สั ง คม การส่ ง เสริ ม ให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ม าตรฐาน น่ า เชื่ อ ถื อ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ที่ เ สมอภาครวมถึ ง
การมีส่วนร่วมของยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทังความรู้ท้องถิ่ นกับการลดความเหลื่อมลา
บทบาทของกองทุนหมุนเวียนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคม เงินช่วยเหลือ
เด็กยากจน ผู้ สู งอายุ คนพิการ การแสวงหาทางเลื อกทางนโยบายเพื่อยกระดับสถานะและคุณภาพชีวิต
ยกระดับสิทธิและโอกาส รวมทังการลดกระบวนการที่ทาให้เกิดเป็นคนชายขอบ การสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนด้อยโอกาส การเข้าถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
ระดับชาติ เพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมลาในระยะยาว การจัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัยทังด้าน
สาธารณสุข สังคมภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษาฐานข้อมูลทรัพย์สินครัวเรือน การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตและสร้ างความเสมอภาคของชุมชนสั งคมในบริบทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล การลด
ความเหลื่อมลาระดับครัวเรือนและความเหลื่อมลาข้ามรุ่น การเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีของประชากรระดับ
ฐานราก

๒.๒ คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) ปรั บ เปลี่ ย นให้ ค นไทยเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะสู ง มี
ความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข
โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เพื่อเติมเต็มศักยภาพของคนไทยให้สามารถเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
และนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๔๒

๒.๒.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิต/อุตสาหกรรมในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อสร้างให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน
๒) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจดสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วมากขึน
๓) ขยายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษาให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในอาเภอทั่วประเทศ
๔) รณรงค์ส ร้ า งจิ ตอาสาในสั ง คมไทยทุก ระดับ อย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในกลุ่ ม
เยาวชน
๕) เร่งรัดการสร้างสมรรถนะของคนไทยในทุกระดับด้านภาษาอังกฤษและภาษาสากลอื่น
รวมทั งสมรรถนะด้า นการใช้ค อมพิว เตอร์ แ ละอิน เตอร์ เน็ ต โดยความร่ว มมื อของทุ กภาคส่ ว น พร้ อมกั บ
มาตรการจูงใจ เช่น การลดหย่อนภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและภาษาสากล
อื่น
๖) เร่ งรั ด สนั บ สนุ น ให้ คนไทยมีผ ลงานระดับนานาชาติและประเทศ มีจานวนศูน ย์ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ/นานาชาติ ด้านต่าง ๆ
๗) เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ด้านนโยบาย หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประเมิน การบริหารจัดการ
๒.๒.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) คนไทย ๔.๐
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ค นทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี ทั ก ษะชี วิ ต ความรู้
ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมและ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีวินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์
ผลประโยชน์สาธารณะ และมีความมุ่งมั่นสู่การสร้างความสาเร็จในชีวิ ต มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคม (Social media) และใช้เทคโนโลยีหุ่ นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติเพื่อสอดรับกับ
การเข้าสู่ยุคดิจิทัล การสร้างนวัตกรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีบนเวทีสากล
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การสร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจอธิปไตย การส่งเสริมและสร้างกลไกการรับรู้
กฎหมายของประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมที่เคารพกติกา (Culture of lawfulness)
๒) เยาวชน ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อให้เยาวชนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านการแก้ปัญหา
ด้านการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ด้านความร่วมมือ
ด้านการท างานเป็ น ทีมและภาวะผู้ น า ด้านการสื่ อสารและรู้เท่าทั นสื่ อ ด้านคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ทัก ษะอาชี พ และทั ก ษะการเรี ย นรู้ การมี ค วามเมตตากรุณ า วินั ย คุณ ธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างหรือส่งเสริมความรู้และทักษะ
ความเป็นพลเมืองที่และค่านิยมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนานวัตกรรม และ
การบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดทามาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรั บ ใช้ก ระบวนการเรี ย นรู้ ในบริ บ ทต่าง ๆ ทังในสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และแหล่ ง
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๔๓

การเรียนรู้นอกห้องเรียนอื่น ๆ รวมถึงการขยายผลในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคนด้านจิตพฤติกรรม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงวัย
๓) เกษตรกร ๔.๐
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เกษตรกรและสถาบั น
เกษตรกร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความเข้มแข็งของภาคเกษตร การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
การพัฒนาระบบอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการเกษตร การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที่ทัน
เหตุการณ์ และการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง สารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
๔) แรงงาน ๔.๐
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของแรงงานและ
ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
เวทีโลก การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างประเทศในการพัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสร้างมาตรฐานทดสอบและสร้างระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ การส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน การสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ
สถานประกอบกิจ การที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย การพัฒนาแรงงานให้ มี
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีชันสูงเพื่อการผลิตและบริการ รวมทังการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
๕) การศึกษาไทย ๔.๐
ด้ า นนโยบาย มุ่ง เน้ น การวิจั ย และนวั ตกรรมเพื่อ หารู ปแบบที่ มี ธ รรมาภิบ าล (Good
governance) ของสถานศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษาที่ จ ะผลิ ต คนตามความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน การเงินและงบประมาณทางการศึกษาของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิ ทธิภาพ การมีป ระสิทธิผ ลและผลกระทบของนโยบายทางการศึกษาในช่วงทศวรรษที่ผ่ านมา
การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าศึกษาระดับอาชีวะมากขึน การพัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ
การศึกษา และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
ทางการศึกษา โดยยึดสถานศึกษาเป็นเป้าหมายสาคัญ การศึกษาวิจัยปัญหา อุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศทุกระดับ การศึกษาวิจัยพฤติกรรมกู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาและความยั่งยืนของกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)
ด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหาแนว
ปฏิบัติและมาตรการจูงใจในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเสมอภาคด้านคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ และเยาวชนชายขอบ
การวิจั ย พัฒ นาเครื อข่ ายแหล่ งเรี ย นรู้ ชุ มชนที่ต อบสนองความต้องการเด็ก เยาวชน และพ่อ แม่ที่ มาจาก
หลากหลายกลุ่ม การเปรียบเทียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนในด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนในทุกเสาหลัก ค่านิ ยมพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในอาชีว ศึกษา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๔๔

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตอบสนองต่อสังคมประชาคมอาเซียนและประเทศไทย ๔.๐
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบสนองการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศตามช่วงวัย
กลุ่มผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา/
อุดมศึกษา
ด้ า นการบริ หารจั ด การ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นารูปแบบการบริห าร
จัดการท้องถิ่นและสังคมเมืองให้มี การเข้าถึงทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชิง
พืนที่ (ภูมิภาค เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพืนที่พิเศษ) การประเมินผลการศึกษา
การหาวิธี การรู ป แบบใหม่เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธ ยมเพื่อการเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาผลกระทบการสอบวัดความรู้ระดับชาติ การประเมินผลการเรียนรู้ระดับต่าง ๆ กับ
การจัดการเรียนการสอน
ด้ า นคุ ณ ภาพครู มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเชิงพืนที่ ผลกระทบจาก
กระบวนการเลื่ อ นวิท ยฐานะ การเขี ย นผลงานทางวิ ช าการ และการวิ จั ย ฯลฯ การสร้ างนวั ต กรรมเพื่ อ
การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ด้านพัฒนาหรือสร้างระบบ/เครื่องมือ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสม ได้มาตรฐานทุกช่วงวัย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลา
และสถานที่ การวิจัยที่พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้าง
นวัตกรรมเพื่ อการทางานข้ามวัฒ นธรรมภายใต้ บริบทสั งคมแห่ งปัญ ญาและภูมิธ รรม การปรับปรุ งแก้ไ ข
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ มี ประสบการณ์ใน
สาขาวิช าชีพต่าง ๆ ที่จ าเป็ น และตรงตามความต้องการของประเทศ เข้ามาช่ว ยจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้
ด้านพัฒนาหรือสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่า งเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
ความมุ่งมั่นสู่การสร้างความสาเร็จในชีวิต การครองตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมีสุนทรียภาพใน
ศิลปะต่าง ๆ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างหรือพัฒนาแรงงานให้เป็นผู้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตของทุกกลุ่ม ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กลุ่มผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ที่ออกกลางคัน และออกจาก
ระบบการศึกษาภาคบังคับ เป็นต้น การพัฒนากาลังคนสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

๒.๓ สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๒.๓.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีความพร้อม
มีศักยภาพและขีดความสามารถที่รองรับการรักษาและจัดการความเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมทังประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน
๒) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพ
๓) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา รวมทัง
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๔๕

๔) เพื่อให้ การวิจัย และนวัตกรรมยกระดับระบบสวัสดิการสั งคมให้ มีคุณภาพ ครอบคลุ ม
ทั่วถึง และเท่าเทียม
๒.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) เร่งรัดวิจัยระบบบริการสุขภาพ รวมทังพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริการสุขภาพ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๒) เร่ ง รั ดวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมในการดู แลสุ ข ภาพ การปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมทางสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
๓) สนับสนุนและยกระดับงานวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมที่ส่งเสริมการกินดีอยู่ และการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากคนไทย
๔) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการ
สุขภาพและระบบสวัสดิการสังคมพืนฐาน
๒.๓.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) ระบบบริการสุขภาพ
มุ่งเน้นการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุ ขภาพให้ รวดเร็ว
ไร้รอยต่อ มีความหลากหลาย ครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน เช่น การสร้างเสริมระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่เอือต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็น การสร้างความตระหนักและความรอบรู้ในสุขภาพ
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย การลดปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยง การบูรณาการการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบ
สุขภาพเพื่อให้เชื่อมโยงกันและเกิดเอกภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนา
บุคลากรในระบบบริ การสุ ขภาพให้มีบทบาทวิจัยและพัฒ นาระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก
การจัดระบบหรือการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่าง ๆ การพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพครอบคลุมการเตรี ยมความพร้อมของระบบบริการเพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical hub) การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการสาหรับผู้ป่วยเรือรัง (Chronic care) การใช้
ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิ ภาพของระบบ
บริการสุขภาพ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการดูแลสุขภาพที่บ้าน
๒) การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
มุ่งเน้นการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงการลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ โดยเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านงานวิจัย
สหสาขา รวมถึงชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญาเดิม
ของไทย การแพทย์แผนไทย (การแพทย์พืนบ้าน) การแพทย์ทางเลือกและสร้างงานวิจัยให้เกิดบริการทาง
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน การสร้างความรอบรู้ ความเท่าทันด้านสุขภาพและการเป็นแพทย์ของตนเอง
ของประชาชน รวมทังทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
การสร้ างสุขภาวะในประชากรทุกช่วงอายุเพื่อลดการพึ่งพิงรัฐ เช่น การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุ ขภาพและให้
ประชาชนรวมทังทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพทังสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาวะแวดล้อมทาง
สังคมที่มีผ ลต่อสุ ขภาพ รวมถึงการลดภาระทางสังคม การส่ งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโ ภคอย่างถูกหลั ก
โภชนาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษาด้านสมอง จิตใจและ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๔๖

พฤติกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างกลไกการทางานของระบบประสาท
และสมอง (กลไกการทางานระบบสารเคมีในสมองและระบบประสาท รวมทังปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ตลอดจนการทางานของสมอง จิตใจและพฤติกรรมทุกช่วงวัย) การวางแผน ติดตาม และประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซา/โรคติดต่อไม่เรื อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการ
ทางสังคมที่เอือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การจัดการผังเมือง
การจัดการพืนที่อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริการสาธารณะที่
ส่งเสริมสุขภาวะ) การส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพการหาแนวทางในการลดต้นทุน เสริมสร้างปัญญา (Wisdom) และ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสติปัญญา รวมทังการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
๓) ระบบการดูแลและรักษาโรค
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
รวมทังคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทย์แบบแม่นยา และการวินิจฉัยและ
รักษาในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุ่มโรคไม่ติดเชือ โรคติดเชือ ทังที่เป็นโรคเรือรัง โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาทังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทังการศึกษาติดตามระยะ
ยาว (Long-term cohort study) การวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคที่สาคัญ การวิจัยเพื่อนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ทางด้านสุขภาพและการแพทย์สาธารณสุขมาใช้
๔) ระบบสวัสดิการสังคม
มุ่งเน้ น การวิ จั ย และนวัต กรรมเพื่ อพัฒ นาและยกระดับ ระบบสวัส ดิ การสั งคมพืนฐาน
ที่ประชาชนพึงได้รับให้ครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ใน ๔ เสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม
ได้ แ ก่ ระบบการให้ บ ริ ก ารสั ง คม (เช่ น ปรั บ ระบบประกั น สุ ข ภาพ กองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ) ระบบ
ประกันสังคม (เช่น ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออมแห่งชาติ) ระบบช่วยเหลือทาง
สังคม (เช่น ระบบดูแลผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนป่วยเรือรัง/โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม) และ
ระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม (เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคม) ควบคู่ไปกับการวางแผนจัดการภาษี
และแผนการจัดการงบประมาณแผ่นดินของประเทศให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกัน

๒.๔ การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
๒.๔.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ประเทศไทยมีทรัพยากรนาทังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือน
กระจก ส่งเสริมการพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนต่า และส่งเสริม การปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๓) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดย
ควบคุมมลภาวะให้ไม่เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศได้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๔๗

๒.๔.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) สนั บ สนุ น ให้ มีแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการดาเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทังการทาผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของประเทศ
๒) สร้ างระบบเครื อข่ายของภาคประชาชน ภาคการพัฒ นาการวิจัยและนวัตกรรม และ
การนาผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับทราบปัญหา และหาวิธีการแก้ไขด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม
๓) พัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากลด้วยผลการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงง่ายด้วยการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ
๔) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรองรับการวิจัยด้านการบริหาร
จัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและ
พัฒนาองค์ความรู้
๕) เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่งานวิจัยและนวัตกรรมที่เอือต่อการผลิตและการบริโภค
เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนาในลุ่ม
นาสาคัญของประเทศ รวมถึงการปกป้อง เยียวยาและฟื้นฟูระบบนิเวศ
๗) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘) ส่ งเสริ มการวิ จั ย และนวัตกรรมเพื่ อการสร้างคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ดี ลดปริม าณขยะ
มลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศ
๙) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนาของเสียและของเหลือทิงมาใช้ประโยชน์
๒.๔.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) การบริหารจัดการน้า
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาในเชิง
พืนที่ การบริหารจัดการนาแบบบูรณาการในพืนที่เมืองใหญ่/เมืองท่องเที่ยว/เมืองอุตสาหกรรม/พืนที่ลุ่มนาของ
ประเทศ การบริหารจัดการนานอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานที่จาเป็นในการกักเก็บ/การระบายนาที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทางนา
๒) ระบบน้าชุมชนและเกษตร
มุ่งเน้นการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งต้นนา การศึกษา
ปริ มาณและแหล่ ง น าต้น ทุน ระบบการเก็บ นา และระบบการใช้ นาที่เ หมาะสมกั บการเกษตรของชุม ชน
การวิจัยเพื่อพัฒนาพืนที่สูงและพืนที่ลุ่มแบบบูรณาการ การบริหารจัดการนาและพืนที่การเกษตรที่เหมาะสม
และการคุ้มครองพืนที่เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทังการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบการให้นาที่
เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชนเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นาในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน
การใช้นาในช่วงนาแล้งและนาหลากในภาคเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบาบัดนาเสียและ
การนากลับมาใช้ของชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทาแผนที่ผังนา

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๓) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมที่เป็นค่า
เฉพาะของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลการดาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ได้มาตรฐานและ
สามารถเชื่อมโยงกันได้ การลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรและป่าไม้ กลไกการสนับสนุนทุก
ภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยีที่มีอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับประเทศไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๔) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจาลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง
แม่นยา ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) ใน
อนาคตโดยมุ่งเน้นพืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบต่อพืนที่เพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนการปรับตัว
แผนป้องกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการโดยมี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ระบบการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทั่ว ถึงและเป็ น ธรรม การแก้ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล การพัฒ นากลไกหรือเครื่องมือเพื่อสนับสนุน
การปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศด้ า นต่ า ง ๆ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในอนาคต การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชันบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพืนฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
๕) การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทังในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม หยุดยังการสูญเสียชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม
หรือใกล้สูญพันธุ์ การสนับสนุนและยกระดับงานวิจั ยเชิงลึกที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากมนุษย์ การปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลดและการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
การบู ร ณาการจั ด การคุณ ภาพอากาศและมลพิษ ทางอากาศ ในพื นที่ วิก ฤตทั งในระยะสั นและระยะยาว
การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ จิ ต ส านึ ก และการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
การส่งเสริมการจัดตังกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยกระดับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณา
การเพื่อเป็นโครงสร้างพืนฐานในการเฝ้าระวังเตือนภัยและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๒.๕.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง อันเป็น
การเตรียมพร้อมกับสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรเมืองของประเทศ และเพื่อ
สร้างเมืองน่าอยู่ ที่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพืนฐานเพียงพอสาหรับคนทุกกลุ่ม มี
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง รวมทังการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเจริญ
ของชุมชนและสมาชิกชุมชน
๒.๕.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ น โยบายและแผนการใช้ ที่ ดิ น ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ออกแบบเมืองให้ ส อดคล้ องกับ การรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม สวนสาธารณะ พื นที่สี เขี ยว การบริห ารจั ดการนา
มลภาวะทางนา มลภาวะทางอากาศ การบริหารจัดการขยะและของเสีย และปรากฏการณ์เกาะความร้อน
และบริ ห ารจั ด ระบบพื นที่ ก ารเกษตรเพื่ อ เป็ นแหล่ ง ผลิ ต อาหารสู่ เ มื อ ง โดยให้ ป ระชาชนในพื นที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
๒) วางแผนการใช้ ร ะบบโครงสร้ างพืนฐานทางกายภาพในพืนที่เ มือ งส าหรับ คนทุก กลุ่ ม
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
๓) ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ทังในด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ การศึกษา
รวมถึงระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระบบเตือนภัยและการป้องกันภัยพิบัติ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเมืองที่ง่ายต่อการใช้งาน และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเมืองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕) เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เปิดกว้างและสามารถเข้าถึงผู้ใช้ในทุกระดับ
สามารถแก้ไขให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันได้
๖) พัฒนาระบบกลไกกฎหมายการบริห ารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ใน
การใช้ที่ดินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๗) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของของจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นพืนที่เป้าหมาย
๘) สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความเจริญของชุมชน โดยการมีส่วนร่ว มของสมาชิกใน
ชุมชน
๒.๕.๔ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้
การพัฒ นาด้า นโครงสร้ างพืนฐานทางเศรษฐกิจ สั ง คม และสิ่ งแวดล้ อมเพื่อรองรั บการขยายความเจริ ญ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะรองรับตามศักยภาพของพืนที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) การพัฒนา
พืนที่ (ภาค/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพแตกต่างกัน) เพื่อรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ในระดับท้องถิ่น การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น การกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการคอรัปชั่น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและการคลังท้องถิ่น
๒) เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการสร้างระบบต้นแบบเมืองอัจฉริยะ การวาง
โครงข่ า ยการสื่ อ สารพื นฐานที่ ส ามารถรองรั บ ระบบอุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะและระบบ Cloud Data Service
การจัดการระบบศูนย์เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประชากรเพื่อ
การพร้ อมต่อการก้าวเข้าสู่เมืองอัจ ฉริ ยะ การสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเชื่อมระบบต่าง ๆ ของเมือง
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อัจฉริยะ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบโครงสร้างพืนฐานและระบบบริหารจัดการรองรับ
การพัฒนาเมืองสาหรับการอยู่อาศัยและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
๓) ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
กรอบนโยบายแห่งชาติด้านการผังเมืองและการพัฒนาพืนที่ การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูป การใช้โครงสร้างพืนฐาน ทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน กาหนดการแบ่งย่าน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ กาหนดระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๔) ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศั กยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งและความเจริญของชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ รวมทังองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการผลิตและการดารงชีพของสมาชิกชุมชนที่อยู่ในเมืองและชนบท รวมถึงสมาชิกชุมชนที่ด้อย
โอกาสหรืออยู่ห่างไกลหรือชายแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้พืนฐานและเทคโนโลยีฐานที่สามารถพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีเฉพาะ
และสนับสนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรม
๒. เพื่อให้สามารถใช้องค์ความรู้พืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์แก้ปัญหาทางสังคมและพัฒนา
สังคมได้
๓. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญสูง
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. ประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถของทั ง ๔ ด้ า น คื อ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี วั ส ดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
๒. ประเทศไทยมีองค์ความรู้พืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ที่สามารถต่อยอดไปแก้ปัญหาสาคัญ
ของประเทศและสามารถบริหารจัดการกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบสาคัญต่อประเทศไทย
๓. ประเทศไทยเป็ น ผู้ น าการวิ จั ย ในระดั บ โลกด้ า นเกษตร (พื ช และสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ของไทย) ด้ า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการแพทย์และสุขภาพ (โรคเขตร้อน) ด้านฟิสิกส์และเคมี (บางสาขา) และ
ด้านสังคม (ระบบประกันสุขภาพ)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ประกอบด้ว ย ๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) องค์ ความรู้ พืนฐานและเทคโนโลยี ฐ าน
๒) องค์ความรู้พืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ และ ๓) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี

๓.๑ องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
๓.๑.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พืนฐานและเทคโนโลยีฐานซึ่งจะนาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในสาขาอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันเชิง
นวัตกรรมได้ในอนาคต
๓.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ พื นฐานและเทคโนโลยี ฐ านเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือศักยภาพสูง
๒) เร่งพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พืนฐานและเทคโนโลยีฐาน
๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้องค์ความรู้พืนฐานและเทคโนโลยีฐานได้รับการพัฒนาเป็น
เทคโนโลยีเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีฐานเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
๔) ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่ม (Cluster) เช่น
กลุ่มอาหาร กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
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๓.๑.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขา
ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือศักยภาพสูง ได้แก่ สาขาการแพทย์ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมี
ชีวภาพ มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินผลห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab-on-a-chip) การเพาะเลียงเซลล์
สามมิ ติ ร วมถึ ง เซลล์ ต้ น ก าเนิ ด (3D Cell culture including stem cells) การผ่ า ตั ด ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
(Computer aided surgery) แบบจาลองการเจริญเติบโตพืชและสรีรวิทยาพืชที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร (Modelling and forecasting for agriculture) เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
พันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ประสิทธิภาพสูง เช่น ชีววิทยาระบบ (Systems biology) เทคนิคการหาลาดับเบส
ประสิทธิภาพสูง (Next generation sequencing technology) เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม และเทคโนโลยี
ชีว วิทยาสั งเคราะห์ (Synthetic biology) การใช้เซลล์ เป็นโรงงานเพื่อการผลิ ต (Microbial technology)
เทคโนโลยีเพื่อขยายขนาดการผลิต เช่น เทคโนโลยีเอนไซม์และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess
engineering) รวมทังเทคโนโลยีทางด้านโอมิกส์ต่าง ๆ (genomics, proteomics, metabolomics และอื่น
ๆ)
๒) เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า
สูง (High value added) และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สาคัญในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมด้านเกษตรและ
อาหาร สิ่ ง ทอ รวมทั งอุ ต สาหกรรมใหม่ ใ นอนาคต เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ นส่ ว นยานยนต์
อุ ต สาหกรรมอากาศยาน อุ ต สาหกรรมระบบราง ได้ แ ก่ Light-weight materials, Conductive
nanomaterials for anti-static, Bio-based materials, Automation and robotic, Smart/functional
materials การใช้เทคโนโลยี วัส ดุในการพัฒ นาคุณภาพและลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
เพื่ อให้ ทุ กคนเข้า ถึง ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ ก ารได้ อย่ างเท่า เที ยมกัน เช่น อุ ตสาหกรรมการแพทย์ ได้ แก่ Biomedical materials อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ Materials for energy saving design, Technologies for
self-cleaning อุตสาหกรรมระดับชุมชน ได้แก่ Functional/Technical textiles รวมทังการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนากระบวนการออกแบบ การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม โดยใช้
แนวคิด ตลอดวัฏ จั ก รชี วิต (Life Cycle Thinking) บนหลั ก การของการใช้ท รัพยากรอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
(Resource use efficiency) การพั ฒ นาเทคโนโลยี พ ลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เช่ น Material
coating technology, Solar Photovoltaics, Catalytic materials, Waste treatment, Hydrogen
storage, Fuel cell technology, Capacitor, Carbon Capture and Sequestration (CCS) ก า ร พั ฒ น า
พลาสติกทนทานต่อรังสียูวี และคัดกรองรังสีความร้อนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่า การพัฒนาวัสดุปลูก
คุณภาพสูงจากใยมะพร้าวและปาล์มนามัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ active สาหรับผักและผลไม้สด
เพื่อการลดความสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
๓) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยีสาหรับเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโรคที่ มี ค วามส าคั ญ ทั งในคนและในสั ต ว์ การพั ฒ นาพลาสติ ก ควบคุ ม
การแลกเปลี่ยนก๊าซสาหรับทาบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้ โดยใช้นาโนเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุทางการแพทย์
การผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องสาอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อผลิต
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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พลั งงาน การรั กษาสิ่ งแวดล้ อมให้ ส ะอาด การพัฒ นา Platform technology และโครงสร้างพืนฐานด้าน
การวิจัยและพัฒนา และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
๔) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้ มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสาร
ที่มีค วามเร็ ว และคุณภาพสู ง มาก (New communication technology) เทคโนโลยีอุป กรณ์เ คลื่ อ นที่ เพื่ อ
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์ (Cloud computing) เทคโนโลยี การวิเ คราะห์ ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big data analytics) เทคโนโลยี
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) และเทคโนโลยี
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) โดยมีเทคโนโลยีอื่น เช่น Robotics หรือ Autonomous car
เป็นเทคโนโลยีที่สาคัญในอนาคตระยะยาว รวมทังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน พัฒนาระบบ
Fintech ที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าถึงโดยประชาชนอย่างง่าย ศึกษาและวิจัยผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในประเทศ อีกทังวิจัย และพัฒนาการกากับดูแลและกฎหมายตามไปด้วย

๓.๒ องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ พื นฐานด้ า นวิ ช าการทางสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม/อารยธรรม ที่สามารถใช้ทาความเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของ
คนไทยและปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในการนามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้พืนฐานที่แสดงศักยภาพในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ ภูมิสังคม
และวัฒนธรรมของสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อนามาเสริมสร้างให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
๓) เพื่อสร้างองค์ความรู้พืนฐานเพื่อการพัฒนาของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความสามารถใน
การคิดเชิงสร้างสรรค์ สุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม นาไปสู่
ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดสานึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
๔) เพื่อสร้างองค์ความรู้พืนฐานความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล นาไปสู่การมี
จิตสานึกในการดารงอยู่ของชาติ รู้จักพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการประยุกต์
ทฤษฎีเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
๕) เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรมเพื่อการปฏิรูปศาสนธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา
๖) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการรู้ เ ท่ า ทั น ในพฤติ ก รรมความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาสั ง คมและ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม
๓.๒.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) สร้างองค์ความรู้สาขาสังคมศาสตร์ในประเด็นของการแสวงหาความรู้พืนฐานทางด้าน
สังคม ชุมชนของไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๒) สร้างองค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์ในประเด็นของการแสวงหาความรู้พืนฐานทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย
๓) ส่งเสริมนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ให้มีความร่วมมือกัน
พัฒนาองค์ความรู้จนสามารถก่อเกิดพรมแดนทางวิชาการใหม่ที่ร่วมกันได้ (State of the Arts) ในลักษณะ
สหวิทยาการเพื่อเกิดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างศาสนธรรมสากลของสังคมพหุวัฒนธรรม
๕) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งภู ม คุ้ ม กั น ทางจิ ต ปั ญ ญาให้ บุ ค คลและสั ง คมเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยในยุค ๔.๐
๖) ส่งเสริ มการวิจัย เชิงเปรียบเทียบความเชื่อค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิต ของคนต่างวัย
ต่างประสบการณ์ เพื่อชีแนวโน้มความเชื่อค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิตในอนาคต
๗) ส่งเสริมการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการศาสนสถานให้เกิดประสิทธิผล
๓.๒.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
มุ่ง เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปกรรม วั ฒ นธรรม และ
โบราณคดี แนวทางการจั ด การมรดกวัฒ นธรรมอย่ างสร้ างสรรค์แ ละมีส่ ว นร่ ว ม การฟื้น ฟู สื บสาน และ
สร้างสรรค์ศิลปาชีพระดับชุมชน มรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูล ค่าทางการท่องเที่ยว แหล่ ง
โบราณคดีที่มีความเชื่อมโยงกับ นิ ทานพืนบ้านในภูมิภ าคต่าง ๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจวัฒ นธรรมไทย
วาทกรรม การสื่อสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันให้คนทุกวัยทุกอาชีพ
สามารถเข้าถึงได้
๒) การสร้ า งภู มิคุ้ มกั น ทางจิต ปัญ ญาและศาสนธรรมการปฏิ รู ป ศาสนธรรมและสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างศาสนธรรมสากลของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้ง
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาให้บุคคลและสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทย
ในยุค ๔.๐ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิต ของคนต่างวัย ต่างประสบการณ์ เพื่อชีแนวโน้มความเชื่อ
ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิตในอนาคต การบริหารจัดการศาสนสถานให้เกิดประสิทธิผล ความโปร่งใสและสร้าง
ศรัทธาให้กับคนในสังคม
๓) การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม
มุ่งเน้น การวิจั ยเพื่อสร้างสังคมแห่งความรอบรู้และความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของ
ประชาชนทุกพืนที่ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นต้น การสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมความรอบรู้และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน
ทุกกลุ่มวัยให้รับผิดชอบสุขภาพตนเองได้โดยลด การพึ่งพิงภาครัฐ การแก้ปัญหาความเหลื่อมลา การค้ามนุษย์
และการเอาเปรียบทางสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่ มมากขึน รวมทังการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม การฟื้นฟู
สภาพและเยียวยาจิตใจของผู้กระทาผิดหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงมาสู่พฤติกรรมเชิงบวกเพื่อ
ประโยชน์สุขต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมไทย และการพัฒนาการรู้เท่าทันในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
คนทุกช่วงวัย

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๔) ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ส าขาสั ง คมศาสตร์ ใ นเชิ ง ทฤษฎี ด้ า นรั ฐ ศาสตร์
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เป็นต้น เพื่อนามาเป็นพืนฐานขององค์
ความรู้ที่สามารถนาไปสู่การสร้างเครื่องมือในการปรับใช้กับสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม การวิจัยองค์ความรู้
สาขามนุษยศาสตร์ในเชิงมโนทัศน์และทฤษฎีด้านปรัชญา ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม
ศาสนวิทยา ดนตรี วัจ นปฏิบั ติศาสตร์ (Pragmatics) เป็ นต้น โดยให้ ความส าคัญทังศาสตร์ตะวันตกและ
ตะวันออก รวมทังศาสตร์เหล่านีที่เป็นของสังคมไทย เพื่อนามาเป็นมูลบท (Axim) ขององค์ความรู้ทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถนาไปสู่การสร้างทัศนะที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสร้างอัตลักษณ์ของ
สังคมไทยได้อย่างเหมาะสมกับสังคมโลก การวิจัยโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมทางสังคม รวมทังนามาใช้ในการอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติที่สร้างขึนบนผืนแผ่นดินไทย อันเป็นวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ของคนไทยให้คงอยู่
เป็นมรดกของชนรุ่นหลังต่อไป

๓.๓ การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier research)
๓.๓.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้รับการยอมรับในวงการวิชาการใน
ระดับนานาชาติ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๓.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพื่อมุ่งสร้าง
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่ละสาขา
๒) สนั บ สนุ น การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่ การสร้างกระบวนทัศน์ห รือแนวทาง
แก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๓.๓.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
๑) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
ดาราศาสตร์ และเทหวัตถุ ควอนตัมฟิสิ กส์ ฟิสิ ก ส์ อนุภ าค เทอร์โ มไดนามิกส์ สนามโน้มถ่ว ง สนามไฟฟ้ า
โครงสร้างและคุณสมบัติระดับโมเลกุลและระดับอะตอมที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะของวัสดุชนิดต่าง ๆ พลังงาน
นิวเคลีย ร์และพลั งงานรูป แบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร ระบบนิเวศของ
สิ่งมีชีวิตตังแต่สัตว์ขนาดใหญ่จนถึงจุลินทรีย์ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านระบบนิเวศ ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ระบบชีววิทยา และ
พืนฐานของจุลศาสตร์ทางชีวภาพ
๒) วิศวกรรม (Engineering)
การวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้พืนฐานที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของสาขาต่าง ๆ
เช่ น วั ส ดุ เ ฉพาะทาง (Functional materials) ประเภทต่ า ง ๆ ยานยนต์ การประดิ ษ ฐ์ (Fabrication)
การออกแบบ การขนส่ง การก่อสร้าง การทดสอบ เป็นต้น โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึนจะนาไปสู่วิธีแก้ปัญหา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๕๖

(Solution) ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านวิศวกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยอาศัยพืนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการสร้างสรรค์
๓) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)
การวิจัยเกี่ยวกับการเก็บ การจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่เกิดขึนในวิทยาศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ โดยครอบคลุมการสร้างและการใช้อัลกอริทึมและเทคนิคใหม่ ๆ การจัดระเบียบและการสารวจข้อมูล
จ านวนมหาศาล (Big data) การใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การออกแบบ การสร้ า งโมเดลและการบริ ห ารจั ด การ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial intelligence) เป็ น ต้ น โดยมุ่ ง เน้ น การวิ จั ย ในด้ า นข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
การรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในภาคส่วนของรัฐเอกชน
อุตสาหกรรม โดยนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงตังแต่ต้นนาจนถึงปลายนา
๔) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยครอบคลุมการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ตัวบ่งชี
ชีวภาพ (Biomarkers) สาหรับโรคมะเร็ง กลไกควบคุมการแสดงออกของยีนต่าง ๆ (Gene regulation) ใน
จีโนมและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง จีโนมขันต่า (Minimal genome) กลไกควบคุมการแปรสภาพจากเซลล์ต้น
กาเนิด (Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่ทาหน้าที่เฉพาะอย่าง (Differentiated cell) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยใน
ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์
๕) ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด (Neuro science and cognitive behavior)
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พืนฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของสมองที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านคุณลักษณ์ทางจิตและพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนไทย ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงศักยภาพและพฤติกรรมของคนไทยพันธุ์ใหม่ ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์
ต่อสังคม โดยอาศัยพืนความรู้ทางจิตวิทยา สังคม มาช่วยในการสร้างสรรค์ การวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้หรือประชานศาสตร์ (Cognitive science) โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านการนาผลการศึกษาทางประสาท
วิทยาไปพัฒนารวมกับการศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive neuroscience)
และนาไปพัฒนาวิชาจิตวิทยาการรับรู้ เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการวิจัย
เพื่ อให้ ส ร้ างองค์ค วามรู้ เ กี่ย วกับ โครงสร้ า งและการทาหน้า ที่ข องสมอง ทังในเชิง พัน ธุ ศาสตร์ กายวิภ าค
สรีรวิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา ตังแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ จนถึงระดับกลุ่มเซลล์ประสาทและ
เซลล์ที่เกี่ยวข้อง และเศรษฐศาสตร์สาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
๖) เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ (Economic
science)
การวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Experimental and behavioral
economics) ศึกษาวิจั ย ความเหลื่ อมล าข้ามรุ่น (Intergenerational inequality) การวิจัยเทคโนโลยีก้าว
กระโดด (Disruptive technology) และผลกระทบต่ อ ภาคการผลิ ต (Impact on productive sector)
การวิจัยผลกระทบของการจ้างงานต่อเทคโนโลยีใหม่ที่มีคุณลักษณะทดแทนแรงงาน (Employment effects
from new technology)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพิ่มจ านวนบุคลากรวิจั ยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่มีทักษะใน
การสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ รองรับการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม
๒. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้างผลกระทบสูง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทังระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่า งเป็นรูปธรรม และ
โครงสร้างพืนฐานด้านคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้ระดับสากล
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
๔. พัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด
เป้าหมายยุทธศาสตร์
๑. จานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึนเป็นไม่น้อยกว่า ๖๐:๑๐,๐๐๐
๒. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึนเป็น ๘๐:๒๐
๓. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และสังคมมีจานวน
เพิ่มขึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔. อันดับด้านกฎระเบียบที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (Technological regulation) จัดโดย IMD
อยู่ในลาดับ ๑ ใน ๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
๒) บุคลากรและเครือข่ายการวิจัย ๓) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ๔) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม ๕) ระบบ
แรงจูงใจ และ ๖) โครงสร้างพืนฐานคุณภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี

๔.๑ การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
๔.๑.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีหน่วยงานเดียวที่ทาหน้าที่เชิงนโยบายใน
การบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทังการทบทวนและการปรับบทบาทหน้าที่หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม
๔.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) การจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสานักงานสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ โดยมีหน้าที่หลักซึ่งสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้แก่
(๑) การกาหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (Policy direction) ที่มีเป้าหมายที่
ชัดเจนในเชิงรุ ก (Proactive) และกากับงานวิจัยและนวัตกรรม (Top-down approach) ในภาพรวมของ
ประเทศ (๒) การบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม (Budget allocation) (๓) การติดตามและ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๕๘

ประเมิน การดาเนิ น งานด้ านการวิจั ย และนวั ตกรรรม (Evaluation and Monitoring) (๔) การบู รณาการ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (Integration)
๒) การปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความชัดเจน
เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานนโยบาย
หน่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ยและนวั ต กรรม หน่ ว ยงานด าเนิ นการวิ จั ย และนวั ต กรรม
หน่วยงานกาหนด รับรอง และส่งเสริมมาตรฐาน และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

๔.๒ บุคลากรและเครือข่ายการวิจัย
๔.๒.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เพียงพอทังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียม
ความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.๒.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) เพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักรเพื่อเป็นผู้นาในการพัฒนาภาค
การผลิต บริการ สังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการเติบโตของกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน ผ่านมาตรการ
ต่ า ง ๆ เช่ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ระดั บ หลั ง ปริ ญ ญาเอก หรื อ หลั ง ปริ ญ ญาโท (Post-doc, post-master
research) เพื่อเป็นแหล่งสะสมนักวิจัยคุณภาพสูงของประเทศ สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาและจ้าง
งานบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างบุคลากรวิจัยในภาคเอกชน ปรับแนวทาง
การจั ดสรรทุน การศึกษาของรั ฐให้ มุ่งเป้ าตอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นต้น พัฒ นา
บุคลากรเพื่อรองรั บ การลงทุน ด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจนวัตกรรมผ่ าน
มาตรการต่าง ๆ เช่น ขยายผลหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา และ
ผลักดันมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทย เช่น ระบบตรวจลงตรา (Visa) การให้
สิทธิพานั กอาศัยที่ยาวนานขึนแก่ผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติ และการให้ สิทธิประโยชน์ภ าษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับนักวิจัยต่างชาติ เป็นต้น รวมทังการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการบุคลากรวิจัยด้านความมั่นคงของ
ประเทศ
๒) เพิ่มคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการนาบัณฑิตเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคมและ
ชุมชน สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดทากิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมให้ กับ นักศึกษาผ่ านแรงจู งใจทางภาษีและการเงิน สนับสนุนการจัดทาหลักสู ตรทักษะทาง
วิศ วกรรมศาสตร์ (Engineering practice school) ที่มี คุณ ภาพสู ง พั ฒ นากลไกเพื่อ ผลั ก ดั นและขยายผล
การทาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work-integrated learning: WiL) ผลักดันให้เกิด
การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนภาคอาชีวะให้สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม จัดทาระบบส่งเสริม
การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีของแรงงานผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น กองทุนพัฒนาแรงงาน STEM การจัดทา
หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ การจั ดทาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพสาหรับนักวิจัยและอาชีพเกิดใหม่ในสาขา
ยุ ท ธศาสตร์ เช่ น data science เป็ น ต้ น พั ฒ นานั ก บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรม และขยายผล

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๕๙

การเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ไปปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สั งคมและชุมชน รวมทัง
การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการบุคลากรวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล
๓) ขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลักดันการขยายผลห้องเรียน
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์โดยอาศัยศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริม
การใช้ศักยภาพกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับแก้ไขกฎระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาล
ให้ เอกชนสามารถรั บนั กเรีย นทุนเข้าทางานได้ และจัดทาเส้นทางอาชีพบุคลากรวิจัยที่จูงใจ เป็นต้น เพิ่ม
สัดส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ก่ เ ยาวชน ขยายผลห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารประดิ ษ ฐกรรม (Fabrication laboratory) จั ด สรร
ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าในสาขายุทธศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
ผลิตวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลน เป็นต้น
๔) การสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาค
ส่ ว นและระดั บ ต่ า ง ๆ ให้ เ ข้ ม แข็ ง และสามารถด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การและกลไก
การประสานงานของเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล พั ฒ นากลไกประสาน
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative partnership) และการทางานแบบบูรณาการระหว่าง
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมต่างระดับและต่างภาคส่วน สนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมทุกภาคส่วน
และทุกระดับ มีส่วนร่วมเพิ่มขึนในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม โจทย์วิจัย ตลอดจน
ร่วมลงทุน/อุดหนุนทรัพยากรในการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเครือข่าย
บริหารจัดการเครือข่าย บริหารการวิจัยและนวัตกรรม และบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมระหว่างเครือข่ายวิจัย
และนวัตกรรมของภาคส่วนและระดับต่าง ๆ รวมทังส่งเสริมภาคเอกชนให้ทางานวิจัยได้เองและส่งเสริมการขึน
ทะเบียนหน่วยงานวิจัยภาคเอกชนเพื่อให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายอื่นได้
นอกจากนี มุ่ง ส่งเสริมความร่ วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การทูต
วิ ท ยาศาสตร์ ผลั ก ดั น ให้ มี ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เพื่ อ การวิ จั ย และนวั ต กรรมการพั ฒ นานั ก วิ จั ย และ
การแลกเปลี่ ย นนั กวิจัย /องค์ความรู้ /เทคโนโลยีด้ านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้มีศูนย์ความร่วมมือระดับชาติและหน่วยงาน สาหรับการวิจัยและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานวิจัยต่างประเทศ สนับสนุน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม รวมทั งสร้ า งสถาบั น คลั ง สมองแห่ งชาติ หรื อ สร้ างศู น ย์เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
ความมั่นคง เพื่อเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และเครือข่ายงานวิจัยด้านความมั่นคงของประเทศ

๔.๓ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
๔.๓.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นาไปสู่การสร้าง
ผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตรงตามทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ความต้องการของภาคเอกชนและชุมชน
๔.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อรองรับแผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมขนาดใหญ่ และส่งเสริมบทบาทการทาวิจัยของภาคเอกชน โดยให้สามารถจัดสรรและบริหาร
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๖๐

งบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบเป็นก้อน (Block Grant) เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการทาวิจัย รวมทังกาหนดความรับผิดชอบ (Accountability) ในการส่งมอบผลงานของ
หน่ว ยให้ทุน วิจั ยและหน่ว ยดาเนิ นการวิจัย และให้ เอกชนสามารถรับทุนวิจัยและนวัตกรรมตามเงื่อนไขที่
กาหนด รวมทังส่งเสริมให้มีกลไกความร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐได้
๒) พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริ ยะเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภ าพการบริ หารจัดการงานวิจัย
ประกอบด้วยการพัฒนาระบบบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ
เช่น ฐานข้อมูลบุคลากรวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย และฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น การพัฒนา
ระบบวิเคราะห์และคัดเลื อกประเด็นวิจัยที่ประเทศมีศักยภาพสาหรับกาหนดทิศทางการวิจัย ของประเทศ
การพัฒนาระบบกลั่นกรองโปรแกรมวิจัยและระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ รวมทังระบบคัด
กรองผลงานวิ จั ย ตามระดั บ ความพร้ อ มของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) โดยมี
การเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เหล่านีเข้าด้วยกัน
๓) พั ฒ นากลไกการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละเชิ ง สั ง คมให้ มี
ประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น โดยพั ฒ นาระบบ Online Technology Marketplace ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ฐานข้ อ มู ล
ผลงานวิจั ย ที่คัดกรองตามระดับ ความพร้ อมของเทคโนโลยี เพื่อ ให้ ภ าคเอกชนและชุม ชนสามารถค้นหา
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมให้มีหน่วยงานเชิงรุกทาหน้าที่นาผลงานวิจัย
ออกไปสู่ตลาดทังในและต่างประเทศ และประสานการเจรจาระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือร่วมทุนพัฒนางานวิจัย รวมทังสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยจัด
การทรัพย์สินทางปัญญา
๔) ส่ ง เสริ ม ขบวนการก าหนดทิ ศ ทางการวิ จั ย และนวั ต กรรม ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ มี
การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การคาดการณ์ตลาด
และขีดความสามารถในการแข่งขันของงานวิจัยและนวัตกรรม การคาดการณ์ด้านความมั่นคง การคาดการณ์
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึนในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติ เพื่อการวางแผนกาหนดทิศทาง
งานวิจัย หรือให้มีการศึกษาวิจัยหาหนทางป้องกันและแก้ไข หรือ เตรียมการรับมือเพื่อ ลดผลกระทบลงให้
ได้มากที่สุด มีกระบวนการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการที่สาคัญ มีการแจ้งเตือน
ถึงภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ได้ค้นพบจากงานวิจัย ส่งเสริมกระบวนการกาหนดโจทย์วิจัยจากกลุ่มอุตสาหกรรม

๔.๔ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๔.๔.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดพืนที่เศรษฐกิจใหม่บนฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยมุ่งผลิตสินค้า
และบริการมูลค่าสูง สร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการใช้แรงงาน
เข้มข้น ไปสู่การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น
๔.๔.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลกาหนดให้
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การยกระดับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้
เป็ น เขตนวัตกรรมระเบีย งเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi)
โดยมุ่งให้เกิดการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมขันสูง พัฒนา EECi ให้เป็นพืนที่ที่เอือต่อการทาวิจัย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๖๑

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม (Fabrication Laboratory &
Test-bed Sandbox) ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจัดตังเป็นเขต
ทดสอบนวัตกรรมอัจ ฉริ ยะของประเทศที่ผ่ อนปรนกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรม
ตลอดจนการเป็นชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่
กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืนที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป
๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางวิ จั ย และนวั ต กรรม (Research and
Innovation Hub) รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ได้แก่ การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis) เพื่อ ดึง ดูดบริ ษั ทอาหารชั นนาของโลกมาลงทุน นวั ตกรรมอาหารในประเทศไทย และ
เชื่อมโยงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บริษัทเอกชนไทยและ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของไทย รวมถึงการจัดตังและขยายการดาเนินงาน Food Innopolis ไปใน
พืนที่ที่มีความพร้ อมด้านโครงสร้ างพืนฐานและบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลั ยเครือข่ายที่มีความร่ว มมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารที่สาคัญของโลก
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ให้พัฒนาไปสู่ “เมือง
วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี” โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นของหน่วยงานต่าง ๆ ทังจากภายในและโดยรอบ
อวท. เพื่อให้เป็นแหล่งรวมของการวิจัยพัฒนา ถ่ ายทอดเทคโนโลยี และการจ้างงานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๔) ยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง สามารถรองรับการสร้าง
นวัตกรรมของภาคเอกชนและสนับสนุนภาคเอกชนให้ลงทุนทาวิจัยและพัฒนาได้แบบก้าวกระโดด รวมทัง
ส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภู มิภาคเพิ่มขึน โดยผลักดันมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมดาเนินการให้ยกระดับ
เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อเป็นการเพิ่มและขยาย
จุดการให้บริการและโครงสร้างพืนฐานด้าน วทน. ให้กระจายครอบคลุมอย่างทั่วถึงทังประเทศ
๕) ส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้พัฒนา University Industrial Park โดยผลักดันมหาวิทยาลัย
ให้ใช้ความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนใน
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการจัดสรรพืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นพืนที่ตังศูนย์วิจัยและพัฒนาของ
บริษัทเอกชน และอานวยความสะดวกให้เอกชนได้ใช้โ ครงสร้างพืนฐานในการทากิจกรรมวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัย โรงงานต้นแบบ และหน่ว ยบ่มเพาะเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิด
การทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยของบริษัทและบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย
๖) จัด ให้มีมาตรการที่สามารถดึงดูดภาคเอกชนให้ทาการวิจัยและพัฒนาในพื้น ที่เ ขต
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่เหมาะสม เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาสาหรับนักวิจัยที่
ดาเนินการในเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม รวมถึง อานวยความสะดวกด้านกฎหมายเรื่องใบอนุญาตทางานให้แก่
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นชาวต่า งชาติให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง (immigration work
permit)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๔.๕ ระบบแรงจูงใจ
๔.๕.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดบรรยากาศด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ดี รวมถึงขจัด
อุปสรรคหรือข้อจากัดที่มีอยู่ในการดาเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและ
นโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
๔.๕.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) พัฒนามาตรการทางการเงินที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น กองทุน
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Competitiveness Fund)
มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่กาหนดใน
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และกองทุนสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED
Fund) มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระยะเริ่มต้นให้สามารถก้าวผ่านช่วงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริษัทจัดตัง
ใหม่ (Start-up) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๒) ปรับปรุงมาตรการทางภาษีให้มีประสิทธิภาพเพื่อจูงใจเอกชนให้ลงทุน ทาวิ จัย เช่น
มาตรการลดหย่อนภาษีด้านการวิจัยและพัฒนาสาหรับภาคเอกชน (ภาษี ๓๐๐%) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ลงทุนวิจัยมากขึนตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับการปรับเพิ่มภาษีนิติบุคคลจากเดิม จึงมีการปรับปรุง
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยเพิ่มการลดหย่อนภาษีของค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชน จากเดิม ๒ เท่าเป็น ๓ เท่า และปรับปรุงขันตอนการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ให้มีความคล่องตัวมากขึนด้วยระบบ Self declaration
๓) ขับเคลื่อนมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดย
ผู้ประกอบการไทย อาทิ การจัดซือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์และบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อผลักดัน
ผลงานวิจัยของภาครัฐไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างแรงจูงใจโดยใช้กลไกของระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ วิจัยและหน่วยงานวิจัยภาครัฐ รวมถึง กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวโดย
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ในภาคผลิ ต และบริ ก าร อั น จะส่ ง ผลถึ ง การปรั บ โครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมไทยให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
๔) พัฒนามาตรการสร้างความเข้มแข็งแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เช่น
การปลดล็อคกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรม การผลักดันพระราชบัญญัติ ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนวิจัย และจูงใจนักวิจัยให้ ทางานวิจัย
เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Industrial consortium) โดย
ผ่านกลไกสานพลังประชารัฐ เพื่อมุ่งให้เกิดการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ตรงตามโจทย์ความต้องการของ
ภาคเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial university) เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และคิด
วิ เ คราะห์ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมบ่ ม เพาะและเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตเพื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ฐานนวั ต กรรม
การส่งเสริ มให้จานวนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบั ญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มมากขึนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมในประเทศ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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๔.๖ โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพแห่งชาติ
๔.๖.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นาระบบโครงสร้างพืนฐานด้านคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนามาตรฐาน และกลไกการสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพแห่งชาติ
๔.๖.๓ แนวทาง / มาตรการ
๑) พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ท า ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ( National Quality
Infrastructure) ให้มีคุณ ภาพระดั บโลก โดยนาเอาระบบ “มาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบและ
การบริ หารคุณภาพ” ที่ได้รับ การยอมรั บในระดับนานาชาติ มาปฏิบัติเพื่อให้ เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ช่วยสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ช ย์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็น การเชื่อมโยงจากงานวิจั ยในระดั บ
ห้องปฏิบัติการสู่การทดลองผลิต และการผลิตระดับอุตสาหกรรม
 มาตรวิทยา (Metrology) พัฒนาความสามารถของระบบมาตรวิทยา มุ่งเน้นพัฒนา
มาตรฐานการวัดและความสามารถทางการวัดที่แม่นยา และได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ เพื่อทาให้กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
 การมาตรฐาน (Standardization) พัฒนาความสามารถของการกาหนดมาตรฐาน
และข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค ขั นต่ า การพั ฒ นามาตรฐานการวิ จั ย ให้ เ ป็ น มาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศและให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ด้ า นการมาตรฐานของประเทศไทยที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ ร่ ว มออกมาตรฐานระหว่ า ง
ประเทศ
 การทดสอบ (Testing) พัฒนาความสามารถของการวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าและ
บริการ โดยการยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ ทดสอบของห้องปฏิบัติการ
ไทยสู่ ม าตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และพั ฒ นาให้ มี จ านวนเพี ย งพอต่ อ
ความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาสาหรับผู้ส่งออกที่ต้องส่ง
สินค้าไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงบริการการทดสอบสินค้าและ
บริการให้มากขึน
 การบริ ห ารคุ ณ ภาพ (Quality Management) การบริ ห ารคุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ
กระบวนการผลิต คุณสมบัติของสินค้าและบริการเพื่อรับรองว่าสินค้าและบริการมี
คุณภาพและความปลอดภัย
๒) พัฒนามาตรฐานและจริ ย ธรรมการวิ จัย (Standards and Ethics for Research)
มุ่งเน้ น การกาหนดมาตรการหลั กเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัยซึ่งตังอยู่บนพืนฐานของจริยธรรมและหลั ก
วิชาการที่เหมาะสม ได้แก่ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลียงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโน
เทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐาน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๖๔

ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสาหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัย

๔.๗. โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรม
การเกษตรและสุขภาพ
๔.๗.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จาเป็นต้องใช้ในการต่อ
ยอดสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
๔.๗.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) พัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการทดลองปลูกพืชสาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่
สาคัญต่อเศรษฐกิจของไทย
๒) พัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ (Germplasm bank) เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุ ลิ น ทรี ย์ และการศึ ก ษาวิ จั ย คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ การผลิ ต สารชี ว ภาพใน
อุตสาหกรรม
๓) จัดตั้งธนาคารยีน (Gene bank) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างเซลล์ที่มีสารพันธุกรรม
ของบุคคลและฐานข้อมูลจีโนม (Genome) ของประชากรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การป้องกันรักษาโรค
ต่าง ๆ และพัฒนาใช้ประโยชน์อื่น ๆ
๔) พัฒนาโรงเรือนที่มีระบบอัตโนมัติสาหรับการประเมินเชื้อพันธุ์ประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้
ในการเพิ่มปริ มาณเมล็ ดพัน ธุ์ที่มีประสิทธิภาพจากการวิจัยให้ มีจานวนมากเพียงพอต่อการกระจายให้ กับ
เกษตรกรนาไปเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ต่อ
๕) พั ฒ นา Primates center และ Animal Lab ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสั ต ว์ ท ดลอง ที่ มี
มาตรฐานสากล
๖) พั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
(Biomedical Informatics)
๗) จั ด ตั้ งธนาคารสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ (Bioactive Compounds) เพื่อเป็นแหล่ ง
รวบรวมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีการค้นพบโดยนักวิจัยไทยที่กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ มาไว้ที่เดียวกัน
เพื่อให้สามารถสืบค้น เพื่อการวิจัยต่อยอดและการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
๘) พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบที่สาคัญในการพัฒนาผลิตผลจากการวิจัยสู่ภาค
การผลิตที่สาคัญบางอย่าง เช่น ห้องปฏิบัติการ GLP ที่ได้มาตรฐานตามกาหนด OECD
๙) พัฒนาโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานสากลในด้านที่กาหนด เพื่อใช้ในการทดลองผลิตนา
ร่องในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมแปลงผลงานวิจัยไปสู่การผลิตสินค้าในเชิง
พาณิชย์ได้ และสาหรับนักวิจัย ในการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงในการ
ผลิตในระดับโรงงาน
๑๐) พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนสูงร่วมกัน

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๖๕

บทที่ ๖
กลไกการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
๖.๑ กลไกการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ
ให้ ป ระสบความส าเร็ จ จ าเป็ น ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มจากหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นในระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมใน
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ทังระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อน และระดับ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย และเครือข่ายวิจัย ทัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน อีกทังหน่วยงานราชการ ระดับกระทรวงและกรม
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องร่วมกันบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการวิจัยและ
นวัตกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปของรัฐบาล คือ เพื่อให้ระบบการวิจัยและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ มี
การบูรณาการการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน
สามารถผลักดันให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๖.๑.๑ กาหนดให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็น
กรอบในการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณ โดยให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมดาเนินการตาม
นโยบายตังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้ได้โดยเร็ว และให้มีการบูรณา
การทังบุคลากร เงิน และแผนงานอย่างครบวงจร
๖.๑.๒ ให้จัดทาพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายหลัก ซึ่ง
กาหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ
วิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทังระบบ เพื่อสร้างความรู้และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการดังนี
(๑) ก าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) จัดสรรงบประมาณและจัดโครงสร้างพืนฐานเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่เพียงพอ
(๓) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อานวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม และ
การให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
(๔) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
(๖) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอือต่อการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
โดยให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อกาหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และสานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบงานวิชาการและ
งานธุรการของสานักงาน

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๖๖

โครงสร้างหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๑) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจานวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยมีเลขาธิการสานักงานเป็น
กรรมการและเลขานุการ ซึ่งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่ดังนี ๑) กาหนดเป้าหมายและ
แผนที่นาทางเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และนโยบายเฉพาะด้าน ให้
สอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบายรัฐบาล ๒) กากับให้ห น่ว ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศมีนโยบายและการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุง
และแก้ไขระบบหรือกลไกการบริ หารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภ าพ มีมาตรฐาน เพื่อให้
สามารถนาผลงานวิจัยที่มีอยู่และที่เกิดขึนใหม่ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๔) เสนอระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ
วงเงินงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทังกากับ เร่งรัด
ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ๕) กากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ๖) ส่งเสริมสนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกาหนดมาตรการ สิทธิ
ประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมเกิดผลเป็นรูปธรรม และ ๗) เร่งรัดและติดตามให้มี
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม และการนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(๒) สานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การวิจั ยและนวัตกรรมแห่ งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นไปตามเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ
การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้จัดตังสานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ขึน เป็นหน่วยนโยบายสูงสุดด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ
ของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และมีอานาจหน้าที่ดังนี
(๒.๑) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อนาเสนอต่อสภาในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทังงบประมาณเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ และส่ งเสริ มและประสานความร่ว มมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
(๒.๒) ประมวล วิเคราะห์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
ประสานแผนงานและโครงการวิจัยและนวัตกรรมเหล่านัน เพื่อวางแผนส่วนรวมและการจัดสรรงบประมาณ
รายปีตามนโยบาย ตามกาลังทรัพยากรที่มีอยู่ และตามลาดับความสาคัญก่อนหลังในการใช้ทรัพยากรนัน
(๒.๓) อ านวยการ ประสานการปฏิ บั ติ ง าน ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดาเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบวิจัย และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การเร่งรัด ปรับปรุงแผนงานและโครงการอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร ทังนีเพื่อเสนอต่อสภา
(๒.๔) จั ดทาข้อเสนอริเริ่ มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศที่ ต้อ ง
ดาเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนและขับเคลื่อนและประสานการดาเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล
(๒.๕) จัดให้มีการจัดทาและบริหารจัดการระบบข้อมูลกลาง สารสนเทศ ดัชนีการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ และเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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(๒.๖) จั ด ท ามาตรฐาน ข้ อ ก าหนด หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ รวมถึงจริยธรรมการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทังกากับ ดูแล และ
ติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมนัน
(๒.๗) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม องค์การของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของ
สภาและของสานักงาน โดยเฉพาะการนาผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ใน
การพั ฒ นา เศรษฐกิ จ และสั ง คมตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และน าประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย ๔.๐ แบ่ ง
การดาเนินการสามารถ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี
๑)

การดาเนินการในระยะที่ ๑ (ตังแต่ปัจจุบัน - เดือนตุลาคม ๒๕๖๐)

๑.๑) ให้ ออกระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี หรือพระราชกาหนดเรื่องการจัดตั ง
สานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติโดยในระยะแรกจัดตังขึนเป็นการชั่วคราวในสังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถเริ่ มปฏิบัติงานได้ทันทีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติการวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยให้สานักงานของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นี มีอานาจหน้าที่
การดาเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ….
๑.๒) ให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๖๒/
๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีอานาจหน้าที่ในการกากับส านักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติโดยสานักงานฯ มีหน้าที่หลัก ๔ ประการ สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนี
(๑) การกาหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(Policy direction) ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเชิงรุก (Proactive) และกากับงานวิจัยและนวัตกรรม (Topdown approach) ในภาพรวมของประเทศ
(๒) การบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม (Budget allocation)
(๓) การติดตามและประเมิ น การดาเนินงานด้านการวิ จัยและนวัตกรรรม
(Evaluation and Monitoring)
(๔) การบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (Integration)
๑.๓) จาแนกและจัดกลุ่ มหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้ มี
บทบาทหน้าที่ ชัดเจนและเหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะเริ่มต้น ให้ยังคง
ภารกิจเดิมตามกฎหมายของหน่วยงาน
โดยแบ่งบทบาทภารกิจหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เป็น ๕ กลุ่ม ซึ่ง
แต่ล ะหน่ ว ยงานจะมี บ ทบาทหน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ดชอบที่ ชัด เจน มีทิ ศทางและยุ ทธศาสตร์ก ารวิจัย ของ
หน่ว ยงานสอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์การวิจั ยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อให้
สามารถดาเนินการประสานความร่วมมือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี
(๑) หน่วยงานนโยบาย ทาหน้าที่จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาและแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปีที่สอดคล้องกับ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ทังการพัฒนากาลังคน การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานและปัจจัยเอือที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์
จัดทากรอบงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศร่วมกับสานักงบประมาณ พร้อมทังติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน และกากับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินแผนงานและโครงการของ
ทุกหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทังบูรณาการการทางาน ทังนีการจัดทานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะต้องจัดกลไกให้ภาคเอกชนและผู้ใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยและ
นวัตกรรม (Demand side) เข้ามามีส่วนร่วมตังแต่การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ไปจนถึงการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์ตังแต่เริ่มต้น
(๒) หน่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย และนวั ต กรรม
ทาหน้าที่กาหนดแผนการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คลัสเตอร์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรม หรือประชาคมทางสังคมรายสาขาให้เกิดบูรณาการ
ทางานร่วมกันในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจหรือประโยชน์ทางสังคม
ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) หน่วยงานดาเนินการวิจัยและนวัตกรรม ทาหน้าที่ดาเนินการวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างต้นแบบและทดลองผลิตสินค้าและ
บริการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิง สังคมได้อย่างแท้จริง โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นกรอบหรือแนวทางดาเนินการ และจัดทาแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว
(๔) หน่วยงานกาหนด รับรอง และส่งเสริมมาตรฐาน ทาหน้าที่ในการตรวจ
วิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบ กระบวนการ บุ ค ลากร โครงสร้ า งพื นฐานด้ า นมาตรฐานของประเทศ
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม มาตรฐานและตรวจวิเคราะห์ พัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน
และมาตรฐาน เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
(๕) หน่ ว ยงานผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย และนวั ต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มใน
การพัฒนาและกาหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การร่วมลงทุน การดาเนินการด้านการตลาด และการจัดการความรู้เพื่อนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ดังกล่าว
๑.๔) จั ดบู ร ณาการหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องในระบบวิจัย และนวัตกรรมทังภาครั ฐ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในรูปแบบคลัสเตอร์รายอุตสาหกรรมเป้าหมาย และประชาคมทางสังคมราย
สาขา โดยยั งคงภารกิจ เดิมตามกฎหมายของหน่ว ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การกา กับ ของ
ส านั กงานสภานโยบายวิจั ย และนวั ตกรรมแห่ งชาติเ พื่อเร่งให้ เ กิดการนาผลงานวิ จัยและนวัต กรรมไปใช้
ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาด้านสังคม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๖๙

๒)

การดาเนินการในระยะที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑)

ให้ ส ภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวนช.) เร่ ง จั ด ท าและน าเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ... เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติโดยเร็ว เพื่อให้สามารถบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยพระราชบัญญัติฉบับนีจะเป็น
พระราชบัญญัติหลักในการบริหารระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป และให้มีการปรับปรุงบทบาท
หน้าที่ และโครงสร้างภารกิจของสานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติให้เหมาะสม สอดคล้องตาม
แนวทางในพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมทังปรับบทบาทหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ได้แก่ หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานบริหารจัดการและสนับสนุน
ทุน วิจั ย และนวัตกรรม หน่ ว ยงานด าเนิ น การวิจัยและนวัตกรรม หน่ว ยงานกาหนด รับ รอง และส่ งเสริ ม
มาตรฐาน และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและ นวัตกรรม โดยมอบหมายให้สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่ งชาติ โดยคณะกรรมการบู ร ณาการบริห ารจัดการ ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ร่ว มกับ
เลขาธิการสานักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติรับผิดชอบดาเนินการให้แล้วเสร็จในกรอบเวลาที่
กาหนด เพื่อเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านและการขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นสานักงานฯ เป็นการถาวร ทังนีเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์อาจมีการควบรวมหรือจัดให้มีหน่วยงานใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ลดความซาซ้อนของภารกิจ ของหน่ ว ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ทังในส่ ว นของการจัด ทานโยบา ย
การบริหารจัดการและสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม การดาเนินการวิจัยและนวัตกรรม การกาหนด รับรอง
และส่งเสริมมาตรฐาน และสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะได้อย่างคุ้มค่า เกิดระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เข้มแข็ง เป็นฐานในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว
๖.๑.๓ ปรับระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
กลไกงบประมาณเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การปรั บ ระบบงบประมาณการวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย และนวั ต กรรม
โดยก าหนดให้ มี ก ารบู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ของทุ กภาคส่ ว นที่ เ กี่ย วข้ อง มี เป้ า หมาย แนวทาง
การดาเนินงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดแผนการดาเนินงาน
แบบต่อเนื่อง มีแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) ทัง ๔ ยุทธศาสตร์หลัก และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศจะต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการปรับเปลี่ ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่มีจุดประสงค์ให้การวิจัยและนวัตกรรมสามารถปลดล็อคปัญหาของภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์
ประเทศ ตอบโจทย์สังคม และเอกชนได้ ดังนันประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นเรื่องที่มีศักยภาพ
มีเป้าหมายชัดเจน และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง โดยกาหนดให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ แบ่งออกออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พืนฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๗๐

แนวทางการจั ดสรรและบริ หารงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศจะแบ่งออกเป็น ๒
แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
แผนงบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

๑) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
คือ แผนงานที่ต้องดาเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สาคัญที่คณะรัฐมนตรีกาหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สอง
หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อน มี
ความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ
๒) แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
คือ แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จะใช้
ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้า สร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศ หรือแผนงาน/โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงใน
สาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้

ภาพที่ ๕ แผนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คือ แผนงาน/
โครงการที่ต้องดาเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี โดยให้หน่วยงาน
บริหารจัดการและสนับสนุนทุ นวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานดาเนินการวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงาน
กาหนด รับรอง และส่งเสริมมาตรฐาน ตังแต่สองหน่วยงานขึนไป ร่วมกันวางแผน กาหนดเป้าหมาย ตัวชีวัด
และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซาซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า
สามารถบรรลุ เ ป้ า หมาย เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงานบู ร ณาการ โดยมี ร ะบบบริ ห าร
งบประมาณ ดังนี
๑.๑) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติกาหนดประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมที่
สาคัญสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี
๑.๒) หน่วยงานบริหารจัดการและสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานดาเนินการ
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานกาหนด รับรอง และส่งเสริมมาตรฐาน ยื่นคาของบประมาณในลักษณะ
แผนงานร่วมดาเนินการ โดยกาหนดเป้าหมาย ตัวชีวัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ร่วมกัน เพื่อลดความซาซ้อน
๑.๓) ฝ่ายเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติจัดลาดับความสาคัญของ
แผนงานและกรอบงบประมาณเบืองต้นเสนอแก่สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ
ของแผนงานและกรอบงบประมาณ
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๑.๔) ส านั กงบประมาณพิจ ารณาจั ดสรรงบประมาณผ่ า นเจ้าภาพแผนงานหรือ กลุ่ ม
หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม/กลุ่มหน่วยงานทาวิจัยและนวัตกรรม/
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๑.๕) การอนุมัติการใช้งบประมาณดาเนินการผ่านการบริหารจัดการของแต่ละเจ้าภาพ
แผนงานหรือกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม/กลุ่มหน่วยงานทา
วิจัยและนวัตกรรม/กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องรับผิดชอบการนาส่งผลงานตามที่ได้
กาหนดตัวชีวัดไว้
๒) แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead program)
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead program) คือ แผนงาน/โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและ
วัดผลได้ หรือแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน เพื่อลด
ความเลื่อมลา สร้างความมั่นคงให้กับประเทศตามประเด็นที่กาหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ๒๐ ปี โดยมีระบบบริหารงบประมาณ แสดงในภาพที่ ๖ แยกเป็น ๕ ขันตอน ดังนี
๒.๑) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติกาหนดประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมที่
สาคัญสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี และกรอบงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
แผนงาน โดยโจทย์วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นงานที่ภาคเอกชนจะนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผ่านการระดมสมอง
ร่ ว มกั บ ภาคเอกชน เพื่ อ คั ด เลื อ กและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ แผนงานยุ ท ธศาสตร์ เ ป้ า หมาย (Spearhead
program) ที่เป็นนวัตกรรมที่จะใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและ
วัดผลได้ รวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ โดยคานึงถึงประเด็น
 ความเป็นไปได้ทางการตลาด
 ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 มีผู้ประกอบการที่พร้อมจะลงทุนให้เกิดการผลิตและจาหน่าย
 นอกจากนี ให้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานพั ฒ นาและพื นที่ รวมทั งชุ ม ชนที่ จ ะได้ รั บ
ประโยชน์โดยโจทย์วิจัยและนวัตกรรมทางด้านสังคมชุมชนที่จะเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม และผลกระทบในวง
กว้างซึ่งเป็นงานที่หน่วยงานพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทังท้องถิ่น ให้นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
วัดผลได้
 แผนงานสาคัญเร่งด่วนจะต้องมีรายละเอียด งบประมาณที่ประสงค์จะขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล การบริหารจัดการแผนงาน ผู้รับผิดชอบและหน้าที่ ข้อตกลงเรื่องสิทธิความเป็น
เจ้าของและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานและการตรวจรับ
๒.๒) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่ งชาติแต่งตังแต่งตังประธานคณะกรรมการ
กากับ แผนงาน (Program Chair) และคณะกรรมการกากับแผนงาน (Program Promoting Committee)
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารนวัตกรรมในภาคเอกชน ที่จะเป็น
ผู้ อ นุ มั ติ ก ารใช้ ง บประมาณและก ากั บ การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โ ดยมี Key
Performance Indicator (KPI) เป็ น มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เพิ่ ม ขึ นหรื อ มู ล ค่ า การส่ ง ออกที่ เ พิ่ ม ขึ น
นอกจากนี จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลตามแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead program) เพื่อให้
สามารถเร่ ง รั ด /ชะลอ/ระงั บ หรื อยุ ติ การด าเนิน การและการสนับ สนุ นงบประมาณ อั นเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและ/หรือปัจจัยภายนอก
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๒.๓) สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณผ่าน หน่วยงานบริหารจัดการและ
ส่ ง มอบผลลั พ ธ์ (Outcome Delivery Unit: ODU) ในลั ก ษณะงบอุ ด หนุ น เป็ น ก้ อ น (Block Grant) ตาม
ระยะเวลาดาเนินการตลอดทังแผนงาน โดยแยกจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปกติทั่วไปของหน่วยงาน
นัน ตามกรอบที่สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอนุมัติ
ทังนี ให้หน่วยงานบริหารจัดการและเจ้าภาพและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) มีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณในการอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่ร่วมดาเนินการในแผนงาน
ทังหน่ วยงานรัฐ เอกชน และต่างประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลสู งสุด ครอบคลุ มทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา
การจัดหาเทคโนโลยีจากแหล่งอื่น การสนับสนุนการทดลองผลิตหรือพัฒนาต้ นแบบ การสนับสนุนการขอ
รับรองมาตรฐาน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยและทดลองตลาดและกิจกรรมอื่นที่นาไปสู่
การน าผลงานวิจั ยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง รวมถึงการลงทุนร่ว มกับภาคเอกชนที่จะใช้
ประโยชน์จากการวิจัยต่อไปได้ด้วย ภายใต้การกากับของคณะกรรมการกากับแผนงาน
๒.๔) การอนุ มั ติการใช้ งบประมาณดาเนิ นการผ่ า นการบริ ห ารจัดการของหน่ว ยงาน
บริหารจัดการและเจ้าภาพและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แต่ละเจ้าภาพแผนงานหรือกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัย
และนวัตกรรมหรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม/กลุ่มหน่วยงานทาวิจัยและนวัตกรรม/กลุ่ มหน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องรับผิดชอบการนาส่งผลงานตามที่ได้กาหนดตัวชีวัดไว้
๒.๕) ประธานคณะกรรมการกากับแผนงาน (Program Chair) และคณะกรรมการกากับ
แผนงาน (Program Promoting Committee) กากับ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของหน่วยงาน
บริหารจัดการและเจ้าภาพและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) และรายงานผลการดาเนินงานของแผนงานฯ ต่อสภา
นโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ภาพที่ ๖ ขันตอนการดาเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการและเจ้าภาพและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU)
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๖.๑.๔ จัดทาแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
การจัดทาแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยนาสาระสาคัญจากยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) แนวทาง/มาตรการ และแผนงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการที่มี
ความชัด เจนทั งแผนงาน โครงการ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม และระยะเวลา เพื่อ เป็ นเครื่ องมื อ ใน
การขับ เคลื่ อนแผนสู่การปฏิบั ติอย่ างจริงจัง และให้หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และ
นวัตกรรม จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เสนอต่อสานักงาน
ทังนี สภานโยบายวิจั ยและนวัตกรรมแห่ งชาติ และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีบทบาทสาคัญในการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานระดับกระทรวง/กรมในการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรมของหน่วยงาน
และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานนัน ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นอกจากนีควรต้องมีการประสานให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่ วยงานกับเครื อข่ายวิจั ย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งทังสองฝ่ายจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือ รวมทังร่วมกันพิจารณาออกแบบและพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามความเหมาะสม
๖.๑.๕ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่ างเหมาะสม เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ สามารถ
เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและความตระหนั ก ถึ ง
๑) ความสาคัญและเนือหาสาระของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
และกลไกการขั บ เคลื่ อ น ๒) ประโยชน์ ข องการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาและ
การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทังแก้ไขปัญหาและเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙)

๖.๒ การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
เป็นการติดตามและประเมินผลสาเร็จของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพื่อให้ทราบผลสาเร็จของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เกิดขึน รวมทังปัญหาและอุปสรรค โดยมีหลักการและแนวทางเพื่อนาข้อมูลจากการติดตามและ
ประเมินผลไปดาเนินการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๗๙) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทางสังคมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม รวมทังสถานการณ์ของประเทศและโลก ดังนี
๖.๒.๑ หลั ก การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในระบบวิ จัย และนวัต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการ ได้รับการตรวจสอบ ให้ข้อมูลและรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม โดยใช้ระบบการติดตามและ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๗๔

ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ที่ต้องมีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลและตัวชีวัดที่ชัดเจน โปร่งใส มี
มาตรฐานและเป็นกลาง และถูกต้องตามหลักการบนพืนฐานของข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ในทุกมิติ
๖.๒.๒ แนวทางการติด ตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
๑) การติดตามผลรายปี ประกอบด้วย
-- การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามเป้ าหมายและตั ว ชี วั ด ของประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
ในภาพรวม
- การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แต่ละยุทธศาสตร์หลัก
- การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
- การติดตามผลการดาเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) โดยติดตามจากผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึน
๒) การประเมินผล ประกอบด้วย
๒.๑) การประเมิน ผลระยะครึ่ งแผน (๑๐ ปี) เป็นการประเมินผลส าเร็จของการนา
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ รวมทังการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการขับเคลื่อน โดยการนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ปรับ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ประกอบด้วย
- การประเมินผลความก้าวหน้าในการนาส่งผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์หลัก
- การประเมิน ผลส าเร็จการดาเนิ นงานตามเป้าหมายและตั ว ชีวัดของประเด็ น
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์หลัก
- การประเมินผลขีดความสามารถ/ศักยภาพการดาเนินงานของหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- การประเมินผลภาพรวมด้านงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
รวมถึงการระดมและการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมว่ามีความคุ้มค่า และผลตอบแทนการลงทุน
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมตามรายประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร
- การประเมิ น ผลกระทบและความคุ้ ม ค่ า ของการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
- การประเมินผลการดาเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม
ว่าสามารถขับเคลื่อนได้จริง และดาเนินการได้ผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้หรือไม่ และหากกลไกใดที่ไม่สามารถ
ดาเนินการให้ได้ผลตามที่กาหนด ควรปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานของกลไกนัน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
- การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการเป็ น ผู้ น าด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
ประเทศไทย โดยเริ่มจากการพัฒนากรอบการประเมินและตัวชีวัดความก้าวหน้า/ความสาเร็จ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๗๕

- การวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขส าหรับการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
- การรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลระยะ
ครึ่งแผน
๒.๒) การประเมิ น ผลระยะสิ้ น สุ ด แผน เป็ น การประเมิ น ผลเพื่ อ สรุ ป ผลส าเร็ จ ของ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ซึ่งเน้นการประเมินผลสาเร็จของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึน ซึ่งแนวทางการประเมินผลจะคล้ายกับการประเมินผลระยะครึ่งแผน
๖.๒.๓ ปัจ จั ย และเงื่อนไขความสาเร็ จ การดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์หลัก จะประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ได้ จะต้องมีปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ ดังนี
๑) ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ห ารจั ด การแผนงานบู ร ณาการและแผนงานยุ ท ธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead)
๒) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ในทุกมิติ
๓) การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) กับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย
การแปลงเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ม าเป็ น เป้ า หมายและแผนงานด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
หน่วยงาน
๔) การปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
จากเดิมไปเป็นแบบใหม่ ที่มีทังวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๕) การกาหนดให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัต กรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
เป็ น แนวทางหลั กในการปรั บ ปรุ งมิติต่าง ๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ไม่ว่ าจะเป็นในด้านงบประมาณ
บุคลากร โครงสร้างพืนฐาน และอื่น ๆ
๖) การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
๗) การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศของการวิจัยและนวัตกรรมให้มีลักษณะบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน เพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๗๙) สามารถอธิบายถึงปัจจัยความสาเร็จและความยั่งยืนของการดาเนินงานให้มีทิศทางที่ถูกต้องและ
ชัดเจน หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึนตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทังการนาผล
การวิเคราะห์ ปั ญหา อุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไขการด าเนินงานและการขับเคลื่ อนไปใช้ ในการปรับ ปรุ ง
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) และทบทวน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน และการใช้แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
สาคัญที่เป็น Spearhead ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณและกากับติดตามให้เกิดผลตาม
เป้าหมายในเวลาที่กาหนด
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๗๖

บทที่ ๗
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จะเร่งขับเคลื่อนการใช้
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อนาพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สร้างความสามารถในการแข่งขัน หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมลา เกิดการกระจายโอกาสและ
ความเจริญอย่างทั่วถึง และหลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึนในภาพรวมของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๙ ประกอบด้วย
๑. ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
๒. เป็นผู้นาในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
สุขภาพ อุตสาหกรรมสารชีวภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์ บางชนิด รวมทังการท่องเที่ยวและ
บริการมูลค่าสูง
๓. เกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ที่เติบโตไปสู่บริษัทระดับโลกเป็นจานวนมาก
๔. สั ง คมไทยมี ค วามมั่ น คงและมี ภู มิ คุ้ ม กั น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั งมี
ความยั่งยืน เป็นประเทศในอันดับต้น ๆ ที่ประสบผลสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. มีขีดความสามารถด้านวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยสามารถกระตุ้นการลงทุนด้าน
การวิจั ยและพัฒ นาของภาคเอกชนให้เพิ่มขึนเป็นร้อยละ ๘๐ ของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒ นาของ
ประเทศ และค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึนเป็นร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
๖. ลดความเหลื่อมลา มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini index) ไม่เกิน ๐.๓๖ ด้านการศึกษา
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยจะเพิ่มขึนเป็น ๑๕ ปี และด้านสาธารณสุขทุกอาเภอในประเทศไทยจะมี
District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
๗. คนไทยมีสุขภาพที่ดีและทั่วถึง อัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรังลดลงอย่างสาคัญ ผู้สูงอายุและ
คนพิการ ได้รับการอานวยความสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘. สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่และทางานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยมีจานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึน
เป็น ๖๐ : ๑๐,๐๐๐
๙. มีระบบการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มี
ทักษะสูง เพิ่มขึนเป็นร้อยละ ๕๐ และมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ทักษะและคุณลักษณะตรงความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยประเทศไทยมี อั น ดับ ด้ า นคุ ณ ภาพของนั กวิ ท ยาศาสตร์แ ละวิศ วกรที่ต รงกั บ
ความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดย WEF สูงขึนเป็นอันดับ ๑ ใน ๑๔ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยประเทศไทยมีอันดับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดย IMD สูงขึนเป็นเปอร์เซ็นไทล์
ที่ ๗๕

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๗๗

๑๐. เกิดการบูรณาการการทางานด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ รองรับ
การขับเคลื่อนที่สาคัญของประเทศ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สาหรับการประชาพิจารณ์

๗๘

