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สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
แห่งชาติ เป็นกลไกที่มีความส�าคัญย่ิง กับการขับเคลื่อน 
การพฒันาของประเทศเพราะมภีารกจิทีเ่ก่ียวเน่ืองกบั “คน” ซึง่เป็น 
พืน้ฐานส�าคญัของทกุสรรพสิง่และ “วทิยา ศาสตร์ วจิยั และ
นวตักรรม” ซึง่เป็นเครือ่งมอืหลกัของการพัฒนา การด�าเนนิงาน
ของสภานโยบายฯ จงึจ�าเป็นต้องมยีทุธศาสตร์เพือ่เดินหน้าประเทศ 
ไปสู่เป้าหมาย ในขณะทีต้่องยดืหยุน่ตอบสนองและปรบัเปลีย่น 
ตามการเปลีย่นแปลง ในห้วงทีผ่่านมา ประเทศไทยต้องเผชญิ 
กับความท้าทายของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ ทางการเมือง  
ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และวถิชีวีติ ของคน บทบาทและ
คณุค่าของการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อววน.)  
ยิ่งได้รับการขับเน้นมากขึ้น และจะทวีคว ามส�าคัญในยุคหลัง
วกิฤตโิควดิ-19 (Post COVID-19) ทีป่ระเทศต้องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และสงัคม เสรมิสร้างความมัน่คงในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะความมัน่คง 
ของมนษุย์ และเน้นให้แนวคดิและพฤตกิรรมของมนษุย์ตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของความสมดลุในการด�าเนนิงานทกุกจิกรรม เพือ่ป้องกัน
การเกดิวกิฤติซ�า้และเพ่ือให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนือย่างแท้จรงิ

ประเทศจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ด้านการอดุมศกึษา 
เพ่ือปรับเปลีย่นกรอบความคดิ (mindset) และยกระดบัทกัษะ
แรงงานส�าหรับกลุม่อุตสาหกรรมรากฐานและกลุม่ อตุสาหกรรม
ส�าคญัทีจ่ะเป็นกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกจิในอนาคต โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ สีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ซ่ึงรฐับาล
ก�าหนดให้เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาหลงัวกิฤตโิควดิ-19 โดยระบบ 
การศกึษาจะต้องสร้างบณัฑติทีม่คีณุภาพ ทัง้ด้า นความรูแ้ละ 
ความเชีย่วชาญ เชือ่มโยงกบัการวจัิยและสร้างนวตักรรม ควบคู่ 
ไปกบัจติส�านกึ คณุธรรม และจริยธรรม
 
สภานโยบายฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายหลกัในการขบัเคลือ่นให้ส�าเรจ็
ลลุ่วงภายในปี 2570 ใน 3 มติทิีส่�าคญั ประกอบด้วย 1) เศรษฐกิจ
นวัตกรรม โดยเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา เป็นร้อยละ 2  
ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2) การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ทีย่ัง่ยนืและการลดความเหลือ่มล�า้ โดยยกระดบัดัชนกีารพฒันา
มนุษย์ของไทยด้านการศึกษา และด้านความยั่งยืนทางสังคม  
ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูง เพิ่ม Eco-efficiency  
จากการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ�าเป็น และ 3) เศรษฐกิจ
ฐานราก โดยการใช้ อววน. ขจดัความยากจนและเพิม่รายได้ให้กับ

เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน และผูป้ระกอบการในชมุชนท้องถิน่ และ 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง 
ของชุมชนเพื่อการเติบโตท่ียั่งยืน นอกจากนั้น จะใช้กองทุน 
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
กบัประชาชน โดยเฉพาะในการรบัมอืวิกฤติโควิด-19 อย่างต่อเนือ่ง  
ซ่ึงรวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านยาและวัคซีน 
โควดิ-19 ของไทยเอง และการสนบัสนนุการฟ้ืนฟแูละพัฒนา
ประเทศหลงัวกิฤติ โดยเฉพาะการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ BCG 

สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่ทีจ่ะท�าให้การขบัเคลือ่นของสภานโยบาย
ดงักล่าวข้างต้นมคีณุค่ามากยิง่ขึน้คอืการร่วมแรงร่วมใจท�างาน
อย่างบูรณาการของทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการน�านโยบาย 
ไปสูก่ารปฏิบตัแิละผลกัดนัให้เกิดสมัฤทธิผ์ล รวมถงึการตดิตาม
และประเมนิผลจากการปฏบิตังิานนัน้ ๆ  อย่างต่อเนือ่ง อนัจะช่วย
ท�าให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ยนืและมัน่คง

ในฐานะประธานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรมแห่งชาต ิผมขอขอบคณุกรรมการทุกท่าน และหน่วย
งานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนนิงานของสภานโยบายฯ  
ทีท่�าให้ประเทศสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจบัุน 
และสามารถพฒันาอย่างก้าวกระโดดเพือ่ให้ก้าวพ้นจากกบัดกั
ประเทศรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศรายได้สงูตามทีก่�าหนดไว้ 
ในยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปีต่อไป

ภาพจาก : https://www.matichon.co.th/foreign/news_2508432

สารจากประธาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
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สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นับเป็นผลจากการปฏิรูปเชิงระบบที่ส�าคัญอย่างยิ่งในช่วง 
ของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้วบนฐานนวัตกรรม บทบาทและหน้าที่ของสภานโยบาย 
ถูกก�าหนดขึ้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่มาพร้อมกับความมุ่งหวัง
ว่าสภานโยบายจะท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศ 
ไปข้างหน้าด้วยการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 
ให้ดีขึ้นทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคม การก�าหนดทิศทาง
นโยบายและการมอบหมายภารกิจของสภานโยบายจึงนับ
ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญและ
ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะน�าประเทศไปสู ่
เป้าหมายและตอบโจทย์ประชาชนผู้รับประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

การด�าเนนิงานของสภานโยบายตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมา  
ได ้พิสูจน ์ให ้เห็นว ่าความร ่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
จากกระทรวงต่าง ๆ  หน่วยงานภาคเอกชน รวมถงึบคุลากรต่าง ๆ   
ในทุกระดับ มีบทบาทส�าคัญและส่งผลต่อการพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสต์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สภานโยบายซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ได้ร่วมมือร่วมใจกันพิจารณา 
กลั่นกรองข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในหลายเรื่องท่ีส�าคัญ อาทิ 
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณ 
ด้านการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม การปรบัปรงุ 
กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ต่อการพฒันานวตักรรม เศรษฐกจิ BCG การปรบักระบวนทศัน์ 
ด้านการอุดมศึกษา การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบ 
และกลไกท้ังด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม เป็นต้น 

แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดจะยังคงมีอยู ่ 
อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีป่ระเทศจ�าเป็นต้องขบัเคลือ่นไปข้างหน้า 
โดยเศรษฐกิจของประเทศต้องได้รับการฟื ้นตัวอย่างเร็ว  
การอุดมศึกษาต้องสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
อย่างพลิกโฉมฉบัพลนัได้ และหน่วยงานของรฐัต้องด�าเนนิงาน
อย่างบูรณาการด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด สภานโยบาย
จะท�าหน้าที่ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญให้แก่ประเทศด้วย 
การร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนดังที่ผ่านมา เพื่อสร้าง 
ให ้เกิดเป ็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู ่ผลสัมฤทธิ์และ 
สร้างความยั่งยืนในอนาคตให้แก่ประเทศต่อไป

ภาพจาก : https://thaipublica.org/2018/01/ncpo-meet-the-press-01/

สารจากรองประธาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คนท่ี 1

นายวิษณุ เครืองาม
รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติคนที่	1
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ภายหลงัการปฏริปูระบบการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม มีการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ข้ึน สถาบันอุดมศึกษาได้ผนวกกับ
หน่วยงานให้ทุนและหน่วยปฏิบัติด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
ท�าให้เกิดการบูรณาการการท�างานและการส่งต่อผลลัพธ ์
ของการด�าเนนิงานได้อย่างเชือ่มโยงและสอดคล้องกนัมากขึน้ 
ในคราวเดยีวกนันัน้ ได้มกีารจัดตัง้สภานโยบายการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
จงึอาจกล่าวได้ว่าทัง้สภานโยบายฯ และ อว. จะต้องผนกึก�าลงั
และสร้างจุดหมายปลายทางร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้เกิดผลส�าเร็จ

สภานโยบายฯ เป็นเสมอืนมนัสมองของประเทศทีร่วบรวมพลงั
จากกระทรวงต่าง ๆ  รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ
และนักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีจุดหมายร่วมกันเพื่อ 
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม 
โดยมีประชากรที่มีคุณภาพระดับสูงขึ้นด้วย โดยทิศทาง 
การพัฒนาประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 ควรเป็นไปในลักษณะ
ของการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ (Take a Giant Step) และ 
ท�าในบางเร่ืองที่ส�าคัญ ไม่ท�าทุกเรื่อง เพื่อให้ประเทศไทย
ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และรวมถึงการวาง
รากฐานด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู ่ และด้านจิตใจ 
(high-minded) ซึง่การจะไปถงึเป้าหมายได้นัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ 
ที่ฝ่ายนโยบายจะต้องเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ ตีโจทย์และ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงจะด�าเนนิการได้โดยล�าพัง ดังนัน้ สภานโยบายฯ  
จึงมีบทบาทส�าคัญในการเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาใน 
ทุก ๆ ระบบ โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งการเชื่อมโยงระบบ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังระบบ 
อืน่ ๆ  โดยเป้าหมายสดุท้ายเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศในทุก ๆ มิติให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
ในที่สุด

ที่ผ ่านมาสภานโยบายฯ ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการก�าหนดกรอบ 
งบประมาณ ซ่ึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในแง่ของการก�าหนด
ทศิทางการพฒันาประเทศในสาขาต่าง ๆ  และนบัเป็นจุดเริม่ต้น
ท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยได้สนับสนุนให้มีการด�าเนินงานส�าคัญท่ีประเทศไทย 
มีศักยภาพ อาทิ วัคซีนโควิด-19 ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย
เพื่อพัฒนาและสร้างดาวเทียม เทคโนโลยีควอนตัม การจัดตั้ง 
วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences,  
Humanities and Arts ; TASSHA) เพื่อสร้างคุณค่าทาง 
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยบูรณาการการพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยให้ความส�าคัญกับ 
สุวรรณภูมิศึกษา โลกคดีศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชาติ และช่างศิลป์ท้องถ่ิน ในฐานะรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม ขอขอบพระคณุทกุท่านให้การสนบัสนนุการพฒันา
ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็น
ส่วนส�าคัญของการน�าประเทศไทยไปเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วต่อไป 

ภาพจาก : https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/infographic/ 
2691-2020-08-13-14-26-37.html

สารจากรองประธาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คนท่ี 2

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติคนที่	2
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“เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ  
สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า 

พัฒนานวัตกรรมน�าพาประเทศ”
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สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สภานโยบายการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรมแห�งชาติ

กรรมการโดยตําแหน�ง ผู�ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

รองนายกรัฐมนตร�

รองประธานสภานโยบายคนที่ 1

(นายว�ษณุ  เคร�องาม)

นายกรัฐมนตร�
ประธานสภานโยบาย

(นายดอน  ปรมัตถ�ว�นัย)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา

ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

รองประธานสภานโยบายคนที่ 2

(ศ.พ�เศษ  เอนก  เหล�าธรรมทัศน�)

1. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา)

2. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม  เติมพ�ทยาไพสิฐ)

8. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายอนุทิน  ชาญว�รกูล)

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการอุดมศึกษา
14. นายไพร�นทร�  ชูโชติถาวร
15. รศ.นพ.กําจร  ตติยกว�
16. ศ.นพ.ประสิทธ�์  วัฒนาภา

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี
17. นายกานต�  ตระกูลฮุน
18. รศ.เอมอร  อุดมเกษมาลี
19. นายณรงค�  ศิร�เลิศวรกุล

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านสังคมศาสตร�
หร�อมนุษยศาสตร�
20. นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย�
21. นายบัณฑูร  ล่ําซํา
22. นายพณชิต  กิตติป�ญญางาม

24. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร�
ว�จัยและนวตักรรม เป�น กรรมการและเลขานุการ
(ศ.นพ.สิร�ฤกษ�  ทรงศิว�ไล)

25. ผู�อาํนวยการสาํนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา
ว�ทยาศาสตร�  ว�จัยและนวัตกรรมแห�งชาติเป�น
กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ
(นายกิติพงค�  พร�อมวงค�)

ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�แทนหน�วยงาน
ในระบบว�จัยและนวัตกรรม
23. นายพ�เชฐ  ดุรงคเวโรจน�

9. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุร�ยะ  จ�งรุ�งเร�องกิจ)

11. ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ
(นายเดชาภิวัฒน�  ณ สงขลา)

12. ประธานกรรมการอุดมศึกษา
(ศ.สมคิด  เลิศไพฑูรย�)

5. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงพาณิชย�
(นายจุร�นทร�  ลักษณว�ศิษฎ�)

6. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงแรงงาน
(นายสุชาติ  ชมกลิ�น)

7. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงศึกษาธ�การ
(นางสาวตร�นุช  เทียนทอง)

3. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ�
(นายเฉลิมชัย  ศร�อ�อน)

4. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงดิจ�ทัล
เพ�่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ�)

10. เลขาธ�การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ
(นายดนุชา  พ�ชยนันท�)

13. ประธานกรรมการส�งเสร�ม
ว�ทยาศาสตร�ว�จัยและนวัตกรรม
(ศ.นพ.สุทธ�พร  จ�ตต�มิตรภาพ) **ครม. แต�งตั้งมีผลตั้งแต�วันที่ 22 ก.ย. 63

วาระการดํารงตําแหน�ง 4 ป�

หน�า5

ที่ปร�กษานโยบาย
ศ.สมบูรณ�  สุขสําราญ

รศ.วรากรณ�  สามโกเศศ

ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจร�ญทรัพย�

นายพ�ฒ  ว�ระประเสร�ฐ
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กรรมการโดยตําแหน�ง ผู�ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

รองนายกรัฐมนตร�

รองประธานสภานโยบายคนที่ 1

(นายว�ษณุ  เคร�องาม)

นายกรัฐมนตร�
ประธานสภานโยบาย

(นายดอน  ปรมัตถ�ว�นัย)
รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา
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1. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา)

2. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม  เติมพ�ทยาไพสิฐ)

8. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายอนุทิน  ชาญว�รกูล)

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการอุดมศึกษา
14. นายไพร�นทร�  ชูโชติถาวร
15. รศ.นพ.กําจร  ตติยกว�
16. ศ.นพ.ประสิทธ�์  วัฒนาภา

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี
17. นายกานต�  ตระกูลฮุน
18. รศ.เอมอร  อุดมเกษมาลี
19. นายณรงค�  ศิร�เลิศวรกุล

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านสังคมศาสตร�
หร�อมนุษยศาสตร�
20. นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย�
21. นายบัณฑูร  ล่ําซํา
22. นายพณชิต  กิตติป�ญญางาม

24. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร�
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ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�แทนหน�วยงาน
ในระบบว�จัยและนวัตกรรม
23. นายพ�เชฐ  ดุรงคเวโรจน�

9. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุร�ยะ  จ�งรุ�งเร�องกิจ)

11. ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ
(นายเดชาภิวัฒน�  ณ สงขลา)

12. ประธานกรรมการอุดมศึกษา
(ศ.สมคิด  เลิศไพฑูรย�)

5. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงพาณิชย�
(นายจุร�นทร�  ลักษณว�ศิษฎ�)

6. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงแรงงาน
(นายสุชาติ  ชมกลิ�น)

7. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงศึกษาธ�การ
(นางสาวตร�นุช  เทียนทอง)

3. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ�
(นายเฉลิมชัย  ศร�อ�อน)

4. รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงดิจ�ทัล
เพ�่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ�)

10. เลขาธ�การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ
(นายดนุชา  พ�ชยนันท�)

13. ประธานกรรมการส�งเสร�ม
ว�ทยาศาสตร�ว�จัยและนวัตกรรม
(ศ.นพ.สุทธ�พร  จ�ตต�มิตรภาพ) **ครม. แต�งตั้งมีผลตั้งแต�วันที่ 22 ก.ย. 63

วาระการดํารงตําแหน�ง 4 ป�

หน�า5

ที่ปร�กษานโยบาย
ศ.สมบูรณ�  สุขสําราญ

รศ.วรากรณ�  สามโกเศศ

ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจร�ญทรัพย�

นายพ�ฒ  ว�ระประเสร�ฐ
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องค์ประกอบสภานโยบาย
1. นายกรัฐมนตรี 

ประธานสภานโยบาย
2. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง
3. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยั

และนวัตกรรม รองประธานสภานโยบายคนที่สอง
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
13. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14. ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
15. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
16. ประธานกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
17. นายไพรนิทร์ ชโูชติถาวร (ผูท้รงคุณวฒิุด้านการอดุมศกึษา)
18. รองศาสตราจารย์ นพ.ก�าจร ตติยกวี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การอุดมศึกษา)

19. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา)

20. นายกานต์ ตระกูลฮุน 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)

21. รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)

22. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี)

23. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิช 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์)

24. นายบัณฑูร ล�่าซ�า 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์)

25. นายพณชิต กิตติปัญญางาม 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์)

26. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากหน่วยงาน 
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม)

27. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ

28. ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาสภานโยบาย
1. ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขส�าราญ
2. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
4. นายพุฒ วีระประเสริฐ



สภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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หน้าที่และอ�านาจสภานโยบาย
1. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบาย 
ของรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. พจิารณาให้ความเหน็ชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปี 
ด้านการอุดมศึกษา ในความรับผิดชอบของกระทรวง และ 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมของประเทศ 
ก่อนที่ส�านักงบประมาณจะน�าเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
เสนอระบบการจดัสรรและบรหิารงบประมาณแบบบรูณาการ 
ที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตาม 1. ต่อคณะรัฐมนตร ี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ก�ากับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่มี 
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนตาม 1.

4. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัดและติดตามให ้
มกีารเสนอหรือการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบั 
ทีเ่กีย่วข้องกับการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลก เชือ่มโยงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมกบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน
และภาครฐั และสามารถพฒันาและแก้ไขปัญหาของชมุชนและ
สังคมได้อย่างยั่งยืน

5. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการก�าหนดมาตรการ
และแรงจูงใจทางการเงินการคลังและสิทธิประโยชน์อื่น
ส�าหรับการระดมทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

6. จัดให ้ มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ 
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา รวมทั้ง
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7. ก�ากับ เร ่งรัด และติดตามให้มีการจัดท�าฐานข้อมูล 
การอดุมศกึษา ฐานข้อมลูมาตรฐานการอดุมศกึษา และฐานข้อมลู 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการบูรณาการ
และการเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูลดังกล่าว และประกาศ
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวต่อสาธารณชน

8. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง 
คณะอนกุรรมการ เพือ่ปฏบัิตงิานตามท่ีสภานโยบายมอบหมาย
หรือมอบให้ท�าการแทน และรายงานให้สภานโยบายทราบ

9. ออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืประกาศ เพือ่ปฏบิตักิารให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

10. เสนอรายงานประจ�าปีเกีย่วกับการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่นหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตร ี
มอบหมาย
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“การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หรือ อววน.” เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�ามาใช้เพื่อ

เตรียมความพร้อมเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้น  
โดยช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหา 

รองรับสถานการณ์โควิด-19
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บทสรุป	
ผู้บริหาร
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บทสรุป
ผู้บริหาร

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และความท้าทาย 
ในหลากหลายมิติที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน เป็นผลมาจาก 
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จาก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิและประชากรทีเ่พิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยที�าให้ต�าแหน่งงานเดิมหายไปและมตี�าแหน่งงาน 
ใหม่ขึ้น การต้องเผชิญกับความท้าทายในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของประเทศยังเติบโต 
แบบกระจุกตัว ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
ปัญหายาเสพติดหรืออาชญากรรมได้ ในมิติด ้านสังคม  
กระแสพหุวัฒนธรรม ท�าให้ความเชื่อและความคิดเห็น 
แตกต่างกัน อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดได้ ในด้าน
ของการอุดมศึกษา จ�านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา  
เนือ่งจากจ�านวนเดก็ลดลง ในขณะทีจ่�านวนผูส้งูอายเุพิม่มากข้ึน  
รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่

“การอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม หรือ อววน.” 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�ามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับ
ความท้าทายทีเ่กดิขึน้ ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนการแก้ปัญหา 
รองรับสถานการณ์โควิด-19 ด้วย การผลิตชุดตรวจโควิด 
SARS-C0V-2 ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR เพื่อความมั่นคง

ด้านสขุภาพ การประยกุต์ใช้หน้ากากซลิโิคน (Silicone mask) 
มาดัดแปลงเพิ่มแผ่นกรอง HEPA ที่มีคุณสมบัติและมาตรฐาน
สามารถกรองป้องกนัเช้ือได้มากกว่าหน้ากาก N95 การวจิยัและ
พฒันาเพือ่รบัมอืต่อการระบาดของโรคโควดิ-19 เช่น อปุกรณ์
ป้องกนัส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) โรงพยาบาลสนาม ห้องตรวจ 
แยกแรงดันลบ และระบบสาธารณสุข เป็นต้น การวเิคราะห์ 
และประเมินด้วยแบบจ�าลองสถานการณ์ (Simulation  
model) เพื่อการคาดการณ์และพยากรณ์การระบาดของโรค  
ส�าหรับใช้ประกอบการวางแผน บริหารจัดการเพื่อควบคุม 
การระบาดของโรคโควดิ-19 รวมถงึการสนบัสนนุกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การพัฒนาวัคซีน CU-Cov19 โดย
ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ อววน. ยังช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและ
สร้างขดีความสามารถด้านนวตักรรมให้แก่ประเทศในระยะยาว  
ตวัอย่างเช่น การแก้ปัญหาด้านการเกษตร การบรหิารจดัการน�า้  
การพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม การส่งเสริมและ 
ยกระดบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การขับเคลือ่น  
Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy  
การสร้างและพัฒนาก�าลังคนให้กับประเทศ การจัดตั้ง  
“หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วย” หรือ “อว. ส่วนหน้า” และ
การส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ต�าบล 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.) 
เป็นหน่วยงานหลักที่มีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถ
ด้าน อววน. ของประเทศ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 286 แห่ง  
สถาบนัวจิยัและหน่วยงานสนบัสนนุการท�างานของระบบ อววน.  
ในสังกัดกระทรวง 16 แห่ง นอกจากนี้ ยังท�างานร่วมกับ
หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมนอกกระทรวงอีกหลายแห่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อว.มผีลงานและตัวอย่างโครงการ
ส�าคัญที่มีผลกระทบสูงต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการน�าศักยภาพ 
ของระบบ อววน. ลงไปพฒันาในระดับพืน้ที ่เพือ่ขจดัความยากจน 
อย่างแม่นย�าและตรงจุด เช่น โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ โดยอาศัยงานวิจัยและ
นวตักรรม รวมไปถงึการสร้างระบบการผลติและพฒันาก�าลงัคน 
ที่มีคุณภาพ เช่น โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น�้า
มันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น (B10)

3. การพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างความสมานฉนัท์
ในสังคม และรกัษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้าน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

4. การแก้ปัญหาส�าคัญและเร่งด่วนของประเทศ ซ่ึงในช่วงท่ี
ผ่านมา ได้มกีารใช้ศกัยภาพของระบบ อววน. ในการแก้ปัญหา
วกิฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  เช่น โครงการจ้างงาน 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
ของโควดิ-19 โครงการการผลติวคัซนีและอปุกรณ์ทางการแพทย์
ในช่วงเร่งด่วน รวมถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

5. การพลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง 
ในโลกทีส่่งผลให้สถาบนัอดุมศึกษาต้องปรับบทบาทให้สอดรบั 
กับสถานการณ์ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสู่อนาคต เช่น 
โครงการการพัฒนาคุณภาพคนและการศึกษา (การผลิต

บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : โครงการ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม)

6. การปฏรูิประบบ อววน. เพือ่สร้างระบบนเิวศในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ การท�าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้สูงสุด  
รวมไปถึงการสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้การท�างาน 
บรูณาการเกดิผลสมัฤทธิ ์เช่น โครงการพฒันาระบบ National 
Research and Innovation Information System (NRIIS)

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาขีดความ
สามารถด้าน อววน. เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย
ในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อพิจารณา
ขีดความสามารถในการแข ่งขันของประเทศไทยจาก 
การจดัอนัดบัของ International Institute for Management  
Development (IMD) พบว่า ในปี 2563 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ อยู ่ในอันดับที่ 39 (จาก 63 ประเทศ)  
ในขณะที่ด้านการศึกษา อยู่ในอันดับที่ 55 และเมื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านอุดมศึกษาพบว่าอันดับ University 
education index อยู่ในอันดับท่ี 49 นอกจากนี้ Times 
Higher Education (THE) ปี 2564 จัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก โดยประเทศไทยมีมหาวทิยาลัยที่อยู่ใน 1,000 อันดับแรก 
จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนา อววน. โดยสรุป
สาระส�าคัญ ได้ดังนี้

1. การสร้างความสามารถ ววน. สูก่ารเกบ็เกีย่ว
ผลในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เป็นรากฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนา 
ทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างมัง่คัง่และยัง่ยนืในด้านต่าง ๆ  ดงันี้

1.1 เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
พื้นที่ในประเทศไทยกว่าร้อยละ 55 ถูกใช้ไปในการท�า 
การเกษตร การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบฉับพลัน 
(Disruptive technology) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การพัฒนา 
ภาคการเกษตรมีความส�าคัญยิ่ง โดยปัจจุบัน มีการพัฒนา 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ืองในเรื่อง 
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ของการพฒันาการเกษตรอจัฉรยิะ เช่น การพฒันาแพลตฟอร์ม
ด้านการเกษตร Kubota Agri Solution (KAS) ของบริษัท 
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ไปใช้ในภาคการเกษตร เช่น การใช้ดาวเทียมระยะไกล  
การพัฒนาแผนที่น�าทางเกษตร (Agri-Map) เป็นต้น

1.2 อาหาร (Food)
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศ เป็นส่วนต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตร และเป็นแหล่งรองรบัแรงงานส่วนใหญ่ 
ของประเทศ โดยแนวโน ้มส� าคัญที่ จะส ่ งผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมอาหารคือสภาวะวิกฤตและความมั่นคง 
ทางอาหารของโลกเน่ืองจากจ�านวนประชากรทีเ่พ่ิมขึน้ ส่งผลให้ 
เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารทางเลือกเป็นท่ี 
น่าสนใจในปัจจุบัน โดยประเทศไทยได้มีการพัฒนาต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง เช่น โปรตนีแมลง โปรตนีจากพชื อาหารฟังก์ชัน่ 
(Functional food) อาหารพร้อมทาน (Ready to eat) และ
ผักและผลไม้มูลค่าสูง (Premium fresh product) เป็นต้น

1.3 เครื่องมือแพทย์ (Medical device)
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยมีการเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 
158,000 ล้านบาท โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทฝัง 
ในร่างกาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์
กลุ ่มน�้ายาและชุดตรวจวินิจฉัยโรค และระบบซอฟต์แวร ์
เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทย
สามารถผลิตเครื่องมือทางการแพทย์มาใช้ในการแก้ปัญหา
การระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะเร่งด่วนได้ เช่น ชุดตรวจ
แลมป์เปลี่ยนสีส�าหรับการตรวจโควิด-19 ชุดตรวจด้วยวิธี 
Real-Time (RT-PCR) เป็นต้น

1.4 จีโนมิกส์ (Genomics)
เทคโนโลยีจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีที่ส�าคัญ
ที่มีการน�ามาใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรค รวมท้ัง 
การพัฒนายาและการรักษาแบบใหม่ เช่น การปรับแต่งจีโนม 
(Genome editing) การแพทย์แม่นย�า (Precision medicine) 
ประเทศไทยได้มกีารจดัท�า “แผนปฏิบติัการบรูณาการจโีนมกิส์ 
ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี 2563-2567” โดยเน้น 

การถอดรหัสพันธุกรรมประชากรไทยจ�านวน 50,000 ราย 
ในกลุ่มเป้าหมาย 5 โรค คือ 1) กลุ่มโรคมะเร็ง 2) กลุ่มโรค 
หายาก 3) กลุม่โรคไม่ตดิต่อ 4) กลุม่โรคตดิเช้ือ 5) กลุม่เภสัช 
พนัธศุาสตร์ ซึง่ข้อมลูรหสัพันธกุรรมท่ีได้ จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการรกัษาโรคและลดค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของประเทศ

1.5 วัคซีน (Vaccines) และยาชีววัตถุ (Biologics) 
ปัจจุบัน แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตยาที่มี 
ความจ�าเพาะและมีประสิทธิภาพในการรักษาอย่างตรงจุด  
(Targeted therapy) ได้ก่อให้เกดิอตุสาหกรรมการผลติยาชวีวัตถ ุ
ขึน้ทัว่โลก โดยในไทยมมีลูค่าตลาดประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปี  
ซึง่เป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศสูงถงึ 25,000 ล้านบาทต่อปี  
จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ือทดแทน
การน�าเข้า โดยมกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการผลติวคัซนี 
และยาชีววัตถุมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดหน่วยงานและ
บริษัทท่ีมีความสามารถในการผลิตวัคซีนและยาคุณภาพสูง  
เช่น โรงงานต้นแบบยาชีววตัถุแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย องค์การ
เภสชักรรม บรษิทั สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั บรษิทั ไบโอเนท- 
เอเชีย จ�ากัด และบริษัท องค์การเภชสัชกรรม-เมอร์ริเอร์
ชีววัตถุ โดยสามารถผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุเพื่อใช้ภายใน
ประเทศและส่งออกได้ รวมมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท 
ต่อปี เช่น วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ 
(Recombinant acellular pertussis vaccine) ยาชีววัตถุ
ต้นแบบในกลุ่ม Monoclonal antibody เพื่อใช้ในการรักษา
โรคสะเก็ดเงิน (Original anit-CD6 monoclonal antibody 
หรือ itolizumab) เป็นต้น

1.6 อตุสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next generation  
automotive)
ประเทศไทยมีการก�าหนดเป้าหมายให้เป็นฐานการผลิต
รถไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ในปี 2578 และ จะต้องผลิตรถไฟฟ้า 
ให้ได้ร้อยละ 50 ของปรมิาณการผลติรถทุกชนดิในปี 2573 รวม
ไปถึงเทรนด์ด้านเทคโนโลยท่ีีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อื่น ๆ เช่น ยานยนต์ขับขี่แบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ การปรับ
ให้เป็นระบบไฟฟ้า และการแบ่งปันกันใช้งาน (Autonomous, 
Connected, Electric, and Shared Vehicles: ACES) 
เป็นต้น ท�าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ส�าคัญ
ในปัจจบุนัต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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1.7 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)
ในปี 2561 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยมีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจประมาณ 1,461 พนัล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.9  
ของ GDP โดยมี 5 สาขาหลัก ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม อาหารไทย การโฆษณา แฟชั่น และการออกแบบ 
ปัจจุบันได้มีการก�าหนดเป้าหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้  
2 เรือ่ง คอื 1) การเพ่ิมอตัราการขยายตวัของสนิค้าและบรกิาร
สร้างสรรค์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 และ 2) ประเทศไทยมีเมือง
ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์จาก 
UNESCO 1 เมือง ซึ่งต้องมีการด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 4 ด้าน คือ 1) การจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 2) การยกระดบัทกัษะและความสามารถ
บุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์ 3) การยกระดับผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 4) การพัฒนาเมืองและระบบ
นิเวศสร้างสรรค์

1.8 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เป็นแนวคิดและ
วธิกีารทีเ่ข้ามาสนบัสนนุการรกัษาสภาพแวดล้อมของโลกด้วย 
การเพิม่ประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากร ซึง่เป็นแนวโน้มท่ีเกดิข้ึน 
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ท�าให้ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย
จ�าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ 
การค้าที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนของประชาคมโลก 
ดังกล่าว ปัจจุบัน ประเทศไทยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ส�าคัญที่จะช่วยสร้างให้เกิดภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน
ประเทศ 2 กลุม่ คือ กลุม่เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการ
พลงังาน และกลุม่เทคโนโลยท่ีีเกีย่วข้องกบักระบวนการจดัหาวสัดุ

1.9 ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation 
Driven Enterprise)
ผูป้ระกอบการธรุกิจนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: 
IDE) เป็นเครือ่งจกัรส�าคญัในการสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ (New engine of growth) ประเทศไทยได้มี 
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมอยูห่ลายด้าน อาท ิการสร้างความสามารถทางนวตักรรม 
(Innovation capability) การสร้างและพฒันาระบบนเิวศของ 
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE Ecosystem)  
และการสร้างและพัฒนา Entrepreneurial mindset และ  
Innovation culture

1.10 ระบบนิเวศนวตักรรม (Innovation ecosystem)
การมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งมีความส�าคัญต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเอื้อให้ผู ้มีบทบาทส�าคัญ อาทิ 
สถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา นักลงทุน บริษัทรายใหญ่ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) มคีวามสามารถอย่างเข้มแข็ง มปีฏสิมัพนัธ์เชือ่มโยง
กนัได้ เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มี
การพฒันาระบบนเิวศเพ่ือส่งเสรมินวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง อาทิ 
การสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจที่ขับเคล่ือน 
ด้วยนวัตกรรม การสร้างกลไกตลาดนวัตกรรม การลด 
ความเสี่ยงให้ภาคธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ 
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ เป็นต้น
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1.11 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)
ปัญญาประดิษฐ ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)  
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและสามารถ
สร้างการเปลีย่นแปลงอย่างพลกิโฉมในหลายด้าน ประเทศไทย
จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ ์
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยการ
วิจัยของไทยในปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
มาประยุกต์ใช้จริงท้ังในภาครัฐและเอกชน อาทิ Inspectra  
CXR เป็นระบบ AI ที่ช ่วยเหลือแพทย์ในการตรวจจับ 
ความผิดปกติในภาพถ่าย x-rays ทรวงอก และ CiRACORE 
ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มหุน่ยนต์ระบบอตัโนมติัและปัญญาประดษิฐ์
ส�าหรับใช้ในงานระบบอุตสาหกรรม เป็นต้น

1.12 อตุสาหกรรมวสัดข้ัุนสงู (Advanced materials)
เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced materials) เป็นวัสดุใด ๆ  
ที่ผ่านการควบคุมให้มีโครงสร้างที่แม่นย�าและเฉพาะเจาะจง 
ท�าให้เกิดคุณสมบัติท่ีดีกว่าวัสดุพื้นฐาน หรือท�าให้วัสดุ
มีหน้าที่พิเศษตามความต้องการและควบคุมได้ ซึ่งต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการผลิตขั้นแนวหน้า เช่น การจัดเรียงอะตอม
และโครงสร้างระดับนาโน ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนา

ขีดความสามารถในการผลิตวัสดุข้ันสูงเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์ 
ทีส่�าคญั เช่น แบตเตอรี ่ยานยนต์ไฟฟ้า หุน่ยนต์ และเครือ่งมือแพทย์  
เป็นต้น โดยเน้นความสามารถในการผลิตวัสดุใน 3 กลุ่ม  
ได้แก่ วัสดุนาโนคาร์บอน วัสดุเซรามิกขั้นสูงและวัสดุแม่เหล็ก 
วัสดุพอลิเมอร์ขั้นสูงและนาโนพอลิเมอร์

1.13 การวิจัยข้ันแนวหน้าด้านเทคโนโลยีควอนตัม 
(Quantum technology)
เทคโนโลยคีวอนตมัในปัจจบัุนเป็นการน�าหลกัการของควอนตมั 
ฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในการวัด การค�านวณ การประมวลผล 
การเข้ารหัส การส่งผ่านและเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพสูงกว่าวิธีการดั้งเดิม ปัจจุบันเทคโนโลยีควอนตัม
รุ่นท่ี 2 อยู่ในข้ันการวิจัยและพัฒนา โดยมีมูลค่าการลงทุน
วิจัยท่ัวโลกในปี 2564 สูงถึง 22.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ในประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม 3 ด้าน คือ  
1) การค�านวณและการจ�าลองเชิงควอนตัม (Quantum 
computing and simulation) 2) การสื่อสารเชิงควอนตัม 
(Quantum communication) 3) มาตรวิทยาและการวัด 
เชิงควอนตัม (Quantum metrology and sensing)
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1.14 การวิจัยข้ันแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ 
(Earth space system)
โลกก�าลังเข้าสู่ยุคอวกาศใหม่ (New space) โดยมีแรงผลักดัน 
จากโครงการส�ารวจและบุกเบิกอวกาศยุคใหม ่น�าโดย 
สหรัฐอเมรกิา สหภาพยโุรป จนี รสัเซยี ญีปุ่่น และอนิเดยี เกดิการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศสู่ภาคเอกชนและการประยุกต์ใช้ 
ในเชงิพาณชิย์ เช่น ดาวเทยีมอนิเตอร์เนต็ Starlink การท่องเทีย่ว 
อวกาศ เป็นต้น ในปัจจบุนัประเทศไทยยงัต้องพึง่พาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เช่น โครงการดาวเทียมสื่อสารไทยคม  
(Thaicom 1-8) โครงการดาวเทยีมส�ารวจทรัพยากร (ดาวเทียม
ไทยโชต หรือ ดาวเทียมธีออส 1-2) ซึ่งอุตสาหกรรมอวกาศ 
ในประเทศไทยมมูีลค่าสงูถึง 35,559 ล้านบาท จึงมีความจ�าเป็น
ต้องพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในประเทศ เพิ่มก�าลังคนและ
ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรม
อวกาศในอนาคต และผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าไปอยูใ่นห่วงโซ่ 
การผลิตของเศรษฐกิจอวกาศ (Space economy) ได้ส�าเร็จ

1.15 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ (Social sciences, humanities, arts)
ประเทศไทยจ�าเป ็นต ้องปฏิรูประบบให ้วิชาการด ้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ได้รับ 
การทะนุบ�ารุงอย่างเหมาะสม สามารถผลิตและเผยแพร่
ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในศตวรรษที่ 21 และสามารถ
แปลงความรู้สู่นโยบายสาธารณะ นวัตกรรม สังคม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และคุณค่าหรืออรรถประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ 
ตอบโจทย์ปัญหาท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การปรับกระบวนทศัน์การอดุมศึกษาส�าหรับ
โลกยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผล
ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัว โดยมีตัวอย่างการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ ดังนี้

2.1 การพฒันาก�าลงัคนคุณภาพรองรับ Disruption 
1) ทักษะอนาคต (Future skills) และความต้องการ
ก�าลังคนคุณภาพรองรับ Disruption การเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน (Disruption) ในมิติต่าง ๆ ส่งผลต่อโครงสร้าง
อุตสาหกรรมและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ 
จากผลกระทบดังกล่าว World Economic Forum (WEF) 
ได้ประมาณการว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีงานประมาณ 
85 ล้านต�าแหน่งถูกทดแทน แต่ก็จะมีงานใหม่เพิ่มขึ้น  

97 ล้านต�าแหน่ง โดยอาชีพแห่งอนาคตจะเป็นการผสมผสาน
ระหว่างทักษะด้านดิจิทัลและการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ 
ซ่ึงเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ ในส่วนของประเทศไทย 
สอวช. ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลต�าแหน่งงานและสมรรถนะงาน 
ท่ีส�าคญั (Critical Functional Competency) ท่ีเป็นท่ีต้องการ
ส�าหรับ 12 กลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  
ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมุง่เน้นต�าแหน่งงาน 
ที่ใช้ทักษะสูง และต�าแหน่งงานรูปแบบใหม่ และค�านึงถึง 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 พบว่าในระยะ 5 ปี
ข้างหน้าประเทศไทยมคีวามต้องการบคุลากรทกัษะสงูในกลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมายรวม 177,554 คน 

2) ระบบเศรษฐกิจแบบงานครั้งคราว (Gig economy)  
เป็นรูปแบบที่มีการจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา รูปแบบการจ้างงานผ่านแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวมีความหลากหลาย ตั้งแต่การร่วมเป็นพันธมิตรของ
แพลตฟอร์ม ไปจนถึงการจ้างงานแบบแรงงานอสิระ (Freelance)  
แรงงานกลุ ่มนี้มีช่ือเรียกหลากหลาย เช่น แรงงานดิจิทัล  
(Digital labor) และแรงงาน Gig worker เป็นต้น โดยโครงสร้าง
แรงงานของ Gig worker ทั่วโลกมีการขยายตัวของการใช้งาน
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 ต่อปี ส�าหรับทักษะ
เฉพาะด้านในแต่ละอาชีพ Gig worker ยังจ�าเป็นต้องมีทักษะ
อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT literacy) ท่ีจ�าเป็นต่อการเข้าถึง 
งานในแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงทักษะด้าน ICT เฉพาะ
ส�าหรับงานแต่ละอาชีพ ทักษะเชิงเทคนิคด้านอื่น ๆ (เช่น  
ภาษาองักฤษ ความเข้าใจพืน้ฐานด้านการเงนิ (Financial literacy)  
ทักษะการจัดการระบบ (Organisational skills) ทักษะ
ด้านการตลาด เป็นต้น) ทักษะด้านสังคม เช่น ความสามารถ 
ในการสร้างเครือข่าย (Networking skills) ทักษะด้านธุรกิจ 
(Business skills) ความสามารถในการเสาะหางาน เป็นต้น

3) ความต้องการก�าลงัคนรองรบัเศรษฐกจิฐานราก แนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของชุมชน
จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องและจ�าเป็นต่อการยกระดับสู่การเป็น 
ผูป้ระกอบการให้กับเกษตรกร แรงงานท่ัวไป และกลุม่ผูม้รีายได้น้อย 
และไม่มั่นคง เพื่อสร ้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ โดยมีความรู้และทักษะที่ส�าคัญ เช่น ทักษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สร้างโอกาสทางธรุกิจและการเข้าถงึ 
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทักษะ
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ด้านบัญชีและการเงิน ทักษะด้านการตลาด โดยครอบคลุม
ถึงช่องทางตลาดออนไลน์และช่องทางตลาดอื่น ๆ ทักษะ 
การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการในกระบวนการผลิต เป็นต้น

2.2 การปรับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนาก�าลังคนตามความต้องการของประเทศ
1) การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในยุค 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการจัดการเรียน 
การสอนทางไกล (Distance learning) ผ่านการเรยีนออนไลน์ 
(Online) และการเรียนแบบใช้สื่อผสมผสาน (Blended 
learning) ออกไปในวงกว้าง สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง 
มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับไว้บ้างอยู่แล้ว แต่ยังต้อง 
มีการปรับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดข้ึน 
นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ท่ี 
ได้รับผลกระทบต่าง ๆ เช่น การลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ให้กับนักศึกษา การจัดตั้งกองทุนเยียวยานักศึกษาที่ได้รับ 
ผลกระทบ การลดค่าเช่าให้กับผู ้ประกอบการรายย่อย 
ในสถาบันอุดมศึกษา สนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาและ 
บุคคลทั่วไป การให้อุทยานวิทยาศาสตร์พิจารณาปรับลด 
ค่าบริการต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

2) การจดัหลกัสตูรการเรยีนแบบไม่ได้ปรญิญา (Non-degree)  
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้พัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตร
การเรียนแบบ Non-degree ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 677 หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และทกัษะทีส่�าคญั อาท ิการดูแลผูส้งูวัย Soft skills ด้านต่าง ๆ   
โดยหลักสูตรจะมีเน้ือหาตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ 

3) การผลิตบัณฑิตฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน 
ด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท�างาน (Cooperative and Work Integrated Education:  
CWIE) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นสร้างสมรรถนะให้บัณฑิต
พร้อมสู่โลกการท�างาน โดยปัจจุบัน สัดส่วนนักศึกษาที่ศึกษา
ในหลกัสตูรแบบ CWIE ระดับปรญิญาตร ีมจี�านวน 42,558 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.6 (ข้อมูลล่าสุดคือ ปีการศึกษา 2561) ระดับ
ปริญญาโทและเอก มีนักศึกษาเข้าร่วม 1,600 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.5 (ข้อมูลปีการศึกษา 2562) ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที ่

ค่อนข้างน้อยหากเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา 
ทีม่นีกัศกึษาปริญญาตรีท่ีมีประสบการณ์แบบ Work-integrated 
Learning ร้อยละ 48.7 และระดบัปริญญาโทและเอก ร้อยละ 34 

4) การจดัการศกึษาทีแ่ตกต่างจากมาตรฐานการอดุมศกึษา 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตราที่ 69  
ได้ก�าหนดให้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัการศกึษารูปแบบใหม่ 
ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ปัจจุบันก�าลังอยู่ 
ระหว่างการจัดท�ากลไกและแนวทางรองรับการจัดการศึกษา
รปูแบบใหม่ทีแ่ตกต่างจากมาตรฐานการอดุมศกึษาในปัจจบัุน 
เช่น การผลิตบัณฑิตฐานสมรรถนะตามความต้องการของ 
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น
ในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาที่อาศัยการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและยังไม่มีมาตรฐานรองรับ หรือ
การจดัการศกึษาท่ีมุง่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบคุคล 
(Personalized customized curriculum) เป็นต้น 

5) การลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา มาตรการท่ีส�าคัญในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาคือกองทุนกู ้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) และกองทนุกู้ยมืเพ่ือการศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต 
(กรอ.) ซ่ึงสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพรายเดือน 
แก่นกัศกึษา ในปีการศกึษา 2564 กยศ. ได้ขยายขอบเขตการให้
กูย้มืเงนิเป็น 4 กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 1) นกัเรยีนหรือนกัศกึษา 
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาท่ีศกึษาในสาขา
วชิาทีเ่ป็นความต้องการหลักและจ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 
3) นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวชิาขาดแคลน และ  
4) นักเรยีนหรือนกัศกึษาท่ีเรยีนดีเพือ่สร้างความเป็นเลศิ 

2.3) การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ
1) มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial 
university) เช่น การพฒันานสิตินกัศกึษาให้เป็นผูป้ระกอบการ 
ฐานนวัตกรรม การสร้างความตระหนักและบรรยากาศ 
ของความเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาระบบนเิวศนวตักรรม
ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2) มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาพืน้ที ่เช่น การส่งเสรมิบทบาท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาพื้นที่ การขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การจัดตั้ง
หน่วยบรหิารและจดัการทนุวจิยัและนวตักรรมด้านการพฒันา
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ระดับพื้นที่ โครงการมหาวิทยาลัยสู ่ต�าบล สร้างรากแก้ว 
ให้ประเทศ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง อว.  
ในการสนบัสนนุการพฒันาจังหวดัเพ่ือขบัเคลือ่นไทยไปด้วยกนั

3) สถาบนัอดุมศึกษาเพือ่การวจัิยข้ันแนวหน้าและนวตักรรม 
เช่น เทคโนโลยีควอนตัม ระบบโลกและอวกาศ (Earth and 
space system - ESS) ฟิสิกส์พลังงานสูง (High energy 
physics) มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

4) การสร้างกลไกหรือแพลตฟอร์มการเช่ือมโยงกับผู้ใช้
ประโยชน์ เช่น กลไกที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage)  
เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย  
ก ล ไ กที่ ส� า คั ญหนึ่ ง คื อ  น โ ยบายส ่ ง เ ส ริ มบุ ค ล าก ร 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

5) การดึงดูดและรักษาผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาต่างชาติ
เพ่ือให้เกดิการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลย ีเช่น การจดัตัง้ 
ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC)1  
เพ่ือให้บริการแนะน�าและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกเรื่องระบบตรวจ
ลงตราและการจดัท�าใบอนุญาตท�างาน การก�าหนดระบบตรวจ
ลงตรา (Visa) ทีเ่หมาะสมและยดืหยุน่ รวมทัง้ให้สทิธคิวามเป็น 
พลเมืองแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู ้เชี่ยวชาญทักษะสูง โดยมี 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ให้สามารถพ�านักในประเทศไทย 
ได้สงูสุด 4 ปี รวมคูส่มรสและบตุร ลดข้อก�าหนดด้านการรายงาน
ตวัต่อส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง และสามารถเดินทางเข้าออก

นอกราชอาณาจักรได้ไม่จ�ากัด2 การสร้างสภาพแวดล้อมและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ�านวยต่อการท�างาน เช่น พัฒนาเขต
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 
of Innovation -EEC) ให้เป็นแม่เหล็กส�าคัญในการดึงดูด 
การลงทุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

6) การสร้างความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย 
ต่างประเทศ เช่น กองทนุ Newton UK – Thailand Research 
and Innovation Partnership Fund เพือ่ส่งเสริมความร่วมมอื
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับประเทศพันธมิตร 16 ประเทศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมและน�า
ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน  
โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (Big 
Science): ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเซิร์น หรือ 
องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (The European Organization 
for Nuclear Research) เพื่อด�าเนินการวิจัยฟิสิกส์พื้นฐาน
ระดับโลก3 

3. การปฏิรูประบบการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อวางรากฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนับตั้งแต่กลางปี 2562 ได้มี
การขับเคลื่อนปฏิรูป อววน. อย่างต่อเนื่องในหลายด้าน  
เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรปู ดงันี้

3.1 การปรับโครงสร้างระบบหน่วยงาน 
ได้มกีารจดัตัง้หน่วยบรหิารและจดัการทุนเพิม่เตมิข้ึนจ�านวน 3 แห่ง  
ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน 
การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุน 

1 http://www.boi.go.th/stc/index.php?lang=th
2 https://www.boi.go.th/un/boi_event_detail?module=news&topic_id=125609&language=th
3 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน https://www.slri.or.th/thaicern/#:~:text=ความร่วมมือระหว่างไทยกับ,ท�างานวิจัยร่วมกับเซิ
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ด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในลักษณะเป็นหน่วยงาน
ทดลอง (Sandbox) อยู่ภายใต้ส�านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
โดยให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีอิสระ (Autonomy)  
มีคณะกรรมการบริหาร และมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยเริ่ม 
ด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
ท�าให้ระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศมหีน่วยงานบรหิาร 
และจัดการทุนที่รองรับสาขายุทธศาสตร ์การวิจัยและ
นวัตกรรมได้ครอบคลุมมากขึ้น 

ในส่วนของการปฏิรูปส่วนราชการภายใต้กระทรวง อว. ได้มี
การประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง อว. 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่  
2 มีนาคม 2564 โดยครอบคลุมส่วนราชการ 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ส�านักงานรัฐมนตรี (สร.อว.)  
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) 
และ ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เพ่ือสนับสนุนให้เกิด 
การบูรณาการการท�างาน บุคลากร และทรัพยากรให้มี 

ความความคล่องตัวและสามารถด�าเนินการได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

3.2 การจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน เพื่อเป็น
ทศิทางในการพฒันาด้านการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
สภานโยบายได้ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน อววน.  
พ.ศ.2563-2570 จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถม ี
ส ่วนร ่วมในการขับเคลื่อนการด�า เนินงานในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของ
การพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาก�าลังคนและสถาบัน
ความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย 
ของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด 
ความสามารถการแข่งขนั และ 4) การวจิยัและสร้างนวัตกรรม
เพือ่การพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละลดความเหลือ่มล�า้ โดยด�าเนนิงาน
ควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศ ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 
ในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้ก�าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ท่ีส�าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และ 
ชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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3.3 การพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
การเปล่ียนผ่านระบบงบประมาณภายใต้การจัดต้ังกระทรวง 
อว. มีหลักการส�าคัญคือ การใช้ระบบงบประมาณเป็นกลไก
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน นโยบายรัฐบาล  
และประเด็นเร่งด่วนส�าคัญของประเทศ โดยออกแบบให้มี
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้นภายใต้
พระราชบญัญัตสิภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั 
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ระบบงบประมาณด้าน 
การอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สามารถจดัสรรและบรหิารได้แบบ Block grant และ Multi-year  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

3.4 การจัดระบบติดตามและประเมินผล เพื่อติดตาม
และประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การด�าเนินงานในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้มีการก�าหนดกรอบการติดตามและประเมินการสนับสนุน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใน 2 ประเด็น ได ้แก ่  
1) การประเมนิผลงานวจิยัและนวตักรรม โดยประเมนิผลผลติ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงเศรษฐกิจ 
และสงัคม และ 2) การประเมนิผลการด�าเนนิงานของหน่วยบรหิาร 
และจัดการทุน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการ
ด�าเนินการตามแผน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยประเมนิการน�าผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์ ด้านกระบวนการ
ท�างาน (Process Evaluation) โดยประเมนิกระบวนการของการ
บรหิารจดัการ แผนงาน/ โครงการ ด้าน ววน.

ในส่วนของด้านการอุดมศึกษา ได้มีการวางแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลใน 4 มิติ .ประกอบด้วย 1) การติดตาม
ความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 
และแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 
2) การติดตามและประเมินผลคุณภาพและพัฒนาการของ
การอุดมศึกษา 3) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน 
นโยบายส�าคัญด้านการอุดมศึกษา และ 4) การติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

3.5 การเชื่อมโยงข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบ 
สอวช. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม (สกสว.) วิจัย สป.อว. และ วช. ได้มีความพยายาม
ร่วมกัน ในการออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล อววน. ดังนี้ 
1) ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National  
Research and Innovation Information System หรอื 
NRIIS) ซึ่งมีการจัดท�าโครงสร้างผังข้อมูลโดย กสว. สกสว. 
วช. และ สอวช.

2) ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ได้แก่ ระบบข้อมูล Higher 
Education UNICON หรือ HE UNICON ด�าเนินการโดย 
สป.อว.

3) ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบข้อมูล 
National Science Technology Information System 
หรือ NSTIS ด�าเนินการโดย สป.อว. และจะด�าเนินการ 
ร่วมกับ กสว. พัฒนาระบบข้อมูลส่วนนี้ต่อไป 

3.6 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
การพัฒนาและปรับปรุ งกฎหมาย กฎ และระเบียบ  
มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานในระบบสามารถด�าเนินการวิจัย
และนวตักรรมได้อย่างคล่องตวัมากข้ึน ลดปัญหาและอปุสรรค 
ความซับซ้อนยุ่งยากของกระบวนการและข้ันตอน และลด
ระยะเวลาในการด�าเนินงาน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนากฎหมายและ
ระเบยีบทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงานตามนโยบาย มาตรการและ
กลไกเพื่อให้การปฏิรูประบบ อววน. สามารถขับเคลื่อนไปได้
โดยมีระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีสมบูรณ์มากข้ึน พร้อมส�าหรับ 
การพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีพฒันาแล้วต่อไป ในระยะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนั ได้มี
การด�าเนนิงานเพือ่พฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย กฎ และระเบยีบ  
ในบางประเด็นที่มีความส�าคัญเร่งด่วน เช่น ร่างประกาศ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและ
พฒันา และเพือ่การให้บรกิารทางวชิาการของสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน
ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
เพือ่ให้น�าผลงานวจิยัและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563 
เป็นต้น
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บทที่ 1
อววน. กับการพัฒนาประเทศ

1.1 บทน�า
ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับความท้าทาย ท้ังที่เกิดขึ้นแบบ
ปัจจุบันทันด่วนและแบบที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป  
ความท้าทายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ ดงัจะเหน็ได้จากการระบาดของโรคโควดิ-19  
ส่งผลให้เกิดการจ�ากัดกจิกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ  
ทั่วโลก ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย ท�าให้เศรษฐกิจไทย 
เกิดภาวะหดตัวอย่างรุนแรง นอกจากนี้ การระบาดรอบใหม ่
ของโรคโควิด-19 ในช่วงรอยต่อปี 2563-2564 ช้ีให้เห็นว่า 
ประเทศไทยต้องเตรยีมความพร้อมในการรบัมอือย่างต่อเนือ่ง
ในทุกมิติ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นผลมาจากปริมาณ 
ก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas) ในชัน้บรรยากาศเพ่ิมขึน้ 
อย่างรวดเรว็จากกจิกรรมทางเศรษฐกิจและประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลายด้าน อาทเิช่น 
สภาพอากาศรุนแรง (Extreme Weather) ทีม่แีนวโน้มรุนแรงขึน้ 
และบ่อยขึ้น ทั้งภัยแล้ง ไฟป่า พายุ น�้าท่วม การพังทลาย
ของชั้นดิน ฤดูกาลผันแปร วัฏจักรของน�้าเปลี่ยนแปลง ส่งผล 
ต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเกษตรกรรม รวมถงึผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศ
แปรปรวน อุณหภูมิร้อนจัด ส่งผลให้มีโอกาสเป็นโรคภัยไข้
เจ็บสูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ�้า 
ในอนาคต ซึง่ปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศ
ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองนั้น คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (IPCC) จึงได้มี 
การคาดการณ์ว่าภายในศตวรรษที ่21 อณุหภมูขิองโลกจะเพิม่
สงูขึน้ 1 ถงึ 3.5 องศาเซลเซยีส และเกดิคลืน่ความร้อนบ่อยและ
คงอยู่นานขึ้น เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ท�าให้เกิดเหตุการณ์
น�้าแข็งขั้วโลกละลาย ฝนตกหนักอย่างรุนแรงในหลายภูมิภาค 
และส่งผลให้ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 15 ถึง 90 
เซนติเมตร4 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต 
อีกท้ังสังคมไทยก�าลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่มีพลวัตและ 
มคีวามซบัซ้อน ปัจจยัต่างๆ มคีวามเชือ่มโยงกันในรูปแบบใหม่ๆ  
มทีัง้โอกาสและความท้าทายทีต้่องเผชญิ เช่น ต�าแหน่งงานเดมิ

ที่หายไปและต�าแหน่งงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น ปัญหายาเสพติด 
สื่อสังคมออนไลน์ ความเชื่อทางศาสนา กระแสพหุวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง ความไม่เท ่าเทียมกันทางสังคม  
ความแตกต่างทางความคดิเหน็ เป็นต้น การเตรยีมความพร้อม
ของเด็กและเยาวชนจึงต้องครอบคลุมมากกว่าการให้ความรู้ 
และทักษะพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ แต่ต้องรวมถึง 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
ทกัษะการปรับจติส�านกึ การรูเ้ท่าทนัสือ่และข้อมลู การมีปฏสิมัพันธ์ 
กบัสงัคมอย่างเหมาะสม การเป็นผูน้�า การพฒันาคณุธรรมและ
จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งจ�าเป็นต้องมีระบบ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพรองรบัการพฒันาเดก็และเยาวชนทีค่รอบคลุม
ประเด็นดังกล่าว โดยแนวโน้มอนาคตนั้น World Economic 
Forum คาดการณ์ว่า เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์และ 
การแทนที่แรงงานมนุษย์อาจส่งผลให้มีต�าแหน่งงานที่หายไป
ท่ัวโลกมากถึง 85 ล้านต�าแหน่งภายในปี พ.ศ. 2568 ซึง่โดยมาก 
เป็นต�าแหน่งงานระดบัผูป้ฏบัิตงิานข้ันพืน้ฐานหรอืงานตามข้ันตอน  
เช่น เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูล นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 
พนักงานปฏิบัติงานท่ัวไปและพนักงานประกอบช้ินส่วน  
ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเครื่องจักร ส่วนต�าแหน่งงาน 
ที่จะเกิดขึ้นใหม่มากถึง 97 ล้านต�าแหน่งในปี พ.ศ. 2568 นั้น  
จะเป็นอาชีพทีต้่องอาศยัทกัษะขัน้สูงและความช�านาญเฉพาะทาง  
เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ big data ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ดิจิทัล และอาชีพด้านการออกแบบ เป็นต้น5 ซึ่งเป็นชุดทักษะ
คนละกลุ่มกับต�าแหน่งงานที่จะถูกแทนที่และว่างลง 

การอดุมศกึษาของประเทศก�าลงัประสบความท้าทายด้วยเช่นกนั  
จ�านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ�านวน
เด็กนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน 
ในมหาวิทยาลัยน้อยลง6 ส่งผลให้มีที่ว่างในมหาวิทยาลัย 
เป็นจ�านวนมาก มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องปิดหรือยกเลิก 
การเรียนการสอนในบางคณะ มหาวิทยาลัยบางแห ่ง 
จงึพยายามปรบัตวั เช่น การสร้างความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาของจีนเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียน
การสอนเป็นภาษาจีน เป็นต้น นอกจากนี้ การผลิตบัณฑิต

4 Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2014 Synthesis Report. (2014)
5 World Economic Forum. Recession and Automation Changes Our Future of Work, But There are Jobs Coming, Report Says. (20 October 2020)
6 กรุงเทพธุรกิจ. เด็กรุ่นใหม่เรียนป.ตรีน้อยลง สถาบันการศึกษาดิ้นปรับตัว. (12 ตุลาคม 2563)
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ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและของประเทศ 
ประกอบกับการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหา
บัณฑิตว่างงานจ�านวนมาก ประมาณ 500,000 คน7 และ 
ยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนการสอนของระบบ 
การศึกษาในภาพรวม สถานการณ์ดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้
สถาบนัอุดมศกึษาจะต้องปรับตัวในทกุๆ ด้านเพือ่ความอยูร่อด

ที่ผ่านมา ได้มีการน�าศักยภาพด้าน อววน. มาใช้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้น แก้ไขปัญหาสังคม 
และสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้แก่ประเทศ 
ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น

1) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1.1) การแก้ปัญหารองรับสถานการณ์โควิด-19
• การผลิตชุดตรวจโควิด SARS-C0V-2 ด้วยวิธี Real-Time 

RT-PCR เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยใช้หลักการ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี 
(Immunochromatography) ชนิดอ่านผลด้วยตาเปล่า
จากตวัอย่างซรีมั พลาสมาและเลอืดจากปลายนิว้ เป็นการ
ตรวจจากน�้าลายแทนเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจ และ 
เพิ่มจ�านวนการตรวจตัวอย่างให้มากขึ้น 

• การประยุกต์ใช้หน้ากากซิลิโคน (Silicone mask)  
มาดดัแปลงเพิม่แผ่นกรอง HEPA ทีม่คีณุสมบตัแิละมาตรฐาน
สามารถกรองป้องกนัเชือ้ได้มากกว่าหน้ากาก N95

• การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการระบาด
ของโรคโควิด-19 ได้แก่ วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 
เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment: PPE) เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)  
โรงพยาบาลสนาม ห้องตรวจแยกแรงดันลบ และระบบ
สาธารณสุข เป็นต้น

• การวิเคราะห์และประเมินด้วยแบบจ�าลองสถานการณ์ 
(Simulation model) เพื่อการคาดการณ์และพยากรณ์
การระบาดของโรค ส�าหรับใช้ประกอบการวางแผน  
บริหารจัดการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
รวมถึงการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

• การพัฒนาวัคซีน CU-Cov19 โดยศูนย ์วิ จัยวัคซีน  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัคซีนนี้ 
เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่ผลิตจากสารพันธุกรรมของ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่บางส่วน เมื่อถูกฉีดเข้าไป 
ในร่างกาย จะถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนเพื่อกระตุ้นให้เกิด 
การสร้างภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดีที่ช่วยต่อสู้กับไวรัสได้

1.2) การแก้ปัญหาด้านการเกษตร
• การยกระดับเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือการผลิตล�าไยนอก

ฤดูกาลในพื้นที่ 3,800 ไร่ในภาคเหนือ
• การยกระดบัการผลติทเุรยีนคุณภาพแบบแม่นย�าโดยอาศัย

เทคโนโลยด้ีานการค�านวณหาความต้องการของพืช (Crop 
requirement) การจัดการน�้า หุ่นยนต์และเซนเซอร์  
ในพื้นที่ 100 ไร่ของพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี 
และตราด

1.3) การบริหารจัดการน�้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการน�้าในพื้นที่ชลประทานภาคกลางตอนบน เพื่อลด
การใช้น�า้ในโครงการชลประทานลง ร้อยละ 15 และลดขัน้ตอน 
การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในการส�ารวจ

1.4) การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
• การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศของผู้ประกอบการที่ขับ

เคลือ่นด้วยนวตักรรม (Innovation Driven Enterprises: 
IDE) เพือ่ให้เกดิระบบนเิวศทีเ่หมาะสม เช่น การสร้างและ
ยกระดับการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นต้น

• การพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับ 
ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม

1.5) การพฒันานวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรม โดยการเปลีย่นผ่าน 
การผลติและบรกิารเพือ่น�าไปสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ด้วยการเร่งสร้าง 
ขีดความสามารถในประเทศให้มีเทคโนโลยี วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อใช้แก้ไขโจทย์ หรือวิกฤตการณ์ส�าคัญ 
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มท่ีสามารถรองรับ 
การพฒันาภาคการผลติและบรกิารยคุใหม่ ได้แก่ อตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicles: EV) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ชีวภาพ (Biologics) และ อาคารและระบบคลังอัจฉริยะ  
(Automatic warehouse and system) เป็นต้น

1.6) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Economy) 
• ด้านเกษตรและอาหาร เช่น การผลิตข้าวครบวงจร 

โดยเกษตรกรมส่ีวนร่วม พืน้ทีก่ว่า 18,000 ไร่ในภาคกลาง 
และการพฒันาสูตรอาหารโคนม เพ่ือลดต้นทุน เพิม่ผลผลติ
และคุณภาพน�้านมของสหกรณ์เครือข่าย เป็นต้น

7 ฐานเศรษฐกิจ. นักศึกษาจบใหม่ 500,000 คน เสี่ยงตกงานถาวร. (12 สิงหาคม 2563)
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• การพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการเคมชีวีภาพมลูค่าสงู 
เพือ่สร้างพลงังานชวีภาพ วสัดชุวีภาพ และชวีเคมภีณัฑ์ เช่น 
ระบบสาธติกระบวนการชวีภาพเพือ่การเปลีย่นแปลงขยะ
อนิทรย์ีเป็นเชือ้เพลงิชวีภาพและสารชีวภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่  
เป็นต้น

• อุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพ เช่น แผนงาน
วจิยัจโินมกิส์ประเทศไทย เพือ่ให้เกดิศนูย์บรกิารถอดรหสั
พันธุกรรมท้ังจโีนมของประเทศ ธนาคารทรพัยากรชวีภาพ 
(Biobank) เพื่อให้เกิดแหล่งศูนย์กลางของประเทศไทย 
ในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพได้ปลอดภัยและ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

• การท่องเท่ียวปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
กระจายรายได้สู่ชุมชน เช่น โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านแม่ก�าปอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การท่องเที่ยววิถีชาวนาบ้านผาหมอนสู่เศรษฐกิจฐานราก 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

1.7) การพัฒนาก�าลังคนโดยอาศัยกลไกการพัฒนาความรู ้
ในทกัษะเดิม (Re-skill) การยกระดับทกัษะเดิม (Up-skill) และ 
การเพิม่พนูทกัษะใหม่ (New skill) เพือ่ตอบโจทย์อตุสาหกรรม
เป้าหมายและข้อริเริ่มส�าคัญ เช่น แพลตฟอร์ม Future Skill 
x New Career Thailand

1.8) การพัฒนางานวิจัยข้ันแนวหน้า (Frontier research) 
น�าไปสู่การยกระดับเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือองค์ความรู้
ส�าคัญที่พลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของประเทศ
• การสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่เทคโนโลยี

ควอนตัม
• การวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น (Functional food) 

เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต Functional  
ingredients และการประยุกต์ใช้ และนวัตกรรมการผลิต  
Insect-based functional ingredients ส�าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์แบบครบวงจรด้วย
ระบบ Modern insect farming และ Zero-waste 
process เป็นต้น

• แนวคดิการพฒันาสร้างยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจนัทร์ 
ภายใน 7 ปี โดย Thailand Space Consortium 

2) ด้านการอุดมศึกษา
2.1) การสร้างบัณฑิต จากข้อมลูสถิตอิดุมศกึษา8 พบว่า ในปี 
การศกึษา 2563 สถาบันอุดมศึกษาของไทยมจี�านวนนกัศกึษา 
เข้าใหม่ในระดบัปรญิญาตรปีระมาณ 345,000 คน คดิเป็นร้อยละ  
92.4 ของจ�านวนนกัศกึษาเข้าใหม่ท้ังหมด และมจี�านวนนกัศกึษา
เข้าใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาจ�านวน 28,000 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 7.6 ของจ�านวนนกัศกึษาเข้าใหม่ท้ังหมด ประเทศไทย 
มคีวามต้องการก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากขึน้
เพือ่รองรับทิศทางการพฒันาประเทศด้วยเศรษฐกจิฐานนวตักรรม 
โดยในปี 2570 ประเทศไทยมเีป้าหมายการผลตินกัศกึษาสาย
วทิยาศาสตร์รวมต่อสายอืน่ ในสดัส่วน 65:359 แต่ในปัจจบุนั  
(ปีการศกึษา 2563) พบว่า สดัส่วนการผลตินกัศึกษากลบัตรงกันข้าม  
โดยมสีดัส่วนเป็น 35:65 ซ่ึงสะท้อนได้ว่าการผลติบัณฑิตยงัคงเน้น
สายสงัคมศาสตร์ และนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงสนใจศกึษาในกลุ่ม
บรหิารธรุกจิและกฎหมาย (Business, administration and 
law) ประมาณ 117,000 คน (ร้อยละ 31 ของจ�านวนนกัศึกษา
เข้าใหม่ทั้งหมด) ในขณะที่การผลิตก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีสัดส่วนท่ีน้อย อาทิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering, manufacturing and construction) ปัจจบุนั 
มจี�านวนนกัศกึษาเข้าใหม่ประมาณ 52,000 คน (ร้อยละ 14)  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and communication  
technologies) มีนักศึกษาเข้าใหม่ 19,000 คน และ 
สาขาวทิยาศาสตร์ (Natural sciences, mathematics and  
statistics) มจี�านวนนกัศกึษาเข้าใหม่ 18,000 คน (ร้อยละ 5) เท่านัน้

ถึงแม้ในปัจจบัุนจ�านวนประชากรไทยยงัมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนโดยเฉลีย่  
ร้อยละ 0.3 ต่อปี แต่จ�านวนประชากรท่ีมอีาย ุ 5-19 ปี กลบัมี 
แนวโน้มลดลงร้อยละ 1.4 หรือประมาณ 180,000 คนต่อปี  
ซึง่ผลของประชากรในวยัเรยีนทีล่ดลงเช่นนี ้ท�าให้จ�านวนนักศกึษา
ทีเ่ข้าสูส่ถาบนัอดุมศกึษามแีนวโน้มลดลงตามไปด้วย ระหว่าง 
ปีการศกึษา 2557 - 2563 จ�านวนนกัศกึษาเข้าใหม่มแีนวโน้มลดลง  
อัตราการลดลงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีลดลงร้อยละ 6  
หรอืประมาณ 25,000 คนต่อปี ในขณะท่ีแนวโน้มจ�านวนนกัศกึษา
เข้าใหม่ระดบับัณฑิตศกึษาลดลงร้อยละ 9.5 ต่อปี หรอืประมาณ 
4,400 คนต่อปี โดยกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกฎหมาย 
มีแนวโน้มลดลงมากท่ีสุด โดยนกัศกึษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีลดลง 
ประมาณ 14,000 คนต่อปี หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 ต่อปี  
และนกัศกึษาเข้าใหม่ระดบับัณฑิตศกึษามแีนวโน้มลดลงประมาณ 
2,100 คนต่อปี หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12 ต่อปี  

8 ข้อมูลจ�านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555-2563 จ�าแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา ISCED / กลุ่มสถาบัน / ชื่อสถาบัน / ระดับการศึกษา และ เพศ, ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ประมวลผลโดย สอวช.
9 แผนด้านการอดุมศกึษาเพ่ือผลิตและพฒันาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570, ส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
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บทที่

1

31รายงานประจำาปี 2564

รูปที่ 1.1-1 แสดงแนวโน้มจ�านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2559-2563 ที่มา: สป.อว.

นอกจากนีย้งัพบว่า จ�านวนนักศึกษากลุม่สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ 
(Social sciences) ศิลปะและมนุษยศาสตร์ (Arts and  
humanities) มแีนวโน้มลดลงทัง้นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตาม จ�านวนนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์ มีอัตราการลดลงของนักศึกษาที่ต�่ากว่ามาก 
ทัง้ในระดบัปริญญาตรแีละบณัฑติศกึษา และยงัพบว่าจ�านวน
นกัศกึษาในสายเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยาศาสตร์สขุภาพ 
(Health and welfare) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปีท่ีผ่านมา  
ซึ่งอาจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น 
ในกลุม่สาขาวชิาดงักล่าว ดังน้ัน การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ จ�าเป็นต้องอาศัยการวางแผนเพ่ือผลติและพฒันา
ก�าลงัคนทีช่ดัเจนและสอดคล้องกับทศิทางการพฒันาประเทศ
อย่างแท้จริง ภายใต้ความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลง
ของประชากรและพลวัตรความต้องการใช้บัณฑิตของภาค
อตุสาหกรรมและบรกิารในอนาคต 

2.2) การจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรระยะสัน้ (Non-degree  
Program) ผ่านแพลตฟอร์ม Future Skill x New Career  
Thailand เพือ่พัฒนาทกัษะและความรูส้�าหรบักลุม่อตุสาหกรรม 
ส�าคัญของอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมรากฐานของประเทศ
ที่มีแนวโน้มฟื ้นตัวได้เร็วหลังจากวิกฤตการณ์โควิด-19  
โดยสามารถผลิตก�าลงัแรงงานได้จ�านวน 3,750 คน ในปี 2563

2.3) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูง
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต (New Growth Engine)  
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตอบโจทย์ภาคการผลิตและ
บรกิารตามนโยบายการปฏริปูอดุมศกึษาไทย ตวัอย่างหลกัสตูร
ที่ส�าคัญ ได้แก่ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ส�าหรับการท�าธุรกิจดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาระบบราง เป็นต้น

2.4) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้โมเดล BCG  
เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิฐานราก โดยการผลกัดนันโยบายเศรษฐกจิ 
BCG ลงสูพ่ืน้ทีใ่ห้เกดิการน�าไปปฏบิตัจิริง เพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
ฐานรากสูค่วามยัง่ยนื โดยการประยกุต์ใช้องค์ความรู ้ เทคโนโลยี 
และนวตักรรมในการพัฒนาระดบัพ้ืนทีใ่นด้านต่าง ๆ

2.5) การจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรมในการสนบัสนนุ 
การพัฒนาจงัหวดัเพือ่ขบัเคลือ่นไทยไปด้วย” หรอื “อว. ส่วนหน้า”  
โดยให้สถาบนัการศึกษาในพืน้ทีเ่ป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
รวมท้ังเป็นผู้แทนในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด เพื่อด�าเนินงานตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ 
และแก ้ป ัญหาให ้ตรงกับความต ้องการท่ีแท ้จริง เช ่น  
ด้านบริหารจัดการน�้า ด้านบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

จํานวนนักศึกษาเข�าใหม� ระดับปร�ญญาตร�
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2.6) การส่งเสรมิมหาวทิยาลยัสูต่�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  
โดยอาศัยการพัฒนาคน ผ่านกลไกการท�างานร่วมกันระหว่าง
อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาและประชาชนในการลงพื้นที่
และชมุชน ซ่ึงมุง่ส่งเสรมิการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กบั
นกัศกึษาและประชาชน ผ่านการจ้างงาน 60,000 ต�าแหน่ง ใน
พื้นที่ทั่วประเทศ 3,000 ต�าบล 

ในระยะต ่อไป หากประเทศไทยจะรักษาการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ไปสู ่ประเทศรายได้สูง จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการ 
ขับเคลื่อนประเทศด้วยปัจจัยการผลิตมาเป็นการขับเคลื่อน
ด้วยนวตักรรม ซึง่จะต้องส่งเสริมการลงทนุวจัิย พัฒนาต่อยอด
เทคโนโลย ี และสร้างนวตักรรม ควบคูก่บัการพฒันาก�าลงัคน 
ของประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และเตรียมความพร้อมส�าหรับเหตุการณ์ไม่ปกติ 
(disruptive event ท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศ) ประเทศไทย
จ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน อววน.  
ของประเทศในมติต่ิาง ๆ  โดยอาจพจิารณาจากอนัดับความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศ เช่น International Institute for  
Management Development (IMD) World Economic Forum  
(WEF) Time Higher Education เป็นต้น รวมทัง้พจิารณาเป้า
หมายและแนวทางการขบัเคลือ่นตามนโยบายและยทุธศาสตร์
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ  

ซ่ึงในรายงานฉบับนี ้จะประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1) การวเิคราะห์
ขีดความสามารถด้าน อววน. ในเวทีนานาชาต ิ และมาตรการ
ส�าคญัด้าน อววน. ท่ีตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาต ิ2) การสร้างความ
สามารถด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมสูก่ารเกบ็
เก่ียวผลในสาขาท่ีมศีกัยภาพเพือ่อนาคต 3) ปรบักระบวนทัศน์
การอุดมศึกษาส�าหรับโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม  
4) การปฏริปูระบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
เพือ่วางรากฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื 5) แนวทางการด�าเนนิงานต่อไป  
และ 6) ตัวอย่างผลงานส�าคัญท่ีหน่วยงานในระบบวิจัย 
และนวตักรรมได้ด�าเนนิการในช่วงปีงบประมาณ 2563

1.2 ขีดความสามารถของประเทศด้านการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมในเวทนีานาชาติ 
การสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น  
โดยท่ัวไป นิยมใช้อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในการเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถ 
ในแต่ละด้านของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศไทยในภาพรวมจากการจดัอนัดบัของ 
International Institute for Management Development  
(IMD) ในปี 2564 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการ
แข่งขันอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 64 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน ก็ยังคง
เป็นรองประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
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รูปที่ 1.2-1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวมจากการจัดอันดับของ  
International Institute for Management Development (IMD)

ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564
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รูปที่ 1.2-2 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564

รูปที่ 1.2-3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564

ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์นั้น IMD วิเคราะห์จากตัวช้ีวัดย่อย 22 รายการ ซ่ึงพบว่าประเทศไทยมีคะแนน 
ของตัวชี้วัดที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และจ�านวนผลงานตีพิมพ์
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส่งผลให้อนัดับความสามารถในการแข่งขนัของไทยในด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ดขีึน้  
1 อันดับ โดยเลื่อนจากอันดับที่ 39 ในปี 2563 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 38 ในปี 2564 

ส�าหรับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษานั้น IMD วิเคราะห์จากตัวชี้วัด 19 รายการ โดยในปี 2564 ความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยลดลง 1 อันดับ จากอันดับที่ 55 ในปี 2563 มาอยู่ในอันดับที่ 56 ในปี 2564 และ
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านอุดมศึกษาพบว่าอันดับ University education index ซึ่ง IMD น�าข้อมูลการจัดอันดับ
มหาวทิยาลยัโลกของ Times Higher Education (THE) มาค�านวณและจัดอันดบัประเทศด้วยวธีิการของ IMD พบว่า ประเทศไทย
ขยับจากอันดับที่ 49 ในปี 2563 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 48 ในปี 2564
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รูปที่ 1.2-4 อันดับ University education index 
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564

รูปที ่1.2-5 อนัดบัความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการจัดอนัดบัของ World Economic Forum (WEF)
ที่มา : World Economic Forum (WEF), 2562

ทางด้าน World Economic Forum (WEF) ก็ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ เช่นกัน  
ซึ่งในปี 2562 น้ัน ประเทศไทยถูกจัดอยู ่ในอันดับท่ี 40  
จากทั้งหมด 141 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ การจัดอันดับ 
ของ WEF นี ้ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 ด้าน 12 เสาหลกั  
ส�าหรับปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย 

นวตักรรม และทรพัยากรมนษุย์ ได้แก่ เสาหลกัด้านทักษะ และ
เสาหลกัด้านสมรรถนะด้านนวตักรรม ซ่ึงเสาหลกัด้านทักษะนัน้
ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 73 ตกลงจากปีก่อนหน้าถึง 7 อนัดบั 
ส่วนเสาหลักด้านสมรรถนะด้านนวัตกรรมนั้นประเทศไทย 
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ดีขึ้นจากเดิม 1 อันดับ



อววน. กับการพัฒนาประเทศบทที่	1

บทที่

1

35รายงานประจำาปี 2564

นอกจากความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว  
ความสามารถในการรบัมอืกับการระบาดของ โควดิ-19 กถ็อืเป็น 
ปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน สถาบัน Lowy Institute  
จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ที่สามารถรับมือกับ
การระบาดของ โควิด-19 ได้ดีที่สุด จากทั้งหมด 98 ประเทศ 
ซึง่ 3 อนัดบัแรกได้แก่ ภฏูาน นิวซแีลนด์ และไต้หวนั ตามล�าดบั  

ที่มา : Lowy Institute, 2564

นโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ได้ระบุแนวทางการขับเคลื่อน 
การด�าเนนิงานในลกัษณะแพลตฟอร์ม 4 ด้าน จากการด�าเนนิงาน 
ที่ผ่านมา สามารถสรุปตัวชี้วัดที่สะท้อนความก้าวหน้าในการ
ด�าเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี้

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก�าลังคนและสถาบัน
ความรู้
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในระยะยาวนั้น จ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและสถาบันความรู ้ ซึ่งในแพลตฟอร์มนี ้
มีตัวชี้วัดที่ส�าคัญ ได้แก่ อันดับมหาวิทยาลัยโลก และจ�านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

อันดับมหาวิทยาลัยโลก
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher  
Education (THE) ปี 2564 จากทั้งหมด 1,527 มหาวิทยาลัย
ทั่วโลก พบว่า ในประเทศกลุ ่มอาเซียน มีประเทศที่มี
มหาวทิยาลยัตดิ 100 อนัดบัแรกเพยีงประเทศเดียวคอืสงิคโปร์ 
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยติดอันดับ จ�านวน 2 แห่ง ส่วนประเทศ
ท่ีมีมหาวิทยาลัยติด 500 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ โดยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับประเทศละ 1 แห่ง 
ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ มมีหาวทิยาลยัทีต่ดิ 1,000 อนัดบัแรก  
ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามล�าดับ ในขณะที่มาเลเซีย
มีมหาวิทยาลัยติดอันดับ จ�านวน 8 แห่ง อินโดนีเซีย และ
เวียดนามประเทศละ 1 แห่ง

ตารางที่ 1.2-2 อันดับมหาวิทยาลัยโลกจากการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

อันดับ
จ�านวน

มหาวิทยาลัย
สิงคโปร์

จ�านวน
มหาวิทยาลัย

มาเลเซีย

จ�านวน
มหาวิทยาลัย

ไทย

จ�านวน
มหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย

จ�านวน
มหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์

จ�านวน
มหาวิทยาลัย

เวียดนาม

1 - 100 2 - - - -

101 - 500 - 1 - - 1

501 - 1000 - 8 4 1 - 1

1001 - 1,527 - 6 13 8 1 2

ที่มา : Times Higher Education (THE), 2564
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การจัดอันดับนี้ค�านวณจากจ�านวนผู้ป่วย จ�านวนผู้เสียชีวิต 
อตัราการตดิเชือ้ต่อจ�านวนประชากร อตัราผูเ้สยีชวีติต่อจ�านวน
ประชากร อัตราผู้ติดเช้ือต่อจ�านวนการตรวจ และอัตราการ
ตรวจเช้ือต่อจ�านวนประชากร (จัดอันดับโดยใช้ข้อมูลล่าสุด 
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564) ตารางที่ 1.2-1 อันดับประเทศ 
ทีส่ามารถจดัการสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ได้ดทีีส่ดุ
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รูปที ่1.2-6 จ�านวนบคุลากรด้านการวจัิยและพฒันาแบบเทยีบเท่าท�างานเต็มเวลา ต่อประชากร 10,000 คน
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564

นอกจากอันดับ World University Rankings แล้ว 
THE ยังได้มีการจัดอันดับอีกประเภทหน่ึงที่น ่าสนใจคือ 
The Times Higher Education Impact Rankings  
ซ่ึงประเมินมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์เป้าหมายSustainable 
Development Goals (SDGs) โดยแบ่งการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยตาม 17 เป้าหมาย แต่ละเป้าหมายมีเกณฑ์ 
การประเมินที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก 
งานวจัิย การจดัการเรียนการสอน นโยบายและมาตรการต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย และการสร ้างผลกระทบทางสังคม 
ที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายนั้นๆ

จากการจัดอันดับ Impact Rankings 2021 ซึ่งได้จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 1,117 แห่ง จากจ�านวนประเทศ
ทั้งหมด 94 ประเทศ พบว่ามหาวิทยาลัยที่ได้อันดับสูงสุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ University of Manchester, University  
of Sydney และ RMIT University ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทียบ 
กบัประเทศในกลุม่อาเซยีนซึง่ประเทศทีเ่ข้าร่วมการจัดอันดบันี ้
ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม และกัมพูชา พบว่า มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ
ในภาพรวม (Overall ranking) สูงที่สุดของอาเซียนคือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับท่ี 23) นอกจากนี้ยังมี
มหาวิทยาลัยของไทยติดอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกอีก 
1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(อันดับที่ 54) 

จ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
เมื่อพิจารณาจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ
เทียบเท่าท�างานเต็มเวลา (Full-time work equivalent,  
FTE) พบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนบุคลากรในด้านนี้เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีจ�านวน 25 คน-ปี  
ต ่อประชากร 10,000 คน และเมื่อพิจารณาเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศที่มีจ�านวนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท�างานเต็มเวลา  
ต่อประชากร 10,000 คน สูงท่ีสุดคือประเทศสิงคโปร์  
โดยมีจ�านวน 79 คน-ปี และรองลงมาคือมาเลเซียซึ่งมี  
26 คน-ปี
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แพลตฟอร์มที ่2 การวจัิยและสร้างนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม
ในการพัฒนาประเทศนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จาก 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท ้าทาย 
ของสังคม เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า และสามารถจัดการ
ปัญหาท้าทายเร่งด่วนส�าคัญทางสังคมของประเทศได้อย่าง
เหมาะสม ซ่ึงในแพลตฟอร์มนี้มีตัวช้ีวัดที่ส�าคัญ ได้แก่ ดัชน ี
การพัฒนามนุษย์ และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีการพัฒนามนุษย์
จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (The Human Development  
Index: HDI) ท่ีบ่งบอกถงึการพฒันาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสขุภาพ 
หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากร (Life Expectancy)  
ด้านการศกึษา (Education) ด้านเศรษฐกจิ (วดัจากผลติภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP) ซ่ึงค่า HDI นั้นจะอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 จากรายงานการจัดอันดับของ United 
Nations Development Programme ในปี 2563 นั้น 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 79 จาก 189 ประเทศ โดยมีค่า HDI 
เท่ากับ 0.777 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกท่ีมีค่า 0.737 และ 
มีอันดับที่สูงกว่าหลายประเทศในกลุ่ม ASEAN เป็นรองเพียง
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

รูปที่ 1.2-7 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (The Human Development Index: HDI) 
ที่มา : United Nations Development Programme (UNDP), 2564

ค่ามลพิษทางอากาศ PM 2.5 เฉลี่ยตลอดปี
ส�าหรับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีตัวชี้วัดที่ส�าคัญคือค่า
มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ซึ่งหมายถึงฝุ่นละออง (Ambient 
Airborne Particles) ที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
มีสารเคมีต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ และมีแหล่งก�าเนิด 
ที่หลากหลาย จากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลก  
ปี 2563 ของ หน่วยงานเอกชน IQAir AirVisual ที่ได้รวบรวม

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยงานรัฐ  
บุคคล และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย 
ของฝุ ่น PM 2.5 ตลอดท้ังปี เท่ากับ 21.4 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร เป็นอันดับที่ 34 ของโลก จากทั้งหมด 
106 ประเทศ และ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีค่าเฉลี่ยฝุ่น  
PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศ มีค่าเท่ากับ 20.6 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร เป็นอันดับที่ 35 จาก 92 เมืองทั่วโลก
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รูปที่ 1.2-8 ค่ามลพิษทางอากาศ PM 2.5 เฉลี่ยตลอดปี ที่มา : IQAir AirVisual, 2564

แพลตฟอร์มที ่3 การวจัิยและสร้างนวตักรรมเพือ่เพิม่
ขีดความสามารถการแข่งขัน
การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การผลกัดนั 
ให้เป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
และกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น จะต้องมุ ่งเน้น 
การวิจัยและสร้างนวตักรรม และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางคุณภาพและบริการควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน 
แพลตฟอร์มนี้มีตัวชี้วัดที่ส�าคัญ ได ้แก ่ การลงทุนด้าน 
การวิจัยและพัฒนา และอันดับความสามารถด้านนวัตกรรม
ของประเทศ

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ในปี 2562 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของ GDP มีบุคลากรด้านนี้คิดเป็น 25 คน  
ต ่อประชากร 10,000 คน สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้  
2.65 รายการ ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนพบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การวิจัยและพัฒนาโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นรองสิงคโปร์
และมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ประเทศไทยได้มี 
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
ขึ้นมาจนกระทั่งสูงกว่ามาเลเซียแล้ว แต่ในด้านผลลัพธ์
ผลผลิตนั้นยังคงน้อยกว่า แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาในด้านนี้ 
จ�าเป็นต้องใช้เวลา ยังไม่สามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น 
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รูปที่ 1.2-9 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564

รูปที่ 1.2-10 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ The Global Innovation Index (GII)
ที่มา : The Global Innovation Index (GII), 2563

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ
จากดัชนี  The Global Innovation Index (GI I )  
ชี้ว่าประเทศไทยมีอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมลดจาก
อันดับที่ 43 ในปี 2562 ลงมาอยู่ในอันดับที่ 44 ในปี 2563 
จากทั้งหมด 131 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ โดยมีสาเหตุจาก
หลากหลายด้าน เช่น การเติบโตของ GDP ลดลง จ�านวน 

การได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ลดลง สัดส่วนการส่งออก
เทคโนโลยีขั้นสูงลดลง นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการส่งออก
บรกิาร ICT ทีน้่อยมาก เป็นต้น เมือ่เปรยีบเทยีบเฉพาะในกลุม่
อาเซียนพบว่า ความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทย 
ยงัเป็นรองประเทศสงิคโปร์ (อนัดบัท่ี 8) มาเลเซีย (อนัดับที ่33)  
และเวียดนาม (อันดับที่ 42)
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แพลตฟอร์มที ่4 การวจัิยและสร้างนวตักรรมเพือ่การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การแก้ไขปัญหาความยากจน 
ความเหลื่อมล�้า และความไม่เสมอภาค จะต้องสร้างความ
เข้มแข็งในระดับชุมชนให้กลายเป็นชุมชนนวัตกรรม มีการใช้
นวตักรรมสังคมเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ส่งเสรมิการสร้างมลูค่า
เพ่ิม ส่งเสริมการกระจายความเจริญ สร้างงานสร้างรายได้  
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในแพลตฟอร์มนี้มีตัวช้ีวัด 
ที่ส�าคัญ ได ้แก่ จ�านวนของกลุ ่มประชากรที่อยู ่ ใต ้เส ้น 
ความยากจน และสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล�้า

รูปที่ 1.2-11 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ที่มา : World Bank, 2562 

สัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล�้า
ในด้านความเหล่ือมล�้านั้น มีตัวชี้วัดคือสัมประสิทธิ์จีนี  
(Gini coefficient) โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านรายได้ 
และด้านรายจ่าย ซึ่งค่าดัชนีจะอยู่ระหว่าง 0 – 1 หากค่าดัชนี
อยู่ในระดับต�่า จะแสดงถึงการกระจายรายได้และรายจ่าย 
ที่เท่าเทียมกันและอยู่ในระดับที่ดี ในกรณีประเทศไทยนั้น  
จากข้อมลูการรายงานล่าสดุในปี 2561 ของ World Bank พบว่า  
ดัชนี Gini ของประเทศไทยด้านรายได้อยู่ที่ 0.453 (ไม่มีการ 

จ�านวนของกลุ่มประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน
เมือ่พจิารณาจ�านวนของกลุม่ประชากรท่ีอยูใ่ต้เส้นความยากจน 
โดยก�าหนดให้เส้นยากจนคอื ค่ารายจ่ายเพือ่การบรโิภคขัน้พืน้ฐาน 
ทีท่�าให้คนสามารถด�ารงชพีอยูไ่ด้ ซึง่จะแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ท่ี 
โดยแบ่งรายจ่ายออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) รายจ่ายเพือ่การบรโิภค
สนิค้าประเภทอาหาร และ 2) รายจ่ายเพือ่การบรโิภคสนิค้าอืน่ๆ 
ทีไ่ม่ใช่อาหาร ซึง่จากรายงานของ World Bank ในปี 2562  
พบว่า ประเทศไทยมสีดัส่วนประชากรทีอ่ยูใ่ต้เส้นความยากจน
ร้อยละ 6.2 ของจ�านวนประชากรท้ังหมด ซ่ึงมจี�านวนน้อยกว่า
ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ แต่ยังมากกว่า
มาเลเซียเล็กน้อย โดยกลุ ่มของประชากรที่มีรายได้น้อย 
ของประเทศไทย จะอาศัยอยู ่ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นจ�านวนมาก 

จัดอันดับ) ส่วนของด้านรายจ่ายอยู่ที่ 0.364 และเป็นอันดับ
ที่ 36 จาก 66 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจ�านวนประเทศในแต่ละปี
จะไม่เท่ากัน เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านข้อมูลของประเทศต่าง ๆ 
และเมื่อดูจากแนวโน้ม 10 ปี ย้อนหลังพบว่ามีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่องแสดงถึงความเหลื่อมล�้าในประเทศท่ีลดลง  
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันแล้ว ประเทศไทย
มีค่าดัชนีความเหลื่อมล�้าอยู่ในระดับท่ีไม่แตกต่างกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และจัดเป็นประเทศท่ีมีความเหลื่อมล�้าในระดับ
ปานกลาง
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รูปที่ 1.2-12 สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ที่มา : World Bank, 2564

1.3 มาตรการ อววน. ที่ส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  
เป ็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติไปสู ่ 
การพฒันาประเทศอย่างมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื โดยอาศยัทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศ 6 ด้าน คือ
1) การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการน�าศักยภาพ 

ของระบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม
ลงไปพัฒนาในระดับพื้น ท่ี  เพื่อขจัดความยากจน 
อย่างแม่นย�าและตรงจุด

2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ โดยอาศัยงานวิจัย
และนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างระบบการผลิตและ
พัฒนาก�าลังคนที่มีคุณภาพ

3) การพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างความสมานฉันท์
ในสังคม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

4) การแก้ปัญหาส�าคัญและเร่งด่วนของประเทศ ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมา ได้มีการใช้ศักยภาพของระบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ วิ จัยและนวัตกรรมในการแก้ป ัญหา
วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

5) การพลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง 
ในโลกทีส่่งผลให้สถาบนัอดุมศกึษาต้องปรับบทบาทให้สอดรบั 
กบัสถานการณ์ปัจจบัุนและเตรยีมความพร้อมสูอ่นาคต

6) การปฏิรูประบบ อววน. เพื่อสร้างระบบนิเวศในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ การท�าวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
ให้ได้สูงสุด รวมไปถึงการสร้างระบบการผลิตและพัฒนา 
ก�าลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
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ทิศทางการพัฒนาของประเทศ

เศรษฐกิจ
ฐานราก

การแก�ป�ญหา
สําคัญและเร�งด�วน
ของประเทศ

การปฎิรูประบบ
การอุดมศึกษา
ว�ทยาศาสตร�

ว�จัยและนวตักรรม

เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

สังคมและ
สิ�งแวดล�อม

พลิกโฉม
อุดมศึกษา

฿฿

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 51 แห�ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 48 แห�ง

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 21 แห�ง

ภาคตะวันตก 6 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 19 แห�ง

ภาคใต� 14 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 37 แห�ง

ภาคกลาง 12 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 110 แห�ง

ด้วยศกัยภาพของสถาบนัอดุมศกึษาเกอืบ 300 แห่ง สถาบนัวจิยั
และหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมทั้งภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภายนอกกระทรวง  
ศูนย์ประสานงานในภูมิภาคต่าง ๆ และหน่วยงานภาคเอกชน
และประชาสังคม ซ่ึงเป็นก�าลังในการน�าองค์ความรู้ งานวิจัย  
และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช ้เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์  
ส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งในมหภาคและในภูมิภาค รวมไปถึง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การด�าเนินการตลอดปีงบประมาณ 2563 ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศท้ัง 6 ด้านข้างต้น โดยอาศัยงบประมาณ
จากท้ังส่วนกลางท่ีจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรตรงจากส�านักงบประมาณ 
รวมไปถึงงบประมาณส่วนอื่น ๆ ที่เกิดจากการท�างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมไปถึง 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถสร้างผลงาน
ส�าคัญท่ีมีผลกระทบสูงต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในด้างต่าง ๆ ดังนี้
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ตัวอย�างโครงการสําคัญ ตัวอย�างผลกระทบ

การขจัดความยากจน

ลดความเหลื่อมลํ้า

ชุมชนนวัตกรรม

ยกระดับศักยภาพ
ของเกษตรกร

เศรษฐกิจสร�างสรรค�

เศรษฐกิจฐานราก ฿

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพ�่อการพัฒนาท�องถิ�น

ศูนย�เร�ยนรู�ชุมชนและการเกษตร

การพัฒนาคุณภาพชีว�ตเชิงพ�้นที่แบบ
องค�รวม ABC

ประชาชนในพ�้นที่มีรายได�ครัวเร�อน
เพ��มข��น 30-50%

พัฒนาคุณภาพชีว�ตของประชาชนในพ�้นที่

เกิดเคร�อข�ายความร�วมมือกันภายในชุมชน

สร�างโอกาสการเข�าถึงการศึกษา

Big Data ชุมชน

ความมั่นคงด�านอาหาร

เด็กได�รับการศึกษาตามมาตรฐาน

ชุมชนมีความเป�นอยู�ที่ดี
สามารถพ�่งพาตนเองได�

ผลิตภัณฑ�ยา อาหารและเคร�่องสําอาง
จากสมุนไพร

สร�าง ecosystem ในการพัฒนานวัตกรรม
เพ�่อสังคม

พัฒนาต�อยอดผลิตภัณฑ�ชุมชนท�องถิ�น

โมเดลการพัฒนาท�องถิ�นที่มีคุณภาพ

พัฒนาว�สาหกิจชุมชนด�วยเทคโนโลยี

Platform ข�อมูลสนับสนุนระบบตลาด Digital

กระบวนการผลิตสินค�าในชุมชนมาตรฐาน

การสร�างมูลค�าเพ��มทางเศรษฐกิจในประเทศ
จากผลิตภัณฑ�นวัตกรรมชึมชน
กว�า 200 ล�านบาท (เฉพาะโครงการเดียว
เง�นลงทุนว�จัย 4 ล�านบาท)

เกิดผู�ประกอบการสังคมกว�า 600 แห�ง

Smart farm (เกษตร ปศุสัตว� ประมง)

สินค�าเกษตรได�มาตรฐาน

ศูนย�การเร�ยนรู�และเมืองต�นแบบ
ด�านการเกษตร

พัฒนาทักษะเกษตรกร

สามารถสร�างรายได�ให�กับชุมชนได�ถึง
2.5 ล�านบาทต�อเดือน

สร�างมูลค�าเพ��มให�กับการทําการเกษตร
50,000 - 80,000 บาทต�อไร�

ยกระดับสินค�าท�องถิ�น เช�น ผ�าไทย อาหารไทย

ฐานข�อมูลวัตนธรรม

ชุมชนต�นแบบการท�องเที่ยวว�ถีไทย

สร�างแหล�งรายได�ในชุมชน ประชาชน
มีความเป�นอยู�ดีข��น

เกิดการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวที่มี
ความทันสมัยและยั่งยืน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมีเป้าหมายส�าคัญ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน 2) การลดความเหลื่อมล�้า  
3) การสร้างชุมชนนวัตกรรม 4) การยกระดับศักยภาพ 

ตัวอย่างผลงานส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ของเกษตรกร 5) การส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยอาศยักลไก 
ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบที่อยู่ในพื้นที่ 
รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และศูนย์ประสานงาน
ประจ�าจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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ภายใต้การขับเคลื่อนของระบบ อววน. ได้อาศัย 
กลไกของมหา วิทยาลั ยราชภัฏที่ มี อยู ่ ใน 
ทุกจังหวัดในการเข้าถึงชุมชนต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เช่น โครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้มหาวิทยาลัยเข ้าไปช่วยเหลือชุมชน 
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการ 
น�าองค์ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กระบวนการ ท�าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐาน
และคุณภาพสูงขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
สร้างให้ชุมชนเกิดรายได้มากขึ้น 

ตัวอย่างผลงานภายใต ้
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังได้มีการขับเคลื่อนการใช้งานวิจัย
และนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านโครงการขนาดใหญ่  
เช่น โครงการธนาคารปูม้า โครงการ Thai  
Cosmetopoeia โครงการหน่วยขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่ เป็นต้น
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมมีเป้าหมายส�าคัญ 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกจิสีเขยีว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 
2) การสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี/นวัตกรรม (Startup หน�า46

เศรษฐกิจนวัตกรรม

สร�างผู�ประกอบการ
เทคโนโลยี/นวัตกรรม
(Startup&SMEs))

อุตสาหกรรมอนาคต

ตัวอย�างโครงการสําคัญ ตัวอย�างผลกระทบ
BCG

฿

Bio Economy เช�น ไบโอดีเซล
คุณภาพสูง ยางพารา/ยางล�อรถยนต�
มาตรฐานสูง

Circular  Economy

Green  Economy เช�น คอนกร�ต
เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

เปลี่ยนนํ้ามันดีเซลผสมไบโอดีเซลในจาก
7% เป�น 10% (B10) เป�นนํ้ามันดีเซลพ�้นฐาน
ของประเทศ สร�างมูลค�าผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจมากกว�า 8,000 ล�านบาท

ผลักดันการใช�ยางพาราได� 1,000 ตันต�อป�
คิดเป�นมูลค�ารวม 300 ล�านบาท

SMEs/Startps

ว�สาหกิจชุมชน/ว�สาหกิจเพ�่อสังคม

ยกระดับผลิตภัณฑ�/ผู�ประกอบการ

ผลิตภัณฑ�ได�มาตรฐาน

พัฒนานวัตกรรมใหม�ๆ

พัฒนานักว�จัยชาวบ�าน/นวัตกรชาวบ�าน

ยกระดับผู�ประกอบการในพ�้นที่

พัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชน

สร�างมูลค�าเพ��มทางเศรษฐกิจ จากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ� และยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ� คิดเป�นมูลค�าประมาณ 10 เท�า
จากงบลงทุนว�จัย

สร�างตลาดและอาชีพจากว�สาหกิจชุมชน
และผู�ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สร�างโครงสร�างพ�้นฐานด�านอุตสาหกรรม
อวกาศที่จะเป�นจุดเร��มต�นในประเทศไทย
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
เพ�่อแข�งขันกับต�างประเทศได�

สร�างบุคลากรด�าน Automation ที่มี
ศักยภาพกว�า 4,000 คน

Space Industry เช�น ระบบดาวเทียม

Future  Mobility เช�น การพัฒนา
Energy Storage

ศูนย�การเร�ยนรู�ระบบอัตโนมัติ
(EEC Automation Park)

ระบบสารสนเทศสําหรับบร�หารจัดการ
เคร�่องมือแพทย�และเคร�่องมือปลอดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ตัวอย่างผลงานส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม

& SMEs) 3) การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยอาศัย
ศักยภาพการวิจัยชั้นน�าในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย
ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริม 
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
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นอกจากน้ี หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมยังเป็น
กลไกส�าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น (Start-up) และ 
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี (IDEs) ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญ 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ในการ
ด�าเนินที่ผ่านมา หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมได้

บ่มเพาะบริษัท ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการให้กับผู้ประกอบการหลากหลายสาขา อาทิ 
การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคการเงิน
และการลงทุน ธรุกจิเพือ่สงัคมในการช่วยเหลอืผูพิ้การ ผูส้งูอายุ 
และกลุ่มเปราะบาง
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การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายส�าคัญ 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการน�้า ที่จะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเพิ่มผลิตภาพของภาคการเกษตร  

ตัวอย�างผลงานสําคัญในการพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล�อม

ตัวอย�างโครงการสําคัญ ตัวอย�างผลกระทบ

สังคมและสิ�งแวดล�อม

รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

และสิ�งแวดล�อม

สร�างความสมานฉันท�
ในสังคม

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาผ�านการ
คัดกรองสภาพป�ญหาและความต�องการ
20,000 ราย

สร�างระบบบร�การข�อมูลด�านนํ้าและสภาพ
อากาศ โดยข�อมูลดังกล�าว สามารถช�วย
ในการแก�ป�ญหาว�กฤตต�างๆ ได� เช�น
สถานการณ�นํ้าถํ้าหลวง และพายุปาบึก

ผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะได�มากกว�า 1 ตัน
ต�อสัปดาห� คิดเป�นมูลค�า 8 แสนบาทต�อป�

สร�างมูลค�าจากผลิตภัณฑ�จากขยะ กว�า
5,000 บาทต�อรอบการผลิต

เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ

การส�งเสร�มสังคมประชาธ�ปไตย

การบร�หารจัดการนํ้า

การบร�หารจัดการขยะ

ระบบบร�หารและจัดการนํ้า
ด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต�นแบบระบบการผลิตบร�การสาธารณะ
ด�านการจัดการนํ้า

ศูนย�ต�นแบบการจัดการขยะชุมชน

ระบบสารสนเทศด�านการจัดการขยะ

การนําขยะกลับมาพัฒนาเป�นผลิตภัณฑ�
Climate Change

การสร�างความตระหนักด�านสิ�งแวดล�อม

ตัวอย่างผลงานส�าคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างระบบบริหารและจัดการน�้าที่ได้ด�าเนินการโดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

การบริหารจัดการขยะ และการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพอากาศ 2) สร้างความสมานฉันท์ในสังคม ที่เป็น
ประเดน็ส�าคญัในปัจจบัุนและต้องการการแก้ปัญหาอย่างตรงจดุ  
ซ่ึงหน่วยงานในระบบ อววน. จะเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือน 
ประเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
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ตัวอย่างการใช้ระบบข้อมูลด้านน�้าและสภาพอากาศในการแก้ไขปัญหาวิกฤต กรณีถ�้าหลวง และพายุปาบึก

สถานการณ์น�้าถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน กรกฏาคม 2561

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลคาดการณ์ระดับน�้าทะเลล่วงหน้า ช่วงพายุปาบึก มกราคม 2562
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การแก้ปัญหาส�าคัญและเร่งด่วนของประเทศ
การแก้ปัญหาส�าคญัและเร่งด่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่  
ในช่วงปี 2563 ท่ีเกิดวกิฤตการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 
ระบบ อววน. เป็นกลไกส�าคญั ทัง้ในมมุของการพฒันาระบบ
สาธารณสขุเพือ่รองรบัการแพร่ระบาดของโรค และการแก้ปัญหา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการระบาด โดยหน่วยงาน 
ในระบบวิจัยได้อาศัยศักยภาพของหน่วยงานในการท�าวิจัย 
และพัฒนาระบบ ผลิตภัณฑ์ และการศึกษาวิจัยต่าง ๆ  หน�า50

การแก�ป�ญหาว�กฤตการณ�การระบาดของโรคโคว�ด-19

การพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

อุปกรณ�ทางการแพทย�

การจ�างงาน สร�างงาน

การใช�ระบบป�ญญาประดิษฐ�ในการติดตาม
และตรวจสอบการแพร�ระบาด

ระบบบร�การเชิงรุกเพ�่อตรวจว�นิจฉัย
การติดเชื้อโคว�ด-19

ระดับ COVID-19 imap Platform

ระบบการตรวจสอบการปนเป��อนของ
เชื้อไวรัสในผลิตภัณฑ�ต�างๆ

ห�องปฎิบัตืการตรวจยืนยันโรคอุบัติใหม�

ชุดตรวจเชื้อโคว�ด-19

การ Upskill/Reskill บุคลากรทางการแพทย�

Surveillance,
Testing, Tracing

and Tracking
system

Application  Self-Screening
ระบบดูแลผู�ป�วย non-covid ในช�วง
การระบาดหนัก

ระบบข�อมูลด�านการแพร�ระบาดและข�อมูล
การ tracking ประชากรเพ�่อการตัดสินใจ
ในการควบคุมการแพร�ระบาด

PPE

Testing Equipment and facility

Negative Pressure Equipment

เคร�่องมือฆ�าเชื้อโรค

Medical Robotics

ตัวอย่างผลงานส�าคัญในการแก้ปัญหาส�าคัญและเร่งด่วนของประเทศ 

ภายในระยะเวลาอันจ� ากัด เพื่ อบรรเทาและป ้องกัน 
การระบาดของโรคได้เป็นอย่างด ีทัง้การวเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ   
เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด การพัฒนาอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ 
การวิจัยยาและวัคซีนที่อยู่ในระหว่างกระบวนการการวิจัย  
รวมไปถงึการสร้างงานและรายได้ให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบในพืน้ที่ 
เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น 
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ตัวอย่างนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19
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การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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การพลิกโฉมอุดมศึกษา
การพลิกโฉมอุดมศึกษามีเป้าหมายส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
2) การสร้างความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษา 3) Science Enculturation เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษารองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก หน�า53

Lifelong Learning

การสร�างความ
เท�าเทียมของโอกาส

ทางการศึกษา

Science
Enculturation

ตัวอย�างโครงการสําคัญ ตัวอย�างผลกระทบ

สร�างความตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแก�ประชาชน

พลิกโฉมอุดมศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น/แพลตฟอร�ม Future
SkillxNewCareer

โมเดลกลไกการขับเคลื่อนเมืองแห�งการเร�ยนรู�

การแสดงงานทัศนศิลป� และนิทรรศการ
นานาชาติ

การพัฒนาสื่อการเร�ยนการสอนและ
สื่อสําหรับการพัฒนาครู

ต�นแบบระบบการขับเคลื่อนความร�วมมือ
กับภาคประกอบการด�วยนวัตกรรม
คลังป�ญญา (Intelligence Center)

หลักสูตรเพ�่อเพ��มศักยภาพด�านการ
จัดการเร�ยนการสอน การว�จัย
การบร�การว�ชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบร�หารจัดการ

นักเร�ยนทุนรัฐบาลทางด�านว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี

รูปแบบการจัดการการอาชีวศึกษารูปแบบใหม�

โรงเร�ยนมีสื่อและอุปกรณ�การเร�ยนการสอน
ที่ทันสมัย

สร�างโมเดลและรูปแบบการเร�ยนรู�ในการผลิต
และพัฒนาช�างเทคนิค

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได�รับการพัฒนา
สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมทางการศึกษา
นําไปสู�ความสามารถในการพัฒนาศักยภาคน
และสังคมได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ

พัฒนากําลังคนคุณภาพด�านว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี

ศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium)

โครงการแข�งขันทางว�ชาการ
“Teaching  Academy”

เพ��มการสอนแบบ active lerning
จาก 60% เป�น 90%

ลดค�าใช�จ�ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ
ของรัฐบาลได�เป�นจํานวน 60,000 บาทต�อป�ต�อคน

สร�างเวทีในการนําเสนอผลงานว�ชาการ
ด�านงานสร�างสรรค�

ตัวอย่างผลงานส�าคัญในการพลิกโฉมอุดมศึกษา
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การปฎิรูปองค�กรและ
ระบบบร�หารจัดการ

การปฎิรูประบบ
งบประมาณ

การปฎิรูประบบ
ติดตามประเมินผล

และระบบข�อมูล

การปลดล็อค
กฎหมาย

ที่เกี่ยวข�อง

ตัวอย�างโครงการสําคัญ ตัวอย�างผลกระทบ

การปฎิรูประบบการอุดมศึกษา  ว�ทยาศาสตร�  ว�จัยและนวัตกรรม

ตัวอย�างผลงานสําคัญในการปฎิรูประบบการอุดมศึกษา  ว�ทยาศาสตร�  ว�จัยและนวัตกรรม

การจัดตั้งหน�วยงานใหม�เพ�่อรองรับ
การปฎิรูประบบการอุดมศึกษา
ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

การยกระดับงานว�จัยและนวัตกรรม

การพัฒนาและประเมินระบบบร�หารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาสู�ความเป�นเลิศ

การขับเคลื่อนการดําเนินงานในระบบ
การอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและ
นวัตกรรม ในช�วงการปฎิรูปสามารถ
ดําเนินงานได�อย�างต�อเนื่อง ไม�ขาดช�วง

หน�วยงานในระบบสามารถทํางาน
ตอบสนองโจทย�ท�าทายของประเทศ

ระบบงบประมาณแบบ Block grant
และ Multi-year

การกําหนดกรอบวงเง�นงบประมาณ
ประจําป�เพ�่อตอบโจทย�ยุทธศาสตร�
การพัฒนาการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร�
ว�จัยและนวัตกรรมของประเทศ

เกิดการจัดสรรงบประมาณอย�างมี
ประสิทธ�ภาพ

การดําเนินงานว�จัยและนวัตกรรมสามารถ
ตอบโจทย�ยทุธศาสตร�ชาต ินโยบายของรฐั
และความต�องการของประเทศ

ปลดล็อค พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ
สําหรับการว�จัยและนวัตกรรม

พ.ร.บ. ส�งเสร�มการนําผลงานว�จัยไปใช�
ประโยชน� (Thai Bayh-Dole Act)

ปลดล็อคกลไกการให�ทุนว�จัยและนวัตกรรม
กับภาคเอกชนและประชาสังคม

อาํนวยความสะดวกในการว�จัยและการสร�าง
นวัตกรรม (Ease of doing Innovation)

สร�างระบบให�เกิดการสนับสนุนงานว�จัยที่
สามารถตอบโจทย�ประเทศและสร�าง
มูลค�าเพ��มได�

ระบบบร�หารจัดการด�านคุณภาพของ
มหาวทยาลัยตามเกณฑ� EdPEx

แนวทางให�สถาบันอถดมศึกษาและหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องได�เคร�่องมือวัดความสุข
ในการเร�ยนรู�ของผู�เร�ยน

ระบบบร�หารจัดการงานว�จัยแห�งชาติ
(ระบบ NRMS)

ระบบในการติดตามและประเมินผลที่
สามารถตอบโจทย�ความคุ�มค�าการลงทุน
ของนโยบายภาครัฐได�

การบูรณาการข�อมูลต�างๆ ในระบบการ
อุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและ
นวัตกรรมเพ�่อนํามาใช�ในการกําหนด
ยุทธศาสตร�

ตัวอย่างผลงานส�าคัญในการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีเป้าหมายส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปองค์กร 
และระบบบริหารจัดการ 2) การปฏิรูประบบงบประมาณ 3) การปลดล็อคกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4) การปฏิรูประบบติดตาม
ประเมินผลและระบบข้อมูล

รายละเอยีดตวัอย่างผลงานส�าคญัทีห่น่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมได้ด�าเนนิการ ปรากฏในภาคผนวกของรายงานฉบบันี้
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การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)  
ที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นรากฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

ไปสู่การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน 
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บทที่ 2
สร้างความสามารถ ววน. สู่การเก็บเก่ียวผล 
ในสาขาทีป่ระเทศไทยมีศักยภาพ

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)  
ทีไ่ด้ด�าเนนิการอย่างต่อเน่ือง เป็นรากฐานส�าคญัในการขบัเคลือ่น
ประเทศไปสู่การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างม่ังคั่ง
และยั่งยืน ทั้งยังเป็นแหล่งองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางปัญญาทีส่ามารถช่วยประเทศในการแก้ไขปัญหาวกิฤตการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างดเียีย่ม ซึง่เหน็ได้ชัดจากการใช้ศกัยภาพของระบบ 
ววน. ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด จึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาขดีความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรมของไทยอย่างต่อเน่ือง

2.1 ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมของไทย
1) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
พืน้ทีป่ระเทศไทยท้ังหมด 320.70 ล้านไร่ การใช้ทีดิ่นส่วนใหญ่ 
เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมมากทีส่ดุ (178.74 ล้านไร่ หรือร้อยละ 55.73)  
ภาคการเกษตรของไทยก�าลังเผชิญความท้าทายในหลายด้าน 
ทั้งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
จ�านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความต้องการอาหาร
ของโลกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแบบฉับพลันของ
เทคโนโลยี (Disruptive technology) จึงได้มีแนวทางคิด 
ในการน�า “เกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farming)” มาประยกุต์ใช้  
และปัจจุบัน บริษัทนวัตกรรมขนาดใหญ่ระดับโลกมีการ
ลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอยู่มาก เช่น บริษัท  
แอมะซอน (Amazon) บริ ษัทค ้าขายแบบออนไลน ์  
(E-Commerce) ที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก ได้พัฒนาและ 
ให้บริการระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Cloud Service) ในนาม Amazon Web Service (AWS)  
โดยมกีารประยกุต์ใช้ระบบ AWS เชือ่มโยงกบัอปุกรณ์ด้านดจิทัิล 
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการตรวจวัดและติดตามปัจจัย
และสภาพแวดล้อมด้านการเกษตร10 น�าไปสู่การคาดการณ์ 
วางแผนเพือ่ท�าการเกษตรให้มผีลติภาพสงูสดุ (Productivity)  
ในพื้นที่เพาะปลูกที่ลดน้อยลง จนได้สินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรรูปแบบใหม่ คุณภาพสูง เป็นที่ต ้องการ 

ของผูบ้รโิภค ด้วยราคาทีล่ดลงจนสามารถแข่งขนักบัสนิค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบดั้งเดิมได้ จากความก้าวหน้า 
ด ้านเทคโนโลยีแบบฉับพลันดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ 
ภาคการเกษตรของไทยที่ต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ 
โดยเฉพาะองค์ความรูแ้ละความเชีย่วชาญด้านเกษตรอจัฉรยิะ

ตลาดเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย มีการเติบโตเฉลี่ย  
ร้อยละ 21 ต่อปี (Compound annual growth rate: CAGR) )  
เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2565 และมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาดว่า รายได้ของเกษตรกรรายย่อย 
เพิ่มขึ้นเป็น 366,000 บาท/คนต่อปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า11 

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พัฒนาการเกษตร
อัจฉริยะทั้งในรูปแบบการน�าเข ้าเครื่องมือและอุปกรณ์ 
จากต่างประเทศ เพือ่มาประกอบและใช้ประโยชน์ เช่น การพฒันา 
แพลตฟอร์มด้านการเกษตร Kubota Agri Solution (KAS)  
ของบรษิทั สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั และน�าองค์ความรู ้
และเทคโนโลยีถ ่ายทอดแก่เกษตรกรไทย และรูปแบบ 
การพัฒนาข้ึนเอง โดยนักวิจัยและผู้ประกอบการท้ังบริษัท
ขนาดใหญ่ SMEs และ Startup เพื่อใช้ในประเทศ เช่น  
เครื่องพยากรณ์การเกิดโรคในนาข้าว ที่ใช ้เซนเซอร์ใน
การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ โดยใช้
แบตเตอร่ีจากพลงังานแสงอาทติย์ ซึง่คิดค้นและพฒันาข้ึนโดย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมีการจ�าหน่ายเพื่อใช้งานจริงแก่เกษตรกรแล้ว และ 
การพัฒนาแผนที่น�าทางเกษตร (Agri-Map) ที่ใช้ในระบบ 
การบริหารจัดการข้อมูลแผนท่ีด้านการเกษตรของประเทศ 
พัฒนาข้ึนโดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
ขณะเดยีวกนั ยงัมอีปุกรณ์ เครือ่งมอืและระบบเกษตรอจัฉรยิะ
ที่อยู ่ในขั้นตอนการวิจัย พัฒนาและทดลองใช้งานในพื้นท่ี
การเกษตรจริง เช่น

10 Creating the Connected Farm using sensor and vision data, https://aws.amazon.com, 2020
11 สัดส่วนการเติบโตของตลาดเกษตรอัจฉริยะส�าหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 – 2565, www.statista.com
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• การเพิม่ผลผลติข้าวโดยใช้นวตักรรมการตดิตามระยะไกล 
จากดาวเทียม โดยมีวิธีการติดตาม คาดการณ์ เตือนภัย 
และบริหารจัดการ ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด 
อุบลราชธานีและอ�านาจเจริญ ประมาณ 500 ไร่

• การยกระดับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามันสู่การ
ผลิตที่ได้มาตรฐาน Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี 
ประมาณ 1,500 ไร่ รวมถงึการใช้เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการสวนปาลม์น�้ามันแบบแม่นย�า  
ผลจากการวิจัย ได ้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยสีูเ่กษตรกรชาวสวนปาล์มน�า้มัน สร้างเป็นรายได้ 
ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น 14,280 บาท/ไร่/ปี12 ซึ่งเกิดจาก
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 3 ตัน/ไร่/ปี เป็น 6 ตัน/ไร่/ปี 
คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 13,500 บาท/ไร่/ปี และปริมาณ
น�้ามันจากผลปาล์มน�้ามันท่ีเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 17 เป็น  
ร้อยละ 18 คิดเป็น 780 บาท/ไร่/ปี13 

12 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 14 กันยายน 2563
13 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 14 กันยายน 2563

รูปที่ 2.1-1 ข้อมูลสภาพอากาศของพื้นที่แปลง CR สวนปาล์มน�้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเกษตรแม่นย�าเพื่อการบริหาร 

และจัดการสวนปาล์มน�้ามัน, สวก.)

อย่างไรก็ตาม การใช้เกษตรอัจฉริยะยังมีอยู ่อย่างจ�ากัด 
เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน ์
จากเทคโนโลยยีงัไม่มมีากนัก รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ�าเป็น  
เช่น สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ยังมีความเร็วต�่า  
ไม่เสถียร และอาจไม่มีสัญญาณในพ้ืนท่ีที่ห่างไกลจากชุมชน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม
การส่งเสริมและสนับสนันแนวทางการพัฒนาและเพิ่ม 
ความสามารถในการแข ่งขันด ้านการเกษตรอัจฉริยะ 
ด้วยนวัตกรรม มีประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้

1) สนบัสนนุให้หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเร่งพฒันา 
ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนส�าหรับการเพาะปลูกและ
ปศุสัตว์ ได้แก่ เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์
การเกษตร และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็น เช่น ระบบ
โทรคมนาคม อนิเตอร์เน็ต ระบบจัดเกบ็และประมวลข้อมลู 

ขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ 
และสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 
ในประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร 

2) สถาบันอดุมศกึษาท่ีมคีวามเช่ียวชาญด้านการเกษตรอจัฉริยะ  
รวมถงึภาคเอกชน ทัง้บรษิทัขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการ SME 
และ Start Up ควรเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ โดยเฉพาะเรือ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวตักรรมให้แก่เกษตรกร เพือ่เพิม่ทัง้โอกาสในการเข้าถงึ 
และใช้ประโยชน์ รวมท้ังความรู้ในการวางแผนการผลิต  
บริหารจัดการแปลงเกษตร การเก็บเ ก่ียวผลผลิต  
การแปรรูปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง

2) อาหาร (Food)
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศที่มีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และ 
เป ็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้กับ
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นแหล่งรองรับแรงงานส่วนใหญ ่
ของภาคอตุสาหกรรมถึง 1.1 ล้านคน และเป็นแหล่งเสรมิรายได้ 
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ของครัวเรือนเกษตรกรและชมุชนในชนบทไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน14  
ประเทศไทยสามารถส่งออกผลติภณัฑ์อาหารไปยงัประเทศต่าง ๆ   
มากกว่า 200 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าสินค้าอาหารและ 
เกษตรแปรรูปเฉลี่ยมากกว่าปีละ 900,000 ล้านบาท มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.6 ต่อปี15

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์การสหประชาชาตไิด้คาดการณ์และส่งสญัญาณถงึสภาวะวกิฤต 
และความม่ันคงทางอาหารของโลก เนือ่งจากจ�านวนประชากร
ทีเ่พ่ิมขึน้ ในขณะทีพ้ื่นท่ีการเกษตรส�าหรบัใช้ผลติอาหารลดลง
จากผลของภาวะโลกร้อน และแหล่งโปรตีนเดิมจากการปศสุตัว์ 
ก�าลังเผชิญกับการกีดกันใหม่ ๆ ด้วยการเป็นแหล่งผลิต 
ก๊าซเรอืนกระจกของโลก ประกอบกบัวกิฤตโรคระบาดโควดิ-19  
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริโภคอาหาร 
โดยผูบ้รโิภคจะให้ความส�าคญักบัอาหารเพือ่สขุภาพ อาหารเสรมิ  
อาหารเฉพาะกลุ ่มบุคคล และแหล่งอาหารโปรตีนสูง 
ทีไ่ม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม รวมถงึอาหารแปรรูปท่ีเกบ็รักษาได้นาน  
ซึ่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของประเทศและของโลก
ได้เป็นอย่างดี อาทิ

• โปรตนีแมลง16 มคีวามต้องการทัว่โลกสงูถงึ 400 ล้านตันต่อปี  
(ทั้งในรูปแบบแมลงสดและแมลงแปรรูป) โดยมีตลาดหลัก 
อย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน 
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีก�าลังการผลิตประมาณ 7-8 พันตัน
ต่อปี17 ส่วนใหญ่จ�าหน่ายในรูปแบบแมลงสด สร้างรายได ้
ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยปีละไม่ต�่ากว่า 9 ล้านบาท 
ทั้งนี้หากจ�าหน่ายในรูปแบบแมลงแปรรูปสามารถสร้างรายได้
มากกว่าแมลงสดอย่างน้อยสองเท่า

• โปรตีนจากพืช (Plant - based food) ตลาดท่ัวโลก 
มีมูลค่าประมาณ 45,000 ล้านบาท18 โดยมีตลาดหลักอย่าง 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ส�าหรับตลาดของไทยถึงแม้จะยัง
มีมูลค่าประมาณ 10-20 ล้านบาท แต่มีอัตราการเติบโตสูงถึง  
10-30% ต่อปี ส ่วนมากเป็นการน�าเข ้าและมีรูปแบบ 

14 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2561)
15 สถาบันอาหาร (2562)
16 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (Spearhead Program)
17 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
18 Euromonitor 

19 Euromonitor 

20 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ไม่ตอบโจทย์ในการท�าอาหารไทย ซึ่งคาดว่าการท�าตลาด  
Plant-based food ในไทยควรจะเริ่มต้นแบบ Business- 
to-Business ระหว่างผูผ้ลติกบัร้านอาหาร ปัจจบุนัมผีลติภณัฑ์
ของคนไทยที่จ�าหน่ายในตลาดแล้ว เช่น มอร์มีท, มีท อวตาร

• อาหารฟังก์ชัน่ (Functional Food) ในตลาดโลกมมีลูค่า
ประมาณ 1.8 แสนล้านดอลลาร์สหรฐั และคาดว่า จะเตบิโต
เฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี ส�าหรบัประเทศไทยมีมลูค่าตลาดประมาณ 
68,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตเฉลีย่ประมาณร้อยละ 4  
ต่อปี19 ซึ่งยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก เนื่องจากตลาด 
มลีกัษณะเป็น Niche Market เพือ่ตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ออกก�าลังกาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ควบคุม 
น�า้หนกั จงึเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการ SMEs และ Startup 
ในการเจาะตลาดที่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้น�าตลาด
อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้บริโภคในกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญกับคุณค่า
และประโยชน์ของสารอาหารทีไ่ด้รบัมากกว่าปัจจยัทางด้านราคา 
ตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันวิจัยและสถาบัน 
การศึกษา เช่น น�้าผลไม้น�้าตาลต�่า เครื่องปรุงโซเดียมต�่า 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพร  
สารสกัดจากธรรมชาติ (Active Compounds) ซึ่งเป็นสาร 
ท่ีออกฤทธิเ์ฉพาะทางท่ีสกัดได้จากพชืและสตัว์ เป็นต้น 

• นวัตกรรมอาหารแปรรูปในรูปแบบอาหารพร้อมทาน 
(Ready to Eat) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูง  
โดยตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
อตัราเตบิโตประมาณร้อยละ 3 - 18 ต่อปี ตลาดทีส่�าคญั ได้แก่ 
เอเชียแปซิฟิก และยุโรป ส�าหรับตลาดในประเทศไทยมีมูลค่า
ประมาณ 20,500 ล้านบาท อตัรา เตบิโตประมาณร้อยละ 3 - 5 
ต่อปี20 เนือ่งจากการเกบ็รกัษาท่ียาวนานขึน้ และความสะดวก
ในการบริโภค ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Ready to Eat  
ของคนไทยที่หลากหลายโดยจ�าหน่ายทั้งตลาดในประเทศ 
และตลาดต่างประเทศ เช่น อาหารพร้อมทานแบบกระป๋อง 
อาหารพร้อมทานแช่แข็ง อาหารพร้อมทานแบบแห้ง และ
เครื่องดื่มพร้อมชง เป็นต้น
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บทที่

2

รายงานประจำาปี 2564

21 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 นรินทร์ ตันไพบูลย์, แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-2565: อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์, ศูนย์วิจัยกรุงศรี (2563)
23 Medical Device Intelligence Unit (MeDIU), สถิติการน�าเข้าส่งออกภาพรวมของไทย, สถาบันพลาสติก
24 การวจิยัและพฒันารากฟันเทียมโดยโปรแกรมบรหิารและพฒันาเทคโนโลยเีครือ่งมอืแพทย์และหุน่ยนต์ทางการแพทย์ข้ันสงู (ADTEC) ภายใต้ศนูย์ความเป็นเลศิ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

• ผักและผลไม้มูลค่าสูง (Premium Fresh Product)  
ซึง่ประเทศไทยส่งออกผกัและผลไม้สดมมีลูค่าโดยรวมประมาณ  
23,421 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของสินค้าเกษตร
ที่ส�าคัญของประเทศ21 ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ผักสดที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ 
หน่อไม้ฝรั่ง หอมหัวใหญ่ ข้าวโพดอ่อน กระเจี๊ยบเขียว และ
ผลไม้หลักที่ส�าคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ล�าไย มังคุด ปัจจุบัน
ตลาดต่างประเทศต้องการผักและผลไม้สดจากประเทศไทย
มากขึ้น เนื่องจากมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และรสชาติ
เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
ดังกล่าวข้างต้น ยังต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาและ 
ปัจจัยสนับสนุนในการขยายโอกาสทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้า 
ถึงปลายน�้าตลอดห่วงโซ่อาหาร (Value Chain) อาทิ

• ต้นน�า้ : การพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรมหลงัการเกบ็เกีย่ว  
(Postharvest Technology) เพื่อให้ผลผลิตอยู่ได้นาน และ
มีสภาพสมบูรณ์ 

• กลางน�า้ : การพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติ เช่น  
การแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Non-thermal Food 
Processing Technology) การสกัด (Extraction) การท�าให้
สารบริสุทธ์ิ (Purification) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถรักษาคุณสมบัติและ 
สารส�าคญั (เช่น สารออกฤทธิท์างชวีภาพและสารต้านอนมุลูอสิระ)  
ในอาหารได้ และการพัฒนากลิ่น สี (Flavor) รสชาติ และ 
เนือ้สมัผสัอาหาร (Sensory) ให้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค รวมถงึ 
การสร้างความเชื่อมั่นโดยพัฒนาระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัยสูง (GMP, HACCP) และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในการทดลองผลิตที่ได้มาตรฐาน (Pilot Plant) 

• ปลายน�้า : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาด (Intelligent  
Packaging) เพื่อปกป้องและช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ รวมถึง 

สามารถระบุแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ได้ (Traceability)  
การพฒันาการเกบ็รักษาและการขนส่งทีม่กีารควบคมุอณุหภมิู 
(Cold Chain Storage) ให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาและ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 

3) เครื่องมือแพทย์ (Medical device)
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการประมาณการ
อตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีร้อยละ 6.5 ในช่วงปี 2564 - 256522  
โดยในปี 2563 ตลาดเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยมีมูลค่า
การส่งออกสงูถงึ 158,000 ล้านบาท ซึง่สงูกว่ามลูค่าการน�าเข้า 
ที่มีประมาณ 78,000 ล้านบาท และมีมูลค่าตลาดรวมสูงเป็น
อนัดบัหนึง่ของอาเซียน23 ท้ังนี ้พบว่าผลติภณัฑ์ส่งออกส่วนใหญ่ 
เป็นกลุม่วัสดสุิน้เปลอืงทางการแพทย์ทีใ่ช้วตัถุดบิในประเทศและ
เทคโนโลยไีม่ซับซ้อน (อาทิ ถุงมอืยาง สายยาง หลอดสวน หลอด
และเข็มฉดียา) กลุม่ครภุณัฑ์ (อาทิ รถเข็นผู้ป่วย เตียงผูป่้วย)  
และกลุ่มน�้ายาและชุดตรวจวินิจฉัยโรค (อาทิ น�้ายาตรวจ 
โรคเบาหวาน โรคไต กรุป๊เลอืด) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทนุ
กับบริษัทต่างชาติ 

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส�าหรับกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยี
ข้ันสูงและมีการผลิตท่ีซับซ้อน พบว่าไทยจ�าเป็นต้องพึ่งพา 
การน�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น เครือ่งอลัตราซาวด์ เครือ่งเอกซเรย์  
เครือ่งตรวจวดัคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ เครือ่งตรวจวดัคลืน่ไฟฟ้าในสมอง  
ผลิตภัณฑ์ทางจักษุวิทยา กายอุปกรณ์ และวัสดุฝังใน เป็นต้น 
ท่ีมมีลูค่าสงูและมค่ีาใช้จ่ายในการน�าเข้าเครือ่งมือแพทย์เหล่านี ้
จ�านวนมาก ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เครื่องมือแพทย์ในประเทศ ได้มีการน�าผลงานวิจัยและพัฒนา
มาผลติและจ�าหน่ายในตลาดแล้ว อาทิ รากฟันเทยีม (ADTEC)24  
กระดูกเทียมไทเทเนียม (บริษัท Meticuly) ซึ่งสามารถ 
ทดแทนการน�าเข้าวสัดุฝังในทางออร์โธปิดกิส์ได้ถึงปีละประมาณ 
1 แสนชิน้ คดิเป็นมลูค่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยในขณะนี้ 
ยังมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีอยู่ในขั้นตอน 
การวจิยัและพฒันานวตักรรม โดยมหาวทิยาลยัและหน่วยวจิยั
ต่าง ๆ อาทิ
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• ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทฝังในร่างกาย
• ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี)
• ขดลวดค�้ายัน (Stent) ชนิดดึงกลับส�าหรับรักษา

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันระยะเฉียบพลัน 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์
• เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานทันตกรรม 

DentiiScan 2.0 (สวทช.)
• เครือ่งเอกซเรย์ดิจิทลัส�าหรับถ่ายทรวงอก BodiiRay S  

(สวทช.)
• หุ ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ Doctosight ส�าหรับ 

การวนิิจฉยัและรกัษาผ่านระบบโทรเวช (Telemedicine)  
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ายาและชุดตรวจวินิจฉัยโรค
• ชุดตรวจไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะ 

เบาหวาน "SugarAL GO sensor" (สวทช.)

• นวตักรรมแถบตรวจคดักรองโรคไตเรือ้รงัในระยะเริม่ต้น  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

• ระบบและซอฟต์แวร ์เพื่อรองรับการให้บริการทาง 
การแพทย์ 
• แอปพลิเคชั่น DeepEye ระบบคัดกรองผู ้ป ่วย 

โรคเบาหวานข้ึนจอตาและผูป่้วยโรคจอประสาทตาเสือ่ม 
อย่างอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

• ระบบเกมโลกเสมอืนจรงิเพือ่ฟ้ืนฟผููป่้วยโรคหลอดเลือด 
สมอง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

นอกจากนี ้ยงัมกีารสนับสนุนทนุเพือ่การวจิยัและพฒันานวตักรรม
เครื่องมือแพทย์ เพื่อต่อยอดการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน ์
เชงิพาณชิย์ ซึง่ปัจจบุนัได้มผีลติภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้จากการสนบัสนนุ 
ทนุวจิยั ได้แก่ ชดุตรวจแลมป์เปลีย่นสสี�าหรบัการตรวจคดักรอง 
เช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ชุดตรวจ 
SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR และชุดตรวจ
วินิจฉัยโรคฉี่หนูและโรคสครับไทฟัส

รูปที่ 2.1-2 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม
แนวทางส�าคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ การสนับสนุนการสร้างก�าลังคน 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์  (B iomedical  
Engineering) เพื่อยกระดับความสามารถเชิงวิศวกรรมทาง 
การแพทย์ของประเทศ การส่งเสริมการวจัิยและพัฒนาอปุกรณ์
และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีและทักษะขั้นสูง ตลอดจน 
การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ครอบคลุม 
การวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานเครือ่งมอืแพทย์

อย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลติ นอกจากนี ้มแีนวทางส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ของประเทศไทย ผ่านการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิาร
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจ 
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)  
โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ได้พจิารณาเหน็ชอบในหลกัการ  
(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2565 – 2570 สาขาเครือ่งมอืแพทย์ 
ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model สาขาเครือ่งมอืแพทย์ได้จดัท�าเสนอ โดย (ร่าง) ข้อเสนอ
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รายงานประจำาปี 2564

รูปที่ 2.1-3 (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาเครือ่งมอืแพทย์ไทย ประกอบด้วย 5 ระยะ โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในแต่ละระยะ ดงัรปูที ่2.1-3

การขบัเคล่ือนการพฒันาเครือ่งมอืแพทย์ดังกล่าว มเีป้าหมาย 
เพือ่เพิม่การจดัซือ้เคร่ืองมอืแพทย์จากบญัชนีวตักรรมไทยให้ได้ 
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดทุีอ่ยูใ่นบญัชนีวตักรรมไทยและเพือ่สร้างรายได้และผลกระทบ 
ทางเศรษฐกจิและสงัคมไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท ภายในปี  
พ.ศ. 2560 เพิ่มการจ้างงานมากกว่า 5,000 คน และเพิ่ม
การเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ให้ประชาชนในภูมิภาคและชนบท
มากกว่า 1,000,000 คน อย่างไรก็ดี แนวทางทั้งหมดนี้จะเป็น 
กลไกส�าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สามารถต่อยอดไปสู่การผลิต
ระดับอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานของไทยและสากล  
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการทางการแพทย ์
ของประเทศ ลดการพึง่พาการน�าเข้า รวมทัง้สามารถขยายตลาด 
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ของไทยให้เติบโตในตลาดโลก 
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

4) จีโนมิกส์ (Genomics)
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจีโนมิกส์และ 
พันธุศาสตร์ ส่วนหนึ่งได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
อย่างกว้างขวาง ในการศึกษาหาสาเหตุและกลไกของโรค 
ทางพันธุกรรม การวินิจฉัยและการพยากรณ์โรค รวมทั้ง 

การพัฒนายาและการรักษาแบบใหม่ให้สามารถรักษาผู้ป่วย 
ได้ตรงจดุและจ�าเพาะต่อบคุคล โดยตวัอย่างของการประยกุต์ใช้
ทางการแพทย์ ได้แก่ การปรบัแต่งจโีนม (Genome editing)  
เพื่อน�าไปสู่แนวทางในการรักษาโดยการเปลี่ยนล�าดับเบส
หรือการปรับแต่งจีโนมในเซลล์หรือเนื้อเยื่อท่ีเกิดโรค และ
การแพทย์แม่นย�า (Precision medicine) โดยใช้ข้อมูล
พนัธกุรรมของผูป่้วยมาประมวลผลร่วมกบัข้อมลูแวดล้อมอ่ืน ๆ   
เพือ่ให้การตรวจวนิจิฉยัและการรกัษามคีวามแม่นย�ามากยิง่ขึน้  
ทั้งนี้ McKinsey Global Institute ได้ประเมินว่าธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับจีโนมิกส์ จะเป็นหนึ่งในธุรกิจเทคโนโลยีท่ีจะ 
เข้ามาเปล่ียนแปลงโลก (Disruptive Technologies) ซ่ึงได้มผีลส�าเร็จ 
ทีเ่กดิขึน้จากการแพทย์จีโนมกิส์ Genomic medicine) อาทิ  
การรกัษามะเรง็ด้วยวธิภีมูคิุม้กนับ�าบัด (CAR-T Cell Therapy) 
ในประเทศสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ใช้ในการรักษามะเร็งในระยะ 
ที ่3-4 โดยสามารถสร้างมลูค่าได้ประมาณ 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
และจะมมูีลค่าเพิม่สงูถงึ 105,000 ดอลลาร์สหรฐั หากได้รบัอนมุตัิ
ให้ใช้กบัการรกัษามะเรง็ในระยะเริม่ต้นได้ รวมทัง้การส่งเสริม 
การแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalised medicine)  
ในประเทศสเปน ภายใต ้โครงการ FutureProofing  
Healthcare Europe เพื่อน�าแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับ
การแพทย์และระบบสาธารณสุขของประเทศ 
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ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ที่จะเกิดจากการน�า
เทคโนโลยีจีโนมิกส์มาใช้ในทางการแพทย์ของไทย จะเป็น 
แรงผลักดันให้เราต้องพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยีจีโนมิกส์ ที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 
เป้าหมายใหม่ (New S-curve) ของประเทศ น�ามาสู่การ 
การจัดท�า “แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
(Genomics Thailand) ปี พ.ศ. 2563–2567” โดยกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งภาคีเครือข่าย 11 หน่วยงาน 
ทั้งนี้ โครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการฯ คือ  
การถอดรหสัพันธุกรรมของประชากรไทยจ�านวน 50,000 ราย 
ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีเป้าหมายใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 
1) กลุ่มโรคมะเร็ง 2) กลุ่มโรคหายาก 3) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  

4) กลุ่มโรคติดเชื้อ 5) กลุ่มเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อสร้างฐาน
ข้อมูลพันธุกรรมและทราบถึงภูมิทัศน์จีโนม (Genomics  
landscape) ของประชากรไทย ที่แสดงให้เห็นถึงต�าแหน่ง
การกลายพันธุ ์ในประชากรไทยและความถ่ีของต�าแหน่ง 
เหล่าน้ันบนจีโนมที่ได้มา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยคัดกรอง
ต�าแหน่งของการกลายพันธุ์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วย
ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีประเทศที่ก�าลัง
ด�าเนินโครงการถอดรหัสพันธุกรรมในระดับประชากร ได้แก่  
Genomics England (GEL) ของประเทศองักฤษ และ Genome  
Institute of Singapore (GIS) ของประเทศสิงคโปร์ ท้ังนี้  
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ Genomics Thailand นั้น
จะสร้างประโยชน์มหาศาลต่อการแพทย์และการสาธารณสุข
ของประเทศ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคและ 
ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ หน�า65
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แนวทางการพฒันาและเพิม่ความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรม
เพ่ือให้ประเทศก้าวทนัเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทย์ 
จโีนมกิส์ในอนาคต จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีารสนบัสนุนการสร้าง 
ก�าลงัคนและพฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วข้องจ�านวนมาก อาทิ แพทย์
ด้านเวชพนัธุศ์าสตร์ สหสาขาวชิาชพีด้านพนัธศุาสตร์ ชวีวทิยา
ระดับโมเลกุล พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล นักชีวสารสนเทศ  
นักระบาดวทิยาพนัธศุาสตร์ ทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัในการผนกึก�าลงั 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยด้านการแพทยจีโนมิกส์ 
ของประเทศ อกีทัง้การสนบัสนนุการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้าน 
การแพทย์จโีนมกิส์ ซ่ึงในขณะน้ีมกีารจดัตัง้ “ศูนย์บรกิารทดสอบทาง 
การแพทย์จโีนมกิส์” ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern  
Economic Corridor: EEC) เพ่ือรองรับอตุสาหกรรมการแพทย์
และสขุภาพครบวงจร ดงึดดูการลงทนุจากต่างชาติทีม่เีทคโนโลยี
และประสบการณ์เข้าให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม 
(Whole genome sequencing) และบริการตรวจทดสอบ 
ทางพันธุกรรม (Genetic testing) แก่ผู้ที่มีความต้องการ 
ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่าผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการให้บริการทางการแพทย์ 
จีโนมิกส์จะมีมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาทต่อปี รวมทั้ง 
ก่อให้เกิดผลในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย ์
ครบวงจรให้มศีกัยภาพสงูและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื สอดรบักบั 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย “BCG Economy 
Model” ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพัฒนาและ
ยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาการแพทย์และสุขภาพของ
ประเทศไทย 

5) วัคซีน (Vaccines) และยาชีววัตถุ (Biologics) 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย 
มีมูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านบาท มีขนาดตลาดใหญ่ 
เป็นอนัดบัสองในภมูภิาคอาเซยีน รองมาจากอนิโดนเีซยี เมือ่ปี  
2562 มมีลูค่าการส่งออกอยูท่ี ่13,000 ล้านบาท ซึง่พบว่ายงัคง 
ขาดดลุเม่ือเทยีบกบัมลูค่าการน�าเข้าประมาณ 53,000 ล้านบาท25  
โดยการส่งออกยาและเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทยา 
ชื่อสามัญ (Generic drug) และยาส�าเร็จรูปในรูปแบบต่าง ๆ  
ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ยาในขัน้ปลายของอตุสาหกรรมยาแผนปัจจบุนั  
แต่จากแนวโน้มของการแพทย์และการรักษาโรคที่หันมา 
ให้ความสนใจกบัผลติภณัฑ์จากธรรมชาติ และการใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อผลิตยาที่มีความจ�าเพาะและมีประสิทธิภาพ 

ในการรกัษาอย่างตรงจดุ (Targeted therapy) ได้ก่อให้เกดิ
อตุสาหกรรมการผลติยาชีววตัถุข้ึนทัว่โลก ท้ังนี ้ ตลาดยาชวีวตัถุ
ของไทยมมีลูค่าประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปี ซึง่เป็นการน�าเข้า 
จากต่างประเทศสูงถึง 25,000 ล้านบาท26 แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา 
แผนปัจจบัุนและยาชวีวตัถ ุโดยเฉพาะในระดบัต้นน�า้ของห่วงโซ่ 
การผลติเพือ่ลดการพึง่พาการน�าเข้าและช่วยสร้างความมัน่คง
ด้านสาธารณสุขในระยะยาว 

นอกจากนี้ การผลิตวัคซีนเพื่อใช้ป้องกันโรคอันเนื่องมาจาก 
การเกดิโรคตดิเช้ืออบัุตใิหม่ (Emerging infectious diseases: 
EIDs) ท่ีมแีนวโน้มเพิม่จ�านวนสงูข้ึนและทวคีวามรุนแรงมากขึน้  
โดยเฉพาะอย่างยิง่โควดิ-19 ทีไ่ด้แพร่กระจายและส่งผลกระทบ 
ต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งในขณะนี้ 
หลายประเทศอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ทดสอบ และผลิตวัคซีน 
ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้หยุดยั้งการระบาดของโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเองก็ได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการเข้าถึงวคัซนีโควดิ-19 ผ่านการวจิยัพฒันาและ 
ผลิตวัคซีนขึ้นภายในประเทศ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือ 
วจัิยและพฒันากับต่างประเทศเพือ่ขอรบัการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ในการผลติ รวมทัง้ด�าเนนิการจดัหาวคัซนีเพือ่ข้ึนทะเบยีนและ
ใช้ภายในประเทศต่อไป

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยชีวีภาพของประเทศไทยถกูน�ามา 
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และการมีโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการผลติวคัซนีและยาชวีวตัถทุีค่รอบคลมุทัง้ห่วงโซ่การผลิต  
รวมท้ังการมีหน่วยงานท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูง 
ด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุต่าง ๆ ได้แก่  
(1) โรงงานต้นแบบผลติยาชวีวตัถุแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี (2) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
(3) องค์การเภสัชกรรม (4) บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด  
(5) บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด (6) บริษัท องค์การ
เภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ27 โดยเป็นก�าลังหลักส�าคัญ
ในการสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้เข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ สามารถน�ามาใช้แก้ปัญหา
ด้านสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศ โดยในขณะนี้มีผลงาน
วิจัยท่ีอยู่ในข้ันตอนการพัฒนาและเตรียมการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม อาทิ

25 นรินทร์ ตันไพบูลย์, แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-2565: อุตสาหกรรมยา, ศูนย์วิจัยกรุงศรี (2563)
26 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (2563).
27 ระบบยาของประเทศไทย 2563, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2563).
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• การผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุต ้นแบบ และยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง ภายใต้โครงการ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 
โดยมี เป ้ าหมายในการเพิ่ มการเข ้ าถึ งวัคซีนและ 
ยาชีววัตถุที่ผลิตภายในประเทศ และสามารถส่งออก
ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ รวมมูลค่าประมาณ 1,300 
ล้านบาทต่อปี ได้แก่ 
• วัคซีนไอกรนชนิดไร ้ เซลล ์แบบรีคอมบิแนนท ์  

(Recombinant acellular pertussis vaccine)

• ยาชีววัตถุต้นแบบในกลุ่ม monoclonal antibody  
เพือ่ใช้ในการรกัษาโรคสะเกด็เงนิ (Original anti-CD6  
monoclonal antibody หรอื itolizumab) 

• ยาชีววัตถุคล้ายคลึงส�าหรับกระตุ ้นเม็ดเลือดขาว
ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบ�าบัด (Biosimilar 
pegfilgrastim หรือ PEG-GCSF)

• การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นและชุดน�้ายาตรวจ  
ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 
ได้ถึง 2,400 ล้านบาทต่อปี

รูปที่ 2.1-5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทว ี
ความรุนแรงขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง  
ได้ย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ข้ึนใช้เองภายในประเทศ ซึ่งในขณะนี ้
มีมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชนหลายแห่ง 

อยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน (Vaccine platform technology)  
ประเภทต่าง ๆ ท่ีจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันและ 
ลดความรุนแรงของโรคนี้ได้ 

หน�า68
Vaccine  Development Cycle of Covid-19 Vaccine in Thailand
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รูปที ่2.1-6 วงจรการพฒันาวคัซีนโควดิ-19 ในประเทศไทย โดยกลไกการสนับสนุนของสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ
ทีม่า: สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ 
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นอกจากนี้ ด้วยศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาและความพร้อม
ของบรษัิทผูผ้ลติวคัซีนและยาชวีวตัถขุองไทย ในการผลติวัคซีน 
โควิด-19 ในรูปแบบ Viral vector platform ซึง่ได้รบัการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีจากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
ให้แก่บริษัท สยามไบโอไซน์ จ�ากัด โดยได้รับการอนุมัต ิ
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็น 
สถานทีผ่ลติและมีการต้ังเป้าการผลติจ�านวน 200 ล้านโดสต่อปี  
โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ประชาชนในประเทศได้รบัวคัซนีโดยเรว็
ร่วมกับการน�าเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่น ๆ จากต่างประเทศ 
ซึ่งจะเป็นกุญแจส�าคัญในการช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง
และการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม
ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขัน 
ในอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนเพื่อใช ้ 
ภายในประเทศ เพิ่มความสามารถในการเข ้าถึงยาที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม สามารถส่งออกไปจ�าหน่าย
ต่างประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมระบบสุขภาพของประเทศ 
ให้มั่นคงและยั่งยืน จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร ่งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์ พร้อมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 
ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมุ ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีน จากระดับ
ห้องปฏิบัติการสู่การผลิตระดับต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐาน GMP-PIC/S นอกจากนี้ ได้มีการสนับสนุนการวิจัย
ทางแพทย์ขั้นพ้ืนฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์จริง  
(Translational Research) ผ่านการจัดตั้งบริษัท CLINIXIR 
ที่จะเป็น One stop service center ของการวิจัยทางคลินิค  
เพื่อท�าหน้าที่บริหารการท�าวิจัยทางคลินิก ส�าหรับทดสอบ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และรับรองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
ขึ้น อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าร่างนโยบายแห่งชาติ
ด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563-2565 ที่ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาชีววัตถุและวัคซีนของประเทศ โดยมีระบบให้ค�าปรึกษา
เพื่อการวิจัยพัฒนาและผลิต พร้อมเร่งรัดการขึ้นทะเบียน
ต�ารับยาและส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งส่งเสริมการจัดซื้อ
ในภาครัฐผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย การใช้มาตรการส่งเสริม
การลงทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และส่งเสริม
ให้ผู้ผลิตยาภายในประเทศผลิตยาต้นต�ารับที่มีมูลค่าสูงหรือ

ยาท่ีสิทธิบัตรหมดอายุ เช่น กลุ ่มยาลดความดันโลหิตสูง 
ยาโรคเบาหวาน และยาปฏิชีวนะ เป็นต้น รวมถึงยาจาก
ชีววัตถุที่ความต้องการใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ยากลุ่ม 
โมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal antibody)  
โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุและวัคซีนของประเทศ 
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

6) อตุสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation  
Automotive)
การพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ (Next-Generation  
Automotive) และยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero 
Emission Vehicle : ZEV) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ด้านยานยนต์ขับขี่แบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ การปรับให้
เป็นระบบไฟฟ้า และการแบ่งปันกันใช้งาน (Autonomous,  
Connected, Electric, and Shared Vehicles : 
ACES) เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (CO

2
, PM 2.5)  

จากการคมนาคม และการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ในประเทศไทย ในอีก 15 ปี เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน 
สิ่ งแวดล ้อมและการปลดปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกและ
สะสมในชั้นบรรยากาศโลก รวมถึงปัญหาอนุภาคขนาดจิ๋ว  
PM 2.5 ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย การคมนาคมในเมือง 
มีสัดส่วนปล่อย PM 2.5 ถึง 70% และการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต 
จากขับขี่บนท้องถนน โดยประเทศไทยมีสถิติ เสียชีวิต 
ไม่ต�่ากว่า 20,000 คนต่อปี เป็นอันดับหนึ่งของโลก ท�าให้
รัฐบาลสูญเสียงบประมาณกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปี  
ผนวกกับสถานการณ์การแข ่งขันของอุตสาหกรรมท่ีม ี
การแข ่ ง ขันด ้ านการพัฒนา เทคโนโลยี ยานยนต ์ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emissions  
Vehicles : ZEV) และการแข่งขันในการพัฒนาระบบขับข่ี 
แบบอัตโนมัติที่ มีความรุดหน้าไปมาก จากแนวโน้มเดิม
หลายส�านักมีการคาดการณ์ว ่าจะใช ้ระยะเวลาในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอีกหลายปี และด้วยสถานการณ ์
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ท�าให้พฤติกรรมของผู้
บริโภคทั่วโลกหลายพันล้านคนได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยข้อ
จ�ากัดด้านการเดินทาง และส่วนหนึ่งจะกลายเป็นวิถีใหม่ 
(New Normal) ท�าให้เกิดความต้องการการบริการขนส่ง
สินค้าในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม การขนส่งแบบไร้คน
ขับจึงถูกพัฒนาและเกิดใช้งานจริง
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จากการประชมุคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ก�าหนดเป้าหมาย
ให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ในปี 2578 (14 ปี 
ข้างหน้า) และจะต้องผลติรถไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 50 ของปริมาณ
การผลิตรถทุกชนิดในปี 2573

โดยในปี 2568 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสะสม 1.05 ล้านคัน 
แบ่งเป็น รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ 400,000 คัน รถจักรยานยนต์ 
620,000 คัน รถบัส รถบรรทุก 31,000 คัน และปี 2578  
จะผลติรถยนต์ไฟฟ้าสะสม 18.41 ล้านคนั แบ่งเป็น รถยนต์นัง่ 
รถปิคอัพ 8.62 ล้านคัน รถจักรยานยนต์ 9.33 ล้านคัน รถบัส 
รถบรรทุก 458,000 คัน

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเทศชั้นน�าต่าง ๆ  ทั่วโลกก�าลังแข่งขันเพ่ือแย่งชิงหน้าต่าง 
แห่งโอกาส (Window of Opportunity) ในการก้าวขึ้นมา 
เป็นผู ้น�าและยึดครองต�าแหน่งส�าคัญในอุตสาหกรรมใหม่
ของโลก รัฐบาลและผู ้ก�าหนดนโยบาย จึงควรร่วมกัน
ก�าหนดต�าแหน่งที่ประเทศไทยต้องการจะเป็น (Value 
Proposition) ในระยะยาว เช่น ก�าหนดวิสัยทัศน์ระบบ
คมนาคมแห่งอนาคตของประเทศไทย ในอีก 15 ปี ข้างหน้า  
(Thailand’s Vision on Future Mobility 2035)  
การก�าหนดเป้าหมายระยะสั้น (5 ปี) ระยะกลาง (10 ปี)  
และระยะยาว (15 ป ี )  เพื่ อก� าหนดรายละเอียดว ่ า
ประเทศไทยจะเป็นแชมป์เปี้ยน (Champion) ในด้านอะไร 
ภายในปีใด การวางแผนยทุธศาสตร์และแนวทางไปสูเ่ป้าหมาย 
ดังกล่าว จะท�าให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด
เป็นไปอย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิผลสูงสุด

การด�าเนินงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สมยัใหม่ของประเทศไทยพบปัญหาและอปุสรรคของท่ีส�าคญัคอื  
1) นโยบาย/เป้าหมายของภาครัฐไม่ชัดเจน ท�าให้ภาคเอกชน 
ยังไม่กล้าตัดสินใจ และก�าหนดแผนการด�าเนินงาน รวมทั้ง 
การท�างานของภาครัฐไม ่มีเจ ้าภาพหลักและไม่ท�างาน 
แบบบูรณาการ 2) ความต้องการยานยนต์สมัยใหม่ของตลาด 
ในประเทศยังไม่ชัดเจน และราคาสูงกว่ารถสันดาปภายใน 
(ICE) ท่ีขายอยู่ในปัจจุบัน 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่รองรับการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ยังมีจ�านวนจ�ากัด เช่น 
สถานีอัดประจุยังไม่คลอบคลุม และการสร้างมาตรฐาน 
เพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังน้อย และ 4) ประเทศไทย
ยังไม่มีการผลิต การวิจัยและพัฒนา หรือไม่ได้สนับสนุนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ให้แก่ 
ผู้ประกอบการ ท�าให้ผู้ประกอบการไทยมีต้นทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาสูง รวมท้ังไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อช่วย 
ผูป้ระกอบการในการพฒันายานยนต์สมยัใหม่อย่างเพยีงพอ28 

28 รายงานผลการพิจารณาศึกษายานยนต์ไฟฟ้า, คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร, 2563

รูปที2่.1-7 ภาพรวมสถติิอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทย
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บทที่

2

รายงานประจำาปี 2564

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม
เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกขนาดใหญ่ ให้กับประเทศไทย 
ในหลายๆ มิตไิปพร้อม ๆ  กนั ทัง้ทางด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ
และสังคม รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดนโยบาย มาตรการ 
ด้านการสนบัสนนุการพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัของ
ภาคอุตสาหกรรม ที่ผนวกการสร้างซัพพลายเชน (Supply 
Chain) คลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Cluster) และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมการสื่อสารและ
อเิลก็ทรอนกิส์ ICT สภาพแวดล้อมด้านนวตักรรม (Innovation  
ecosystem) การสะสมองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย ี(Collective  
System) การถ่ายทอดเทคโนโลย ี (Technology Transfer)29 
การกระตุน้ตลาดเพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการไทยทีม่ศีกัยภาพ
ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์เปี้ยน (Champion) ที่มีความเข้มแข็ง 
และสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ผลิต Tier 1 ได้ และการขยายผล
ความส�าเร็จ (Scale Up) ในระยะถัดไปเพื่อการก้าวข้ึนเป็น
บริษัทระดับโลก และเร่งสร้าง Tier 2 และ Tier 3 ขึ้นจาก
จังหวะของกระแสคลื่นแห่งการพลิกโฉมของอุตสาหกรรม
ยานยนต์โลกที่ส�าคัญครั้งนี้ ภาครัฐบาลจึงควรมีมาตรการ 
ที่ส�าคัญเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ ดังนี้30 

มาตรการที่ 1 การก�าหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายทีม่คีวามชดัเจน 
ในระยะ 5 ปี 10 ปี 15 ปี

มาตรการที่ 2 การยกระดับขดีความสามารถของอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการในประเทศ
มาตรการที่ 2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้าน ZEV and ACES
มาตรการที่ 2.2 การพัฒนาผู ้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรด้าน ZEV and ACES
มาตรการที่ 2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส�าหรับการท�าวิจัยและพัฒนา
มาตรการที่ 2.4 การพฒันามาตรฐาน ข้อบงัคบั 
กฎระเบียบ และกฎหมาย

มาตรการท่ี 3. การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานด ้านสถานี 
อัดประจุไฟฟ้า

มาตรการท่ี 4. การสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจทางภาษี
และไม่ใช่ภาษี

มาตรการที่ 5. การประชาสมัพนัธ์และการสร้างความตระหนกั
แก่สาธารณะ

7) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ 
ความคิดสร ้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู ้  ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา และการศึกษาวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม  
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมความรู ้ของสังคม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิต 
สนิค้าและบรกิารในรปูแบบใหม่ซ่ึงสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 
หรือคุณค่าทางสังคม31 

ปี 2561 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกจิประมาณ 1,461 พนัล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.9  
ต่อ GDP ของประเทศ โดยสาขาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อตุสาหกรรมอาหารไทย อตุสาหกรรมการโฆษณา อตุสาหกรรม
แฟชั่น และอุตสาหกรรมการออกแบบ32 ในปี 2560 มีจ�านวน
แรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ�านวน 826,026 คน  
โดยสาขาท่ีมแีรงงานมากทีส่ดุคอื สาขางานฝีมอืและหตัถกรรม33

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
The Global Creativity Index (GCI) เป็นดัชนีที่ใช้วัด 
ความก้าวหน้าและความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ด�าเนินการโดย Martin Prosperity Institute ประกอบ
ด้วยดัชนี 3 ด้านได้แก่ (1) ด้านเทคโนโลยี (Technology)  
(2) ด้านความสามารถ (Talent) และ (3) ด้านการรับฟังความ

29 การศึกษาวิจัยเชิงระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในอุสาหกรรมเป้าหมาย, สอวช.-มจธ., 2564
30 สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” (Next-Generation Automotive : Promotion and Development), สอวช., 2563
31 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 15 
สาขา ได้แก่ 1) งานฝีมือและหัตถกรรม 2) ดนตรี 3) ศิลปะการแสดง 4) ทัศนศิลป์ 5) ภาพยนตร์ 6) การแพร่ภาพและกระจายเสียง 7) การพิมพ์ 8) ซอฟต์แวร์ 
9) การโฆษณา 10) การออกแบบ 11) การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม 12) แฟชั่น 13) อาหารไทย 14) การแพทย์แผนไทย 15) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
32 รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ�าแนกตามการผลติ และข้อมูลจ�านวนแรงงานทีอ่ยูใ่นกลุ่มอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ภายใต้
โครงการวเิคราะห์มลูค่าทางเศรษฐกจิ จ�านวนแรงงานของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ และออกแบบวธิกีารและการคัดเลอืกข้อมลูเพ่ือใช้วดัผลตามตวัชีว้ดั ด้านผลลัพธ์
สร้างสรรค์ (Creative Output). ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (2562)
33 ข้อมูลแรงงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการจัดท�าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2560)
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คดิเหน็ของผูอ่ื้น (Tolerance) ในปี 2558 GCI ได้มกีารประเมนิ
ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของ 139 ประเทศ พบว่า 
ประเทศไทยได้มีค่าดัชนี 0.365 อยู่ในอันดับที่ 82 จากทั้งหมด 
139 ประเทศ (ด้าน Technology อยู่ที่ 38 ด้าน Talent  
อยู่ที่ 84 ด้าน Tolerance อยู่ที่ 105)34 

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่ง
เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)35 
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยมีการก�าหนดเป้าหมายของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) คือ (1) เพิ่ม
อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 5 และ (2) ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการคัดเลือก 
และประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์จาก UNESCO 1 เมือง 
โดยมีกลยุทธ์/มาตรการในการด�าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
ดังกล่าว 4 ด้าน ได้แก่
• การสร้างและส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เศรษฐกิจ

สร ้างสรรค ์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และการจัดการข้อมลูด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์
เพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์

• การยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรในธุรกิจ
สร้างสรรค์และกระตุ้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การพัฒนามาตรฐานฝีมือ/วิชาชีพ และเครือข่ายแรงงาน
สร้างสรรค์

• การยกระดับความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและ
สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในกลุ ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เช่น พฒันาและเพิม่มลูค่าสนิค้าอตัลกัษณ์พืน้ท่ี 
การพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจ และ Creative business 
model 

• การพัฒนาเมืองและระบบนิเวศสร้างสรรค์ และส่งเสริม 
ให ้ภาครัฐให ้ความส�าคัญกับแนวคิดเชิงสร ้างสรรค์  
โดยปรับปรุงกฎระเบียบให ้อื้อต ่อการพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์ การส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนเมือง และ
การพัฒนา Creative hubs

• นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ยังเป ็นหนึ่งในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG Model ซ่ึงจะท�าให้เกิด
การสร้างงาน และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากความ
สามารถและความคดิสร้างสรรค์ของคนไทย ผ่านการสร้าง 
Digital Content เพื่อบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) 
ส�าหรับส่งเสริม BCG Branding ไปทั่วโลก และการท�าสื่อ 
มัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสื่อสารด้าน BCG สร้างการมีส่วน
ร่วมและความเข้าใจให้กับประชาชน รวมทั้งการจัดอบรม
โดยผู ้เช่ียวชาญเพื่อให้ความรู ้และสร้างแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ่อยอดภูมิป ัญญาท ้องถิ่น  
เ พ่ือสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้กับสินค ้า/บริการจากฐาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

8) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
ในปัจจุบันมีการให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจสีเขียว  
(Green economy) มากยิ่งข้ึน เนื่องจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ36 แม้ว่า ท่ัวโลกได้ให้ความส�าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน เพื่อลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ตามที่ได ้มีกระบวนการและข้อตกลง 
เป้าหมายของประชาคมโลกแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอ 
ต่อการร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular economy, CE) จึงเป็นแนวคิดและ 
วธิกีารทีเ่ข้ามาสนบัสนนุการลดการปล่อยก๊าซกระจกของประชาคม
โลกร่วมด้วย ผ่านการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากร37 

สหภาพยุโรปเป็นตัวอย่างของการใช้มาตรการสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยออกมาตรการทางการค้า (Environmental-related 
trade measure) เพ่ือขับเคล่ือนหลายๆ ประเทศให้น�า
เศรษฐกจิหมนุเวยีนไปด�าเนนิการอย่างจริงจงั หากประเทศคูค้่า 
ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้จะไม่สามารถท�าการค้าได้38 
ทัง้นี ้หากประเทศไทยไม่เปลีย่นแปลงการด�าเนนิธรุกิจในห่วงโซ่ 
มูลค่าของธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจะกระทบต่อการสูญเสียโอกาส

34 Global Creativity Index 2015
35 (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระยะที่ 1 (2563-2565)
36 World Economic Forum, 2021, The Global Risks Report 2021 16th Edition
37, 5 WCEF + Climate Conference 2021
38 Ashraf N Et al., 2020, The integration of climate  change and circular economy  in foreign policies, DISCUSSION PAPER No. 274, ECDPM
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ทางการตลาดกบักลุม่ประเทศยุโรปประมาณ 940,000 ล้านบาท  
และสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันกับกับประเทศอื่นๆ  
ร่วมด้วยเนือ่งจากได้มหีลายประเทศอาท ิสาธารณรฐัประชาชนจีน  
ประเทศญีปุ่น่ ได้มกีารออกนโยบายและกฎหมายเพือ่ด�าเนนิการ 
เศรษฐกจิหมนุเวยีนอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่เป็นไปตามมาตรการ
การค้าระหว่างประเทศ 

ดังนั้นภาคธุรกิจมีความจ�าเป ็นที่ต ้องปรับตัว และปรับ 
การด�าเนินธรุกจิให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรการการค้า
ทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิหมนุเวยีนของประชาคมโลกในปัจจบุนั 
รวมทั้งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถมีมูลค่าถึง 4.5 ล้านล้าน 
ดอลลาร์ฯ ภายในปี 2573 ตามที่ World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD)39  
ได้ประเมินไว้ และเป็นโอกาสของการสร้างอาชีพสีเขียว 
(Green Jobs) ได้ถึง 20,000 ต�าแหน่ง40

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) สถานภาพองค์ความรู ้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนในระดบันานาชาต ิ(Publication) ด้วยกระบวนการ
บรรณมิติ (Bibliometric analysis) พบว่า สามารถแบ่งกลุ่ม 
นักวิจัยท่ีตีพิมพ์ร่วมกันออกเป็น 4 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มที่ 1  
ประกอบด ้วยนักวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย อิตาลี 
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยนักวิจัย
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แคนาดา กลุ่มที่ 3 
ประกอบด้วยนักวจิยัจากประเทศฟินแลนด์ เยอรมน ีเดนมาร์ก 
และสวีเดน และกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยนักวิจัยจากประเทศ
เบลเยียม เนเธอแลนด์ และกรีก
 
ส�าหรบัประเดน็หัวข้อวจัิยทีตี่พมิพ์ในระดบันานาชาติ 4 กลุม่หลัก  
ประกอบด ้วย กลุ ่มหลักการด ้านเศรษฐกิจหมุนเวียน  
กลุ่ม Symbiosis กลุ่ม Eco-parks และกลุ่ม Supply ซึ่งเมื่อ
วเิคราะห์ด้านองค์ความรูเ้ศรษฐกจิหมนุเวยีน พบว่า มลีกัษณะ
การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู ่รูปแบบ 
การด�าเนินการ (Operation model) ในขณะที่ผลงานตีพิมพ์
ในประเทศไทยพบว่า มีจ�านวน 1,314 บทความ จากผู้เขียน 
3,546 ท่าน (ค้นหา เมษายน 2563) โดยประเด็นหัวข้อวิจัย 

39 WBCSD, 2017, CEO guide to the circular economy
40 ข้อมูลหาย
41 สอวช. ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล, 2563, โครงการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

ที่ตีพิมพ์หลัก ได้แก่ Recycling municipal, Solid waste 
(MSW), Life Cycle Analysis (LCA) และ Fly ash และ 
เมือ่วเิคราะห์ด้านองค์ความรูเ้ศรษฐกจิหมนุเวยีน พบว่า ยงัอยู่
ในบริบทเรื่องขยะ รวมทั้งเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบ
การจัดการขยะ ยังไม่ถึงระดับเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการ
วิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์นี้อาจสะท้อนได้ถึงระดับการปฏิบัติ
เศรษฐกิจหมุนเวียนของแต่ละประเทศได้ ดังนั้น ควรมีการ 
ยกระดับการพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมของไทย 
ที่ส่งเสริมการขับเคล่ือนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
มากกว่าการอยู ่กับบริบทการจัดการปัญหาขยะภายใต้ 
บริบทเดิม 

2) เทคโนโลยีที่ต ้องพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
ผลจากการสัมภาษณ ์ผู ้ เชี่ ยวชาญ41 กลุ ่ม เทคโนโลยี 
ของเศรษฐกิจหมุนเวียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ 

กลุ ่ม เทคโนโลยีที่ เ กี่ ยวข ้องกับการจัดการพลังงาน  
มีเทคโนโลยีที่ควรส่งเสริมและพัฒนา อาทิ การใช้ความร้อน 
จากพลาสมาอาร์คช่วยก�าจัดของเสียในระบบแก๊สซิฟิเคชั่น 
(Plasma gasification refuse derived fuel) ในส่วน
เทคโนโลยีด ้านพลังงานที่มีการพัฒนาในระดับดีและ 
มีความจ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ  
การผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง (Waste heat recovery)  

กลุ ่มเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการวัสดุ  
มีเทคโนโลยีท่ีควรส่งเสริมและพัฒนาอาทิ เทคโนโลยีส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดการใช้วัสดุทรัพยากรธรรมชาติ (Virgin  
material) การใช้วัตถุดิบรอบสอง (Secondary material) 
การลดการเกดิของเสยีหรอืวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการผลติ 
การแยกของเสียที่สามารถใช้ประโยชน์ 

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยนวัตกรรม
เมื่อวิ เคราะห ์ เชิ งระบบด ้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยังมีช่องว่างของปัจจัยเอื้อ  
(Enabling) ท่ีสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนได ้ ในขณะที่หลายประเทศมีจุดเ ร่ิมต ้นของ
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การด�าเนินการที่ต ่างกัน แต่มีกระบวนการที่เหมือนกัน 
คือการใช้กระบวนการการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ควบคูก่ารพฒันาด้านนโยบายและระบบนเิวศน์จนสามารถเกดิ 
การด�าเนินการเศรษฐกจิหมนุเวยีนในระดับทีเ่ป็นอตุสาหกรรม
ที่แข่งขันได้ 

ส�าหรับแนวทางของประเทศไทยสามารถเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมโดยการให้ทุนวิจัยเช่นเดียวกับ
ที่ด�าเนินการในหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเยอรมัน เป็นต้น ในประเด็น
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เฉพาะส�าหรับยกระดับผู้ประกอบการ 
ให้สามารถเปลี่ยนผ่านการด�าเนินการรูปแบบเดิมเป็น 
รูปแบบใหม่ และการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่จากวตัถดิุบรอบสอง  
(Secondary material) และการพัฒนาหน่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีบริการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อปิดช่อง
ว่างและสร้างแพลตฟอร์มระหว่างภาคส่วนและประเภท
อุตสาหกรรม ที่เป็นส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาระบบนิเวศ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและส่งเสริมการเช่ือมข้อต่อระหว่าง
อุตสาหกรรมและระหว่างห่วงโซ่มูลค่าอย่างเป็นระบบ

9) ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation 
Driven Enterprise: IDE)42

ประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม
หลายประเทศ ต่างให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มจ�านวน IDE 
เพื่อเป็นเครื่องจักรส�าคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(New engine of growth) น�าไปสู ่การเป็นประเทศที่
เติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังเห็นได้
จากกรณีของสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการสนับสนุนการสร้าง IDE 
บริเวณ Silicon Valley ซึ่งมีจุดเริ่มจากการจัดต้ังอุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด (Stanford  
University Science Park) เพ่ือเป ็นแหล่งบ ่มเพาะ 
ธุรกิจเทคโนโลยีและกระตุ ้นให้เกิดการน�าผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดึงดูดให้ผู้เล่นส�าคัญ  
(Key Actors) อาทิ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และนักลงทุน  
สร้างเครอืข่ายความเช่ือมโยงในกจิกรรมนวตักรรมอย่างเข้มข้น  
รวมทั้งออกกฎหมายและมาตรการที่เอื้อต่อการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม อาทิ Bayh–Dole Act เป็นกฎหมาย 
ท่ีท�าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการผลงานวิจัย  

และเพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชน 
เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 
เพิม่มากข้ึน และมาตรการสนบัสนนุทนุส�าหรบัผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็ (Small Business Innovation Research: SBIR and  
Small Business Technology Transfer: STTR) เพือ่พฒันา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ความต้องการของภาครัฐ 
ปัจจบุนัสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะบรเิวณ Silicon Valley กลายเป็น 
ศนูย์กลางการผลติ IDE ของโลก สร้างงานและสร้างรายได้ใหม่  
เกดิการเตบิโตและกระจายความเจรญิทางเศรษฐกจิอย่างมาก  
และกรณขีองสาธารณรฐัประชาชนจีนท่ีรฐับาลมกีารวางนโยบาย 
การสร้าง IDE และมกีารวางแผนเชิงกลยทุธ์อย่างชัดเจน รวมทัง้ 
ส่งเสริมการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) และ 
เขตพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยรีะดบัสงู (High-Tech Zone) 
กระจายอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ ซึ่งเป็น 
แหล่งบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของ IDE ให้เพิ่มจ�านวนขึ้น
อย่างมาก รวมถงึการให้สทิธปิระโยชน์และแรงจงูใจเพือ่ดงึดดู
ให้นักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยออกไปจัดตั้งธุรกิจ
นวัตกรรม (Spin-off) ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมี IDE 
ชั้นน�าระดับโลกที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นจ�านวนมากอย่างรวดเร็ว 
โดยมีวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) มากถึง 5 ล้านบริษัท และ 
ม ีUnicorn หรอืธรุกจิเทคโนโลยเีริม่ต้นทีม่มีลูค่าบรษิทัมากกว่า  
1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จ�านวน 202 บริษัท43  
ซึ่งเป ็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้เศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

ส�าหรับประเทศไทยมีการสนับสนุนการสร้าง IDE มาอย่าง 
ต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากข้อริเริ่มส�าคัญของรัฐบาล ในการจัดตั้ง 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเมื่อ ปี 2545 เพื่อเป็นแหล่ง
ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมของภาค
เอกชน ตามมาด้วยการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุน อาทิ มาตรการทางการเงิน 
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กให้มีขีดความสามารถ 
ในการสร้างนวตักรรม และมาตรการบญัชนีวตักรรมไทยซึง่เป็น
กลไกตลาดภาครฐัเพือ่ส่งเสรมิให้ภาครฐัซือ้สนิค้านวตักรรมจาก
ภาคเอกชน นอกจากนีภ้าคเอกชนไทยรายใหญ่กม็ส่ีวนส�าคญั 
ในการส่งเสรมิการสร้าง IDE เช่นกนั อาท ิการจดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะ 

42 ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE)  หมายถึง ผู้ประกอบการซึ่งมุ่งเน้นการน�านวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่สามารถ
เติบโตและประสบความส�าเร็จได้ในระดับโลก (Global Scale) โดยองค์ประกอบส�าคัญของการเป็น IDE ได้แก่ ๑) มีเป้าหมาย/พันธกิจ/การลงทุน ขององค์กร
ที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม ๒) มีการด�าเนินงานที่ค�านึงถึงนวัตกรรมเป็นส�าคัญ ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการท�างาน ระบบงาน และโครงสร้างขององค์กร และ๓) 
มีรายได้ที่มาจากการท�านวัตกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ
43 ที่มา: Great Wall Enterprise Institute (GEI), 2019 
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44 ที่มา: สอวช. 
45 ที่มา: https://ecosystem.startupthailand.org/

และเร่งการเติบโตธุรกิจเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยได้มี
การจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อการร่วมลงทุน (University Holding 
Company) เพือ่ผลกัดันผลงานวิจยัและนวตักรรมสูก่ารจดัตัง้
ธุรกิจเทคโนโลยี (Spin-off) 

อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ในการสร้าง IDE อย่างจริงจัง และเริ่มได้รับความสนใจจาก 
ภาคประชาชนและประชาสงัคมได้ไม่นาน นบัจากปี 2559 ทีร่ฐับาล 
ประกาศนโยบายการผลกัดนัประเทศไทยให้มกีารปรบัเปลีย่นรูป
แบบเศรษฐกจิทีเ่น้นคณุค่าและมนีวัตกรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นส�าคญั  
เพือ่น�าประเทศไทยออกจาก “กับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง”  
ไปสูป่ระเทศพฒันาแล้ว โดยมกีารจดังานสตาร์ทอพัระดบัชาติ 
เช่น งาน Startup Thailand และการสนบัสนุนการสร้างระบบ
นิเวศนวัตกรรมส�าหรับวิสาหกิจเร่ิมต้นมากขึ้น โดยปัจจุบัน
หากพิจารณาจากข้อมูลการส�ารวจบริษัทที่มีการลงทุนวิจัย
พฒันาและสร้างนวตักรรมในประเทศไทยในปี 256144 จ�านวน 
2,480 บริษัท อาจประมาณการได้ว่ามี IDE ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
รายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท อยู่จ�านวน 812 บริษัท และ
หากพิจารณาเฉพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จะมีจ�านวน 
ทั้งส้ิน 318 บริษัท45 ซึ่งยังมีส่วนน้อยที่เป็นบริษัทธุรกิจ
เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep Tech Enterprises) และยังไม่มี 
Unicorn เกิดขึ้นในประเทศไทย 
 
แนวทางการพัฒนา IDE
ประเทศไทยควรเร่งด�าเนินการจัดท�านโยบายและขับเคลื่อน
เชิงรุกในการสร้าง IDE ให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยการ
สนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ 
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวสิาหกจิเริม่ต้น  
(Startup) ให้ก้าวสู่ IDE อย่างมีศักยภาพเพื่อผลิตสินค้าและ
บริการนวัตกรรมมูลค่าสูง (High Value Added) เป็นแหล่ง
สร้างงานและสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ และแข่งขันได้ 
ในตลาดโลก รวมถึงเร่งการเติบโตเพื่อยกระดับศักยภาพไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการ Unicorn โดยมีแนวทาง ดังนี้  
• สร้างความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation  

capability) ให้แก่ผูป้ระกอบการ มุง่เน้นการพัฒนาความ
สามารถทีเ่หมาะสมกับผูป้ระกอบการในแต่ละกลุ่ม ท้ังความ 
สามารถด้านการตลาด การเงิน เทคโนโลยี การบริหาร 
จดัการองค์กร และการพฒันาบคุลากรในองค์กร ซึง่จ�าเป็น
ต้องวเิคราะห์รูปแบบการสนับสนุนในแต่ละมติิให้เหมาะสม 

และตรงกับความต้องของกลุ่มผู้ประกอบการ (Tailor 
made to targeted group)

• สร้างและพัฒนาระบบนเิวศของผูป้ระกอบการท่ีขบัเคลือ่น 
ด้วยนวตักรรม (IDE ecosystem) เพือ่ให้เกดิระบบนเิวศ
ที่เหมาะสมเอื้อต่อการสร้างและพัฒนา IDE
• การสร้าง Entrepreneurship Mobilization ผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Booth Camp, Hackathon, 
Startup Contest และ Innovation Forum เพือ่ท�าให้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีโอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือกับผู ้ เล ่นรายอื่น ๆ ซึ่งน�าไปสู ่การ 
เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ 

• การสร้างและยกระดบัการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐาน
และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม (Incubator) 
โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ห้องทดลองภาคสนาม 
(Living Lab) และ พื้นที่เรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม 
(Maker Spaces) 

• การดงึดดูนกัลงทนุ เช่น ธรุกจิเงนิร่วมลงทนุ (Venture 
Capital: VC) การลงทุนของบริษัทใหญ่ (Corporate 
Venture Capital: CVC) หรือ Angel Investor  
มาให้การสนับสนุนทางการเงินและการด�าเนินธุรกิจ

• การปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ และการให้บรกิาร
ภาครฐัทีส่่งเสรมิให้การด�าเนนิธรุกจินวตักรรมเป็นไปได้ 
อย่างคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรค

• การพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
กับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม

• การเชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในไทย 
และต่างประเทศ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการมโีอกาสเข้าถงึ 
ทรัพยากรต่าง ๆ ท้ังการเงิน ข้อมูล องค์ความรู้  
และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะตลาด
ต่างประเทศเพือ่สร้างโอกาสในการเข้าสูห่่วงโซ่อปุทาน
ระดับโลก

• สร้างและพัฒนา Entrepreneurial Mindset และ 
Innovation Culture
• พฒันาบุคลากรให้มทัีศนะ (Mindset) ท่ีพร้อมต่อการ

เป็นผูป้ระกอบการฐานนวัตกรรม และสร้างแรงบลัดาลใจ 
เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Unicorn โดยการสนับสนุน 
การสร้าง Entrepreneurial Mindset ต้ังแต่ในระดบั
นกัศกึษาเพือ่ให้มโีอกาสพัฒนาไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 
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รุน่ใหม่ (Young Entrepreneurs) และการปรบัเปลีย่น 
Mindset ของกลุม่ผูป้ระกอบการแบบเดิมเพ่ือต่อยอด 
ให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นสิ่งใหม่ 
เพ่ือปรบัเปลีย่น (Transform) สูธ่รุกจินวตักรรม รวมทัง้ 
การสร้าง mindset ให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัยมีแรงบันดาลใจในการท�าธุรกิจและ 
มีแนวคิดเชิง Market-Driven เพื่อออกไปจัดตั้งธุรกิจ
นวัตกรรม (Spin-off Company)

• สร้างวฒันธรรมในการสนบัสนนุให้เกดิการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ (Innovation Culture) เพื่อปลูกฝังบุคลากร
ให้กล้าคิดนอกกรอบ กล้าทดลองท�าในสิ่งใหม่ ๆ  และ
สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

• สร้างโอกาสและอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด  
ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยการสนบัสนนุ 
ผู้ประกอบการให้ค�านึงถึงความต้องการของตลาด 
(Market-Driven) เป็นหลักควบคู่กับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาสินค้าและบริการ
นวตักรรม และสร้างโอกาสในการเข้าถงึตลาด ท้ังตลาด  
B2B ตลาด B2C และตลาดภาครัฐ รวมถึงสนับสนุน
การพัฒนา Digital Platform เพ่ือเป็นช่องทางให้ 
ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาด E-Marketing

10) ระบบนิเวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem) 
การมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งมีความส�าคัญอย่างมาก
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันน�าไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยหัวใจ
ส�าคญัของระบบนิเวศนวตักรรมคือการท�าให้ผูม้บีทบาทส�าคญั 
(Key Actors) ได้แก่ ภาครฐั หน่วยงานให้ทนุ สถาบนัอดุมศึกษา 
นักลงทุน บริษัทรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มีความสามารถอย่างเข้มแข็ง  
และมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้อย่างเหมาะสมท�าให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  การถ ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
เกิดกิจกรรมที่น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเทศที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation- 
driven Economy) จึงให้ความส�าคัญอย่างมากต่อการก�าหนด
นโยบายส่งเสริม ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ป็นข้อจ�ากดั  
ลดปัญหาอปุสรรค ก�าหนดมาตรการ แรงจงูใจ และสิทธปิระโยชน์  
เพื่อส่งเสริมให้ระบบนิเวศนวัตกรรมมีความสมบูรณ์ น�าไปสู่
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมอันเป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อน
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ชุมชนและสังคม   

แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
ระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีช่องว่าง (Gap) และจุดอ่อน 
หลายประการท่ียังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม ปัจจุบันภาครัฐมีการก�าหนดนโยบาย มาตรการ
และกลไกต่าง ๆ  เพื่อปิดช่องว่างและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
มากขึ้น ดังนี้
• การสนับสนุนการพัฒนาผู ้ประกอบการและธุรกิจ 

ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งบริษัทรายใหญ่ วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) โดยมีการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ผู้ประกอบการหลากหลายโปรแกรม รวมถึงการบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยีและเร่งการเติบโต 

• การสร ้างกลไกตลาดนวัตกรรม มีมาตรการบัญชี
นวตักรรม ซึง่เป็นการสร้างตลาดภาครฐัเพือ่ส่งเสรมิสนิค้า
นวัตกรรมของผู้ประกอบการ

• การลดความเสี่ยงให้ภาคธุรกิจ อาทิ การสนับสนุนทุน 
ให ้ เปล ่ าแก ่บริ ษัทเอกชนขนาดเล็ก เพื่ อสร ้ างขีด 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• การสร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ อาทิ การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในกรณีท่ีมีการท�าวิจัยและพัฒนา  
เพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมมากขึ้น 

• การปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบ ให้เอือ้ต่อการวจิยัและ
นวัตกรรมของภาครัฐและเอกชน อาทิ การจัดท�า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... การจัดท�า (ร่าง) ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม การจัดท�าระเบียบให้ทุน 
ภาคเอกชน และการสร้างกลไก Innovation Sandbox 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางกฎหมาย/ระเบียบ 
ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการสร้างนวตักรรม และการด�าเนนิธรุกจิ
นวัตกรรม 

• ปรบัโครงสร้างระบบสนบัสนนุและระบบบรหิารจดัการ อววน.  
ให้มีประสิทธิภาพ อาทิ 
• การจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นก้อน (Block 

grant) และมีความต่อเนื่อง (Multi-year) เพื่อให้เกิด 
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม มีความต ่อเนื่อง และสามารถปรับ
เปลี่ยนแผนงานตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังในด้าน
เทคโนโลยีและการตลาดได้อย่างทันท่วงที

• การปรับระบบให้ทุนและการบริหารจัดการทุนให้มี 
ประสทิธภิาพ เกดิระบบการให้ทนุทีมี่ความหลากหลาย  
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มีความยืดหยุ่น ไม่แข็งตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
บริบทการพัฒนาประเทศ

• การออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน.  
จากแหล่งข ้อมูลต ่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง

• เพิม่สมรรถนะการวจิยั โครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม และบุคลากรทีมี่คณุภาพ 
• สร้างความเข้มแขง็แก่ระบบวจิยัและนวัตกรรม เพือ่สร้าง 

องค์ความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็น ตลอดจนพัฒนางานวิจัย
ขัน้แนวหน้าเพือ่เป็นรากฐานในการสร้างอตุสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต

• การจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�าวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม และโรงงานต้นแบบ เพื่อรองรับ 
การสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชน ทั้งนี้ จ�าเป็น 
ต้องมุง่เน้นการยกระดบักลไกการบรหิารจดัการ และ
การเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ให้เกดิการเข้าถงึและใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านวิจัยและนวัตกรรมที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วให้เกิด 
การใช้งานจากนกัวจิยั หน่วยงานภาครฐั และผูป้ระกอบการ 
ภาคเอกชน อย่างทัว่ถงึ คุม้ค่า และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
รวมถึงการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกด้านวิจัยและนวัตกรรมที่มีความส�าคัญ 
ต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
หรอืทีย่งัขาดแคลนในสาขาต่าง ๆ

• ส่งเสริมการด�าเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ ให้มีศกัยภาพ 
ในการสนับสนุนภาคเอกชนในการท�าวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม  

• สร้างศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางคณุภาพ (National Quality Infrastructure)  
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ์
ของประเทศ โดยการวางรากฐานของระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานทางคณุภาพทีเ่ป็นเอกภาพและมคีวามเป็นสากล  
มีความสมดุลเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน ์
ในปัจจบุนัและความจ�าเป็นในการสร้างขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันในอนาคต

• การส่งเสรมิการสร้างผูจ้ดัการนวตักรรม (Innovation 
manager) ซึ่งเป็นบุคลากรที่ด�าเนินการเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการทรัพย ์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยอยูร่ะหว่างการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมือเพื่อสร้างบุคลากรดังกล่าวให้มีคุณภาพ
และมจี�านวนทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการสร้างความก้าวหน้า
ในเส้นทางอาชีพ (career path) ที่ชัดเจน

11) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
ปัญญาประดิษฐ ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)  
เป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและสามารถ 
สร้างการเปลีย่นแปลงอย่างพลกิโฉมในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะ 
ในโลกป ัจจุบันที่ขับเคลื่อนด ้วยข ้อมูลและเทคโนโลยี  
ซึ่ง PricewaterhouseCoopers ได้คาดการณ์ว่ามูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์จะมีมูลค่าสูงถึง  
15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 257346 ในขณะท่ี  
Frost & Sullivan ได้คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ตลาด 
ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยจะมีมูลค่าประมาณ 1.14  
แสนล้านบาท และการน�าปัญญาประดิษฐ์มาใช้อาจเพิ่มขึ้นถึง 
ร้อยละ 50 ในประเทศไทย จากร้อยละ 17 ในปี 256247 

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากรายงานผลดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ 
ของรัฐบาลทั่วโลกในปี 2563 (Government Artificial 
Intelligence Readiness Index 2020) ของสถาบันวิจัย 
Oxford Insights ได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ใน ล�าดับที่ 60 
จาก 172 ประเทศท่ัวโลกท่ีเป็นสมาชิก OECD และอยู่ใน 
ล�าดบัที ่7 จาก 15 ประเทศในภมูภิาคเอเชยีโดยเทยีบจากดชันี
ชี้วัดความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ของรัฐบาลใน 4 มิติหลัก 
ได้แก่ 1) การผลกัดนัและก�ากบัดแูลของรฐั 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และข้อมลู 3) ทกัษะด้านปัญญาประดษิฐ์และการศกึษา และ 
4) การบริการภาครัฐและสาธารณะ โดยการประเมินพบว่า
ประเทศไทยค่อนข้างมจุีดแข็งในด้านข้อมลู ส่วนในด้านการศึกษา  
และด้านทักษะและนวตักรรม มศีกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ในขณะท่ีด้านการผลักดันนโยบายและก�ากับดูแลของภาครัฐ 
ยงัอยูใ่นระดบัทีย่งัต�า่ เนือ่งด้วยไทยยงัไม่มกีารวางยทุธศาสตร์ 
และนโยบายด้านปัญญาประดษิฐ์อย่างเป็นรปูธรรม48 แต่ในส่วน 
ของภาคเอกชนพบว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ของไทยมีบทบาทในด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้ และการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์เพ่ิมขึน้เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะในด้านการเงนิ 
และการธนาคาร และด้านการตลาด แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทย
มีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

46 Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution, PwC (2560)
47 การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย 2035, DEPA และ Frost & Sullivan (2560)
48 Government Artificial Intelligence Readiness Index 2020, Oxford Insights (2021) 
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ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เองภายใน
ประเทศ และเริ่มมีผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถระดับ

สูงที่ออกไปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้กับต่างประเทศ อาทิ 
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ในส่วนการวิจัยของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ม ี
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ 
ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และได้มีการน�าผลงานการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านปัญญาประดษิฐ์ไปประยกุต์ใช้งานจรงิทัง้ในภาครฐั 
และภาคเอกชน อาทิ 
• Inspectra CXR เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือ

แพทย์ตรวจจับความผิดปกติและสามารถคัดกรอง 
ความผิดปกติที่พบทั่วไปในภาพถ่ายรังสีทรวงอกด้วยการ
ใช้เทคนคิการเรยีนรู้เชงิลกึ (Deep Learning) และปัญญา
ประดษิฐ์มาท�างานร่วมกนัหลายตัวเพือ่ให้สามารถตรวจจบั 
รอยโรคและช่วยแพทย์ได้อย่างครอบคลุม รวมไปถึง
การช่วยคัดกรองการติดเชื้อในปอดของผู้ป่วยติดเชื้อ 
โควิด-19 โดยได้เปิดให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถ
ใช้บริการของ Inspectra CXR เพ่ือตรวจคัดกรอง 
ผู ้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอกในช่วง 
การระบาดของโควิด-19 ระลอกที ่3 ซึง่ระบบนีจ้ะช่วยท�าให้ 
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนรังสีแพทย์สามารถเข้าถึงบริการ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มากขึ้น ช่วยให้มีโอกาสการตรวจ
พบความผิดปกติของปอดในระยะเริ่มต้นสูงมากข้ึน 

อย่างแม่นย�า (บรษิทั เพอเซป็ทรา จ�ากดั คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

• CiRACORE เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยฐีานด้านการบูรณาการ
ระบบ (System integration) เพือ่งานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมตัิ
และปัญญาประดษิฐ์ส�าหรบัใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0 
โดยจะท�าหน้าท่ีเช่ือมโยงอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์และการเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Deep learning) เพือ่ให้ 
ประยกุต์ใช้งานได้อย่างสะดวกและหลากหลาย โดยเฉพาะ
ในด้านอตุสาหกรรมการผลติ ซึง่ปัจจบัุนได้มกีารถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ อาทิ  
กรมควบคมุโรค บรษัิท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด มหาชน บรษิทั 
โตโยต้า ประเทศไทย จ�ากดั บรษิทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
และผูป้ระกอบการรายย่อยต่าง ๆ นอกจากนี ้ ในช่วงวกิฤติ
การระบาดของโควดิ-19 ยงัได้มกีารประยกุต์ใช้ CiRACORE 
และเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ในการเร่งตรวจสอบคณุภาพ 
ของหน้ากากอนามยัให้ได้คณุภาพตรงตามมาตรฐานให้แก่
โรงงานผลติหน้ากากอนามยัของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และ 
การพฒันานวตักรรมระบบอัจฉรยิะ "Social Distancing 
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Alert System" ซึ่งใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างบุคคล
และความหนาแน่นของบคุคลทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่�ากดั (สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั) 

• AI for Thai เป็นแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญา
ประดษิฐ์สญัชาตไิทย ซึง่ให้บริการงานทางด้านการประมวลผล 
ภาษาธรรมชาติของภาษาไทย งานด ้านวิ เคราะห ์
และเข้าใจภาพและวิดีโอในบริบทของความเป็นไทย และ
งานด้านการรู้จ�าและสร้างเสียงพูดภาษาไทย โดยเป็นการ
ให้บริการในรปูแบบ Artificial Intelligence as a Service  
หรือ AIaaS เพื่อให้บริการ AI Modules ผ่าน Web API  
โดยมุ ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป ัญญาประดิษฐ ์ 
และ Machine Learning เพ่ือเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน 
ทัง้ในภาคอตุสาหกรรมและการบรกิารต่าง ๆ  ในประเทศไทย 
(สวทช.)

แนวทางการพฒันาและเพิม่ความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรม
แนวทางส�าคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านปัญญาประดษิฐ์ของประเทศ ได้แก่ การสร้างก�าลงัคนเชีย่วชาญ 
และการพัฒนาการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับงาน
ทีใ่ช้ทกัษะสงูและเป็นผูพ้ฒันาเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ อาทิ 
วศิวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) และ นักวทิยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Scientist) สถาบันการศึกษาจ�าเป็นต้องพัฒนา 
ให้มีความสามารถในการจัดหลักสูตรศึกษาและหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ทันตามความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยี ดังตัวอย่างของโปรแกรมการส่งเสริมปัญญา
ประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
เป็นต้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี/ต้นแบบ/
ผลิตภัณฑ์ ด้านปัญญาประดิษฐ์โดยมุ่งเน้นรูปแบบการท�างาน
ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานต่างประเทศ 
รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีฐาน (Core Technology)  
ด้านปัญญาประดิษฐ์ของไทย ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับสนับสนุนการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ในระดับประเทศ 
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance 
Computing: HPC) หรือ ด้านข้อมูลกลางของประเทศซ่ึงมี 
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)  
ภายใต้ส�านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) (สพร.) 
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ 
เพือ่ให้สาธารณชนสามารถเข้าถงึข้อมลูและน�าใช้ประโยชน์หรอื
สร้างนวัตกรรม แต่ปัจจุบันยังขาดในส่วนของการบูรณาการ 

ข้อมลูจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชน ภาครฐัจงึควร
จะต้องมีการจัดท�าแนวทาง มาตรการ และกลไกให้เกิดการ 
แบ่งปันข้อมลู (Data Sharing Platform) ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ   
เพือ่การใช้ประโยชน์จากข้อมลูร่วมกนั นอกจากนี ้ ประเทศไทย
จ�าเป็นต้องเร่งปลดลอ็คข้อจ�ากดัทางกฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานต่าง ๆ ให้เอือ้อ�านวยต่อการพฒันาและใช้งานปัญญา
ประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และการสร้างพ้ืนที่
ทดลองทดสอบ (Sandbox) เพื่อให้มีโอกาสลองนวัตกรรม
ปัญญาประดษิฐ์ได้อย่างสะดวก รวมถึงการพฒันาผูป้ระกอบการ 
ป ัญญาประดิษฐ ์ เพื่อเป ็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือน 
การพฒันาและใช้งานปัญญาประดษิฐ์ให้เกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
และประโยชน์ทางสังคมและน�าไปสู ่การเกิดอุตสาหกรรม
ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นในประเทศไทย 

12) อตุสาหกรรมวสัดข้ัุนสงู (Advanced Materials)
เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) เป็นวัสดุใด ๆ   
ท่ีผ่านการควบคุม ให้มีโครงสร้างท่ีแม่นย�าและเฉพาะเจาะจง  
ท�าให้เกิดคุณสมบัติพิเศษที่ดีกว่าวัสดุพื้นฐาน หรือท�าให้วัสดุ
มหีน้าทีพิ่เศษตามความต้องการและควบคุมได้ โดยวสัดข้ัุนสงู 
เหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตและใช้เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า  
เช่น เทคโนโลยีการจัดเรียงอะตอมและโครงสร้างระดับนาโน  
ท�าให้เราสามารถก�าหนดและออกแบบคุณสมบัติของวัสดุได้ดี
ยิ่งขึ้น จากการคาดการณ์ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจของวัสดุขั้นสูง  
ตัวอย่างเช่น ตลาดวัสดุนาโนคาร์บอนประเภทถ่านกัมมันต์ 
ท่ัวโลกคาดว่าจะเติบโตจากประมาณ 85,000 ล้านบาท  
ในปี 2562 ไปเป็น 120,000 ล้านบาทในปี 2570 [1] หรือ
การเติบโตของผลิตภัณฑ์วัสดุอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ และ
วัสดุนาโนพอลิเมอร์เชิงประกอบระดับนาโน อาจเติบโต
ได้ถึงร้อยละ 150-200 จากปี 2564-2571 [2] วัสดุขั้นสูง
ดังกล่าวใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งหากประเทศไทยมี
ความสามารถทางเทคโนโลยีในด้านนี้ จะเกิดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีบริษัทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสองแห่ง  
ได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี และบริษัท เวสเทรินส์  
ดิจิตอล โดยบริษัทท้ังสองแห่ง มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ร ้อยละ 30 ของตลาดโลก ในส ่วนของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก  
มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 
59.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2 ล้านล้านบาท 
ในปี 2562 (ท่ีมา:กระทรวงพาณิชย ์ 2562) มีบริษัท 
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  2503 ราย  
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มีแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 753,000 คน  
(สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ก.พ. 2563) เป็นต้น 

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม : 
ความสามารถในการวจิยัและพฒันาวสัดขุัน้สงูจะเป็นปัจจยัส�าคญั 
ในการขับเคลื่ อนการเ ติบโตแบบก ้าวกระโดดให ้กับ
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ปัจจุบัน วัสดุขั้นสูงใช้เป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รถยนต์ พอลิเมอร์พลาสติก 
เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัใช้เป็นวสัดุส�าหรับอตุสาหกรรมในอนาคต  
เช่น แบตเตอรี ่ยานยนต์ไฟฟ้า หุน่ยนต์ เครือ่งมอืแพทย์ เป็นต้น 

ตัวอย่างการด�าเนินงานที่ผ่านมา
ด้านวัสดุนาโนคาร์บอน
• ประเทศไทยมกีารวจิยัและสามารถผลติวสัดนุาโนคาร์บอน 

(Nano carbon materials) ท่ีได้จากการแปรรูปวัสด ุ
เหลือท้ิงทางการเกษตร เช่น วัสดุถ่านกัมมันต์รูพรุน
ขนาดนาโนจากกะลามะพร้าว กะลาปาล์ม วัสดุท่อ
คาร์บอนนาโนจากก๊าซเหลือทิ้งจากกระบวนการทาง
ปิโตรเคมีและการเกษตร เป็นต้น

• บริษัท เฮเดล (Haydale) ประเทศสหราชอาณาจักร  
รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกรฟีน (Graphene)  
จาก สวทช และตั้งศูนย์วิจัยแกรฟีนท่ีประเทศไทย และ
ผลิตแกรฟีนและนาโนคาร์บอนขายไปทั่วโลก

ด้านวัสดุเซรามิกขั้นสูงและวัสดุแม่เหล็ก
• ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDDs) 

วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ตัวเก็บประจุ  
(capacitor) ไดโอด (Diode) ทรานซิสเตอร์ (Transistor) 
แผ่นวงจรพิมพ์แบบหลายชั้น (Multilayer PCB) และ

ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าไปสู่ฐานการผลิตเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แพลตฟอร์มระบบเซนเซอร์
อัจฉริยะต่าง ๆ โมดูลไร้สายต่างๆ อุปกรณ์เก็บเกี่ยวและ 
กักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ระบบสื่อสารในเทคโนโลยี 
5G และ แพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) 
เทคโนโลยี RFID เป็น

รูปที่2.1-9 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง
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ด้านวัสดุพอลิเมอร์ขั้นสูงและนาโนพอลิเมอร์
• อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ดูดซึมได้ (Resorbable  

medical devices industry) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม 
ปลายน�้าของพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ท่ีสร้างมูล 
ค่าเพิ่มสูงมาก เช่น ไหมเย็บแผลละลายน�้า ตัวควบคุม 
การปล่อยตวัยาภายในร่างกาย โครงเลีย้งเซลล์สามหรือสีม่ติิ 
แผ่นดามและสกร ูแผ่นก้ันปรทินัต์ เป็นต้น ผลติโดยห้องปฏิบตัิ
การผลติพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ซ่ึงได้รับการรบัรองมาตรฐาน ISO 13485 

• เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย
เองโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้วัตถุดิบชีวมวลที่เป็นพืชผล
ทางการเกษตร ได้เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
ประเภทพอลเิอสเทอร์เกรดทางการแพทย์ท่ีสามารถผลิตได้ 
ในห้องปฏบัิตกิาร (CMU-Bioplasorb PLA, CMU-Bioplasorb  
PLC และ CMU-Bioplasorb PLG) โดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

รูปที่2.1-10 การใช้วัสดุขั้นสูงในด้านวัสดุเซรามิกขั้นสูงและวัสดุแม่เหล็ก

รูปที่ 2.1-11ตลาดของวัสดุขั้นสูงด้านพลาสติกชีวภาพ
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• ประเทศไทยมีงานวิจัยวัสดุอนุภาคนาโนพอลิเมอร์และ
วัสดุนาโนพอลิเมอร์เชิงประกอบระดับนาโน (polymeric  
and hybrid polymeric nanoparticles) ซ่ึงเป็นหนึ่ง
ในวัสดุขั้นสูงท่ีมีสมบัติพิเศษเฉพาะ สามารถปรับแต่งให้
มีกลไกเฉพาะ (functional materials) หรือตอบสนอง 

ต่อปัจจัยภายนอกได้ (responsive) บรรจุสารส�าคัญ  
(encapsulation) เช่น ยา น�า้มนัหอมระเหย อนภุาคแม่เหล็ก  
อนภุาคเงนิ อนภุาคทอง หรอือนภุาคคาร์บอนเข้าไว้ภายใน
อนุภาคได้ หรือปรับแต่งหมู่ฟังก์ช่ันบนผิวของอนุภาค  
(functionalization) เพ่ือใช้ทางการแพทย์สมยัใหม่

แนวทางการพฒันาและเพิม่ความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรม 
กลุ ่มอุตสาหกรรมใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New 
S-Curve) ของประเทศไทยนั้น ล้วนมีวัสดุขั้นสูงเป็นพื้นฐาน
ที่ส�าคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้น การวิจัย
และพัฒนาวัสดุขั้นสูง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางด้านวัสดุ 
จึงควรได ้ รับการผลักดันให ้ เป ็นแพลตฟอร ์มหรือกลุ ่ม 
การขับเคลื่อนพื้นฐานการพัฒนาประเทศ (Basis Platform)  
เพื่ อผลักดันให ้ เ กิดการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม ่และ 
การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน นอกจากน้ีการวิจัยและ
พัฒนาวัสดุขั้นสูง ทั้งทางด้านพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า หรือ 
ขั้นประยุกต์ใช้ประโยชน์ นับว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญยิ่ง ที่จะ
น�าไปสู่การพัฒนาตาม BCG model อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การได้รับการลงทุนวิจัยในระยะยาว เป็นแบบ Block Grant  
จะช่วยให้การวิจัยวัสดุข้ันสูงสามารถสร้างบุคลากรวิจัย 
และองค์ความรู ้ในระดับโลกได้ และด้วยความพร้อมและ 
ความร่วมมือวิจัยจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและการผลักดันให้เป็นอีกหนึ่ง 

ในอตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ของประเทศไทย 
จะท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะเป็นศนูย์กลางของเทคโนโลยี
วสัดข้ัุนสงูท้ังระดบัภมูภิาคและระดบัโลก (Global Advanced  
Materials Hub) ประกอบกับการท่ีประเทศไทยเป็น
ประเทศทางการเกษตร มีความมั่งคั่งทางทรัพยากรชีวภาพ  
ถ้าได้รับการสนับสนุนจากรัฐและทุกภาคส่วน ประเทศไทย
มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาสู ่ความเป็นศูนย์รวมวัสดุขั้นสูง 
จากทรัพยากรชีวภาพของเอเชียและของโลกได้

มาตรการรัฐและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยวัสดุขั้นสูง
1) รัฐบาลควรก�าหนดให้เทคโนโลยีวัสดุข้ันสูง (Advanced 

Materials) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 
ของประเทศไทยโดยเป ็นหนึ่งในวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีก้าวหน้าของประเทศ (Frontier Sciences) 
เน้นให้มีการลงทุนวิจัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ท�างาน
ร่วมกนัหลายสถาบนั โดยมกีารบรหิารโครงการวจิยัอย่างม ี
ประสิทธิภาพ และลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
อย่างน้อย 10 ปี

รูปที่ 2.1-12 ห่วงโซ่คุณค่าของวัสดุขั้นสูงที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้
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2) จดัตัง้ศนูย์นวตักรรมเพือ่ด�าเนนิการบรูณาการผลงานวจิยั 
ของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านความร่วมมือและ
การลงทนุร่วมกบัภาคเอกชน โดยใช้กระบวนการบ่มเพาะ 
เทคโนโลยี จัดตั้ง Start-up Licensing Technology/IP  
หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การออกแบบและสร้างองค์ความรู ้ร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม และ
ท�าการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่นิสิต นักศึกษา และ
อุตสาหกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของก�าลังคน

3) มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และดึงดูด 
การลงทุนจากต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความเข้าใจเชิงลึกทางด้านวัสดุขั้นสูง  
เพื่อก ่อให ้เกิดองค ์ความรู ้น�าไปต ่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ 
ตัวอย่างเช่น การเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกทาง
ด้านเซรามิกขั้นสูงของโลกอย่าง บริษัท โคร์สเทก จ�ากัด 
ที่เลือกไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้เพือ่การตอบสนองความต้องการทางห่วงโซ่อปุทาน
ทางเซรามิกวิศวกรรมคุณภาพสูงรวมถึงอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และบริษัท โจเนส เทค ย้ายฐาน
การผลิตแผ่นแกรไฟต์สังเคราะห์น�าความร้อน ซึง่เป็นวัสดุ
นาโนคาร์บอนขั้นสูง เข้ามาผลิตที่ จ. ระยอง เป็นต้น

4) สนับสนุนเครือข่ายทางวิชาการ วิจัยและอุตสาหกรรม 
เช่น สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย (Materials Research 
Society of Thailand), ACerS Thailand Chapter, IEEE 
Magnetic Society Thailand เป็นต้น เพือ่สร้างเครอืข่าย
ความร่วมมอืกบันานาชาติด้านเทคโนโลยวีสัดุข้ันสงูเพือ่ให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับ และเชื่อมโยงผลงาน
วิจัยไปสู่อุตสาหกรรม 

ข้อมูลอ้างอิง
[1] http://www.fortunebusinessinsights.com/activated- 
carbon-market-102175]
[2] https://industrygrowthinsights.com/report/polymeric- 
nanoparticles-market

13) การวิจัยข้ันแนวหน้าด้านเทคโนโลยีควอนตัม 
(Quantum Technology)
เทคโนโลยีควอนตัมคือการน�าหลักการของควอนตัมฟิสิกส ์
มาประยกุต์ใช้ในการวดั (มาตรวทิยา) การค�านวณ การประมวล
ผล การเข้ารหัส การส่งผ่านและเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
และศักยภาพสูงกว่าวิธีการดั้งเดิม (classical method) 
เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม่ หรือเทคโนโลยีควอนตัมรุ่นที่ 2 
(quantum technology generation 2: QT2) ตั้งอยู่บน
ความสามารถในการควบคุมสภาวะทางควอนตัมได้อย่าง
แม่นย�า ปัจจบุนัเทคโนโลยคีวอนตมั 2.0 อยูใ่นขัน้การวิจยัและ
พฒันา และการสร้างต้นแบบ (Prototyping) จากการประมาณ 
การมูลค่าการลงทุนวิจัยในเทคโนโลยีควอนตัมทั่วโลกในปี 
2564 อยู่ที่ 22.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นถึง 1 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2563)49 โดยประเทศผู้ลงทุน 
รายใหญ่คือ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเยอรมนี 

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย สามารถแบ่ง
การกลุม่การพฒันาเป็น 3 ด้าน คอื 1) การค�านวณและการจ�าลอง 
เชิงควอนตัม (quantum computing and simulation) 
2) การสื่อสารเชิงควอนตัม (quantum communication) 
และ 3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม (quantum  
metrology and sensing) โดยพบว่าไทยมีศักยภาพที่จะ 
ก ้ าว เข ้ า ไปอยู ่ ในกลุ ่ มประ เทศผู ้ น� า ในการวิ จั ยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมและประยุกต์ใช้ในบางสาขาได้ 
ปัจจุบันไทยมีนักวิจัยท่ีส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันวิจัยและ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีควอนตัม จ�านวนมากถึง 170 คน50 กระจายตัวตาม
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทย

49 Overview on quantum initiatives worldwide, https://www.qureca.com/overview-on-quantum-initiatives-worldwide/
50 นักวิจัย 170 คน แบ่งเป็นระดับหัวหน้าโครงการ (principal investigator, PI) 30 คน, นักวิจัย 120 คน และ postdoc 20 คน, จากการรายงานผลส�ารวจ
ของภาคีวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม เดือนพฤษภาคม 2564
51 ภาคีวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม

รูปที ่2.1-13 หน่วยงานทีมี่ศักยภาพในการท�าวจัิย 
ในเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย51
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นอกจากน้ี ยงัมกีารสนบัสนนุทนุวจัิยเพือ่การพฒันาเทคโนโลยี
ควอนตมัในประเทศและทนุเพ่ือสร้างความร่วมมอืด้านการวจิยั
ระดับนานาชาติ (Global partnership) ภายใต้การด�าเนิน
ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และ
ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง 
นวตักรรม (บพค.) ส�าหรบัภาคเอกชนไทย มกีารต้ังบรษัิท ควอนตมั 
เทคโนโลยฟีาวเดชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (QTFT) ด�าเนินธรุกจิ
ให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีควอนตัม และพัฒนาศักยภาพ
แรงงานคนด้านเทคโนโลยคีวอนตัม ให้แก่ภาคเอกชนทีต้่องการ
เตรียมตัวรองรับการเข้ามาของเทคโนโลยีควอนตัม

แนวทางการพฒันาและเพิม่ความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรม
เทคโนโลยีควอนตัม 2.0 อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา 
แต่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้อง 
เตรียมพร้อมเพื่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างโอกาส
ให้ไทยเป็นผู้ผลิตบางส่วนของเทคโนโลยีนี้ ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาอตุสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ 
ที่ต้องมีความพร้อมและความสามารถประยุกต์ใช้ควอนตัม 
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางที่ส�าคัญได้แก ่
การสนับสนุนการสร้างก�าลงัคนในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
ควอนตมั (Metrology & sensing, Computing, Software,  
Algorithm, Communication, and Theory) และสร้างความรู้
ความเข้าใจทีถ่กูต้องของภาคประชาชนทีม่ต่ีอเทคโนโลยคีวอนตมั  
เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในฐานะผู ้พัฒนาและ 
ผูใ้ช้เทคโนโลยคีวอนตมัอย่างชาญฉลาด สอวช. ร่วมกบัเครอืข่าย 
ผู้เช่ียวชาญและประชาคมวิจัย ได้จัดท�าสมุดปกขาวการวิจัย
ขัน้แนวหน้า “เทคโนโลยคีวอนตมั” (แผนทีน่�าทางการพฒันา
เทคโนโลยคีวอนตมัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2572) ขึ้น 
เพือ่ใช้เป็นกรอบในการวางแผนการพฒันาเทคโนโลยคีวอนตมั
ของประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวสูค่วามม่ันคง 
มัง่ค่ัง และยัง่ยนื ในยคุแห่งเทคโนโลยคีวอนตัม

14) การวิจัยข้ันแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ 
(Earth Space System)
ปัจจุบันโลกก�าลังเข้าสู่ยุคอวกาศใหม่ (New Space) โดยม ี
แรงผลักดันจากโครงการส�ารวจและบุกเบิกอวกาศยุคใหม่
ซึ่งน�าโดย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน รัสเซีย ญี่ปุ ่น 
และอินเดีย ท�าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศสู ่
ภาคเอกชนและสามารถประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยีอวกาศ 
ในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตดาวเทียม 
Starlink การให้บรกิารขนส่งดาวเทยีมทีส่ามารถน�าจรวดขนส่ง 
มาใช้ซ�้าได้ บริการเก็บกู้ขยะอวกาศและซ่อมแซมดาวเทียม
ในอวกาศ การท่องเที่ยวอวกาศ บริการภาพถ่ายหลายช่อง
สัญญาณ (Hyperspectral) เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์และ
บริการในอุตสาหกรรมอวกาศทยอยออกสู ่ตลาดมากขึ้น 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งด้านความมั่นคงด้านอวกาศ (Space 
security) 

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส�าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทย พบว่าไทย
จ�าเป ็นจะต ้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต ่างประเทศ เช ่น 
โครงการดาวเทียมสื่อไทยคม (Thaicom1-8) โครงการ
ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร (ดาวเทียมไทยโชต หรือ ดาวเทียม 
ธีออส 1-2) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ทั้งสิ้น แม้ว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีความสามารถสร้าง
ดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของประเทศไทย (ดาวเทียมไทย 
ไทพัฒ) ที่ออกแบบและสร้างโดยทีมวิศวกรไทย ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทยและมหาวิทยาลัย 
เซอร์เรย์ แห่งประเทศอังกฤษ แต่ขาดการสนับสนุนอย่าง 
ต่อเนื่องท�าให้ไทยเสียโอกาสในการพัฒนาคนในอุตสาหกรรม
อวกาศไป มีการประมาณการว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยสูงถึง 
35,559 ล้านบาท
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บทที่

2

รายงานประจำาปี 2564

รูปที่ 2.1-14 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย

แนวทางการพฒันาและเพิม่ความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถเชิงวิศวกรรมด ้านอวกาศ 
ของประเทศไทย ประเทศควรวางแผนในการเตรยีมความพร้อม 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การเพิ่มก�าลังคนและผู้เชี่ยวชาญ การสร้างความตระหนักถึง 
ความส�าคัญ โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือน�าไปสู่การแก้ปัญหา 
ในบริบทของประเทศไทยได้ เช่น ปัญหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
อย่างรนุแรงในอนาคต ผ่านการใช้เทคโนโลยอีวกาศ วศิวกรรม
ขัน้สูงในการสร้างเซน็เซอร์ตรวจวดัสภาพอากาศความแม่นย�าสงู  
และความสามารถในการพยากรณ์การเปลีย่นแปลงของสภาพ
อากาศและห้วงอวกาศ อีกทั้งการตั้งเป้าให้เกิดอุตสาหกรรม
อวกาศ (Space Industry) ขึ้นในประเทศและผลักดัน 
ให้ไทยเข้าไปอยู ่ในห้วงโซ่การผลิตของเศรษฐกิจอวกาศ 
(Space Economy) ได้ส�าเร็จ 

15) สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
(Social Sciences, Humanities and Arts)
การปรบัโครงสร้างระบบวจัิยและนวตักรรม ภายใต้กระทรวง อว.  
เป็นโอกาสส�าคัญท่ีจะได้ทบทวนสถานภาพ แนวโน้ม ปัญหา 
และอุปสรรค ของระบบวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) ของไทย  
เพือ่การปฏริปูระบบให้วชิาการด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการทะนุบ�ารุงอย่างเหมาะสม 
สามารถผลิตและเผยแพร่ความรู้ท่ีตอบสนองความต้องการ
ของสงัคมท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในศตวรรษท่ี 21  
และสามารถแปลงความรูสู้น่โยบายสาธารณะ นวตักรรมสงัคม  
เศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ และคุณค่าหรืออรรถประโยชน์ 
ในรปูแบบอืน่ๆ ตอบโจทย์ปัญหาท้าทายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
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นโยบาย

ประชาคม ผู�ใช�ประโยชน�
ความรู�

ปฎิบัติการ

PMU

ระบบ อววน.
ระบบบร�หารจัดการความรู�

Research
Council

Nexus,
Platform

โครงสร�างความรู�
Knowledge  Infrastructure

SHA  PMU

Knowledge  Infrastructure  Facilitator

รูปที่2.1-15 โครงสร้างของระบบวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์จึงมี
ความส�าคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูประบบดังกล่าว 
โดยค�านึงถึงการพัฒนาเชิงสถาบันองค์ความรู้ด้าน SHA และ
การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ (แพลตฟอร์ม) ส�าหรับการสื่อสาร
และผลักดันนโยบายและการปฏิบัติส�าหรับประเด็นส�าคัญ 
ในการเปลี่ยนผ่านเชิงสังคม ผ่านการศึกษาวิจัยเชิงระบบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสมุดปกขาวแนวทางปฏิรูประบบความรู้ด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของไทย 
เสนอการก�าหนดอนาคต (future setting) และพิมพ์เขียว 
(blueprint) แนวทางการปรับปรุงระบบจัดการความรู้และ
โครงสร้างพ้ืนฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ อันเป็นผลจากโครงการศึกษาวิจัย
เชิงระบบที่ด�าเนินการโดย สอวช. ร่วมกับที่ปรึกษา โดยการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
เพ่ือศึกษาสถานภาพระบบและโครงสร้างของไทยและ 
ต่างประเทศ การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ผนวกกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้ประโยชน์ความรู ้ผ่านการสมัภาษณ์
เชงิลกึ การประชมุกลุม่ย่อย และการจดัเวทเีสวนาระดมสมอง 
ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง เช่น คณุค่าของสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์  
และศิลปกรรมศาสตร์ ท่ามกลางวิกฤติของภาวะสมัยใหม่  
(modernity) พรมแดนการข้ามศาสตร์/สหศาสตร์ โครงสร้าง
ความรูด้้านต่าง ๆ  เช่น การเชือ่มต่อเครอืข่าย การตีพิมพ์/แปล& 

เผยแพร่ ข้อมูลและการเก็บรักษา การประเมินคุณค่าและ 
ผลกระทบการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์สู่นโยบายสาธารณะ  
เป็นต้น โดยมผีลลพัธ์ท่ีคาดหวงัคือระบบความรูด้้านสงัคมศาสตร์  
มนษุยศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตร์ ได้รบัการทะนบุ�ารงุอย่าง
เหมาะสม สามารถผลิตและเผยแพร่ความรู ้ ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 
ในศตวรรษที่  21 และสามารถแปลงความรู ้สู ่นโยบาย
สาธารณะ นวัตกรรมสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณค่า
หรืออรรถประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ตอบโจทย์ปัญหาท้าทาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี ้ได้มกีารจัดตัง้วทิยสถานสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และ
ศลิปกรรมศาสตร์ หรอื “ธชัชา” (Thailand Academy of Social 
Sciences, Humanities and Arts –TASSHA) ให้เป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานในการยกระดบัการพฒันาไปสูอ่นาคตด้วยการวจัิยและ
พฒันานวตักรรมวชิาการด้านนีใ้ห้มทิีศทางการพฒันาสอดคล้อง 
กับแนวโน้มของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปแทบทุกสรรพศาสตร์ 
เป็นการสร้างสมดุลการพัฒนาระหว่างวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมกบัด้านสงัคมศาสตร์  มนษุยศาสตร์และศลิปกรรม
ศาสตร์ ธัชชาจะเป็นหน่วยงานวิจัยหลักท่ีมีบทบาทในการ
พฒันาความรู ้ ขับเคลือ่นงานวจัิยและพฒันาบุคลากรเพือ่รองรบั 
การพฒันาทีย่ัง่ยนืเชือ่มโยงประเทศไทยเข้ากบัภมูภิาคและโลก 
ผ่านการด�าเนนิงานของสถาบนัเฉพาะทาง 5 สถาบนั ได้แก่ สถาบนั
สวุรรณภมูศิกึษา สถาบันเศรษฐกิจพอเพยีง สถาบันโลกคดศึีกษา 
สถาบันพพิธิภณัฑ์ศลิปกรรมแห่งชาต ิและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิน่
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2.2 การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
ในปัจจุบันประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 
193,072 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.14 ของ GDP เตบิโตขึน้ 
ร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นภาครัฐ 
ลงทนุ 43,828 ล้านบาท และภาคเอกชนลงทนุ 149,244 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนภาครัฐต่อภาคเอกชนอยู่ที่ 23 : 77 ทั้งนี้ 
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาสูงสุด 3 อันดับแรก  
ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม การบรกิาร 
ด้านการเงินและประกันภัย ตามล�าดับ นอกจากนี้ ผลส�ารวจ
ยังพบว่าประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
ทีท่�างานเทยีบเท่าเต็มเวลา (full-time equivalent) รวมทัง้ส้ิน  
166,788 คน คิดเป็นสัดส่วน 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.6

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจท่ัวโลก เป็นเหตุให้ภาคเอกชน 
ส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องลดทอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เพือ่รกัษากจิการไว้ 
ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาก็เป็นหนึ่งในงบประมาณ 
ทีจ่ะถกูพจิารณาปรบัลด สอวช.คาดการณ์ว่าการลงทนุในด้านนี้ 
ของประเทศไทยจะลดลงเป็นอย่างมากในช่วงปี 2563 – 2565  
โดยจะลดลงไปสูจ่ดุทีต่�า่กว่าร้อยละ 1 ของ GDP และจะกลบัมา 
ฟื้นตัวได้ใหม่เมื่อพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปแล้วในปี 2566 เป็นต้นไป 
และหากไม่มีมาตรการที่กระตุ้นส่งเสริมการลงทุนจากภาค
รัฐเพิ่มเติม ก็คาดว่าในปี 2570 ประเทศไทยจะมีการลงทุน 
ในด้านนี้คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของ GDP ไม่ถึงร้อยละ 2 ตามที่ 
ตั้งเป้าหมายไว้

Gross expenditures on R&D: GERD (%GDP) GERD (Intervened case) Gross expenditures on R&D: GERD (%GDP) ตามแผน

R&
D

 e
xp

en
di

tu
re

s 
(M

ill
io

n 
Ba

ht
)

500,000
2.00

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
(e)
ช�วงว�กฤต COVID-19

0.44
0.48

0.62

0.78

1.00

1.11 1.14

0.91 0.94 0.96

1.07
1.18

1.28
1.37

1.46

(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

50,000

-

คาดการณ�การลงุทนด�านว�จัยและพัฒนาของประเทศ ป� 2563-2570

Government expenditures on R&D Business expenditures on R&D

เป�าหมาย

Base case

G
ro

ss
 e

xp
en

di
tu

re
s 

on
 R

&
D

: G
ER

D
 %

G
D

P

รูปที่ 2.2-1 การคาดการณ์การลงุทนด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศ ปี 2563-2570

ที่มา: ปี 2556-2561 ข้อมูลการลงทุนในภาคเอกชนจัดเก็บโดย สอวช. ข้อมูลการลงทุนภาครัฐจัดเก็บโดย วช.
ปี 2562 ข้อมูลการลงทุนจัดเก็บโดย วช.
ปี 2563 - 2570 คาดการณ์โดย สอวช.
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กลไกส�าคัญในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของภาครัฐมาจากการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ 
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงได้มี 
การจัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบ อววน. โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้ระบบงบประมาณมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สามารถ
สร้างให้เกิดระบบการจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุน 
เป็นเงินก้อนและหลายปี (Multi-year and Block grant)  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดสรรงบประมาณ 12,555 
ล้านบาท โดยแบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

1) ทนุสนบัสนนุงานเชงิกลยทุธ์ (Strategic Fund) ก�าหนด
กรอบและการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โปรแกรม
ส�าคัญของประเทศ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) เพื่อน�าไปสู่การสนับสนุนทุนแก่หน่วยงาน

ระดบัปฏบิตับิตัโิดยต้องเป็นการท�าวจิยัทีเ่น้นตอบยทุธศาสตร์
และแผนงานด้าน ววน. ของประเทศ   

2) ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund)  
ซึ่งจ�าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ

• Basic Research Fund เป็นการก�าหนดกรอบและ 
การจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุงานวิจยัพื้นฐาน 
ท่ีเป็นการพัฒนานักวิจัย และสร้างความเข้มแข็งของ
งานวจิยัและการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัความรู ้ และ
สถาบันวจิยัในหน่วยงานเพือ่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ 

• Functional based Research Fund ก�าหนดกรอบ
และจดัสรรงบประมาณตรงไปทีห่น่วยงานตามภารกิจ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน และสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 

ตารางที่ 2.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ววน. ของประเทศ

ประเภทโครงการ
งบประมาณ ววน 

ปีงบประมาณ 2563
 (ล้านบาท)

งบประมาณ ววน 
ปีงบประมาณ 2564

(ล้านบาท)

งบประมาณ ววน 
ปีงบประมาณ 2565

 (ล้านบาท)*

1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Fund

8,384 11,258.00 (57%) 14,640 (60%)

2) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 
Fundamental Fund

4,171 8,658.63 (43%) 9,760 (40%)

รวม 12,555 19,916.63 24,400

*กรอบงบประมาณที่สภานโยบายเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ที่มา : การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณของประเทศจ�าแนกตามแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม โปรแกรม

งบจัดสรร 2563 
(หลังปรับแผนโควิด) งบ 2564 งบ 2565

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้ 2,642,767,674 21.1 5,620,533,765 28.2 4,880,000,000 20.0

แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม 

2,113,195,293 16.8 3,171,473,115 15.9 3,660,000,000 15.0

แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันพร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพา
ตนเองในระดับประเทศ 

4,913,842,959 39.1 5,678,520,020 28.5 8,052,000,000 33.0

แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า

1,048,060,039 8.4  1,756,479,600 8.8 2,928,000,000 12.0

โปรแกรม 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

828,488,296 6.6  2,225,924,000 11.2 2,440,000,000 10.0

โปรแกรม 17 โควิด19 and Related Issues  1,008,210,738  8.0 1,463,700,000 7.4 2,440,000,000 10.0

รวมงบประมาณ 12,554,565,000 100.0 19,916,630,500 100.0 24,400,000,000 100.0

ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่างบลงทนุด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
ของภาครัฐ เมื่อเทียบกับภาคเอกชนนั้น เป็นสัดส่วนที ่
น้อยกว่ามาก จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการใช้งบประมาณภาครัฐ 
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปท่ีมาตรการ
ที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน เช่น

1. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการท�าวิจัยและพัฒนา  
(Innovation Ecosystem For IDE) เช่น มาตรการทาง 
การเงินในลักษณะการตั้งกองทุนหรือจัดสรรทุนที่มีเอกชน
ร่วมลงทุน มาตรการด้านการตลาดที่ช ่วยส่งเสริมผ่าน 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ การสร้างเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมสามารถขยายกิจการ
และก้าวไปสู่ธรุกจิระดับโลกได้ การจดัต้ัง Holding company 

ในมหาวิทยาลัยเพื่อลงทุนและสนับสนุนด้านบุคลากรและ 
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่บริษัทเทคโนโลยีท่ีน�าผลงานวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

2. การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการท�าประกอบธุรกิจนวัตกรรม (Ease of Doing  
Innovation Business) เช่น ผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การแก้ไขประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อส ่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต ้น  
(Startup) เป็นต้น

3. กลไกสนับสนุนอื่นๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการลงทุน
ผ่านมาตรการทางภาษี



86 การพัฒนา อววน. ของประเทศ: การฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

2.3 การสร้างศักยภาพด้าน ววน. สูก่ารเกบ็เกีย่วผล
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาความสามารถด้าน ววน. 
อย่างต่อเน่ือง โดยมผีลการด�าเนนิงานในหลายสาขาทีส่ามารถ
น�าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังจ�าเป็น

ต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศในสาขาต่าง ๆ เพื่ออนาคตต่อไป 
(ตารางที่ 2.1)  

ตารางที ่2.3 ผลการด�าเนินงานและแนวทางการพฒันาด้านวทิยศาสตร์วจัิยและนวตักรรมในประเดน็และสาขาต่างๆ

ประเด็น/สาขาการพัฒนา ผลการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่ส�าคัญ

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
อนาคต

เกษตรอัจฉริยะ • แพลตฟอร์มด้านการเกษตร
• ระบบบริหารจัดการแปลงพืชและพยากรณ์โรค 

ในพืช
• แผนที่น�าทางเกษตร

• พัฒนาเครื่องจักรกล และระบบสารสนเทศ 
เพื่อการเกษตร

• ถ ่ า ยทอด เทค โน โลยี จ ากมหา วิทยา ลั ย 
และสถาบันวิจัยแก่ผู้ประกอบการ

อาหาร • โปรตีนทางเลือกจากแมลงและพืช
• อาหารฟังก์ชั่น
• อาหารพร้อมทาน
• ผักและผลไม้มูลค่าสูง

• ต้นน�า้: เทคโนโลยแีละนวตักรรมหลงัการเกบ็เกีย่ว
• กลางน�้า: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป

อาหาร การสกัด การท�าให้บริสุทธิ์ การพัฒนา
กลิ่น สี รสชาติ และเนื้อสัมผัส

• ปลายน�า้: การพฒันาบรรจภุณัฑ์ฉลาด การขนส่ง
ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องมือแพทย์ • ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทฝังในร่างกาย
• ผลิตภัณฑ์กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์
• ผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ายาและชุดตรวจวินิจฉัยโรค
• ระบบและซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับการให้บริการ

ทางการแพทย์

• สนบัสนนุก�าลงัคนในสาขาวศิวกรรมชวีการแพทย์
• การวจัิยและพฒันาอปุกรณ์และเคร่ืองมอืแพทย์

ที่ใช้เทคโนโลยีและทักษะขั้นสูง
• การพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ตาม

แนวทาง BCG

จีโนมิกส์ • การถอดรหัสพันธุกรรมของประชากรไทยใน 5 
กลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหายาก โรคไม่ติดต่อ  
โรคติดเชื้อ และกลุ่มเภสัชพันธุศาสตร์

• พัฒนาก�าลังคนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• โครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์จีโน-มิกส์

วัคซีนและยาชีววัตถุ • โครงสร้างพื้นฐานในการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ
ที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต

• การวิจัยและผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุต้นแบบและ 
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง
• วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นและชุดตรวจ
• วัคซีนและชุดตรวจโควิด-19

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการแพทย์

• โครงสร ้างพื้นฐานคุณภาพด้านนวัตกรรม
ทางการแพทย์

• การวจิยัพฒันาเทคโนโลยกีารผลติยาชวีวตัถแุละ
วัคซีนจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิต

• การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านบัญชี
นวัตกรรมไทย

• ส่งเสริมผู้ผลิตยาในประเทศผลิตยาต้นต�ารับ
มูลค่าสูงหรือยาที่สิทธิบัตรหมดอายุ
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บทที่

2

รายงานประจำาปี 2564

ประเด็น/สาขาการพัฒนา ผลการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่ส�าคัญ

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
อนาคต

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ • การพัฒนาและทดสอบต้นแบบ เพ่ือการพัฒนา
ระบบคมนาคมแห่งอนาคตด้านต่าง ๆ เช ่น  
รถ ระบบราง เรือ และโดรน 

• การวจิยัและพฒันาช้ินส่วนส�าคัญและแพลตฟอร์ม
ด้านยานยนต์สมัยใหม่ โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

• การพัฒนาต ้นแบบ คู ่มือและแนวปฏิบั ติที่ดี 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 
ไปสู่การท�าให้เป็นอุตสาหกรรม

• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และบุคลากรผู้
เชี่ยวชาญด้าน ZEV และ ACES

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
• ปรับปรุงมาตรฐาน ข้อบังคับ กฎระเบียบ และ

กฎหมาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ • แพลตฟอร์มระบบจัดการฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

• แพลตฟอร์มเชื่อมโยงการตลาดและเครือข่าย 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

• โครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาย่านและเมือง
สร้างสรรค์

• นวนุรักษ์ หรือ แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรม
เพื่อการอนุรักษ์มรดก

• การจัดการองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
• พัฒนาบุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์
• ยกระดับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
• พัฒนาเมืองและระบบนิเวศสร้างสรรค์

เศรษฐกิจหมุนเวียน • แพลตฟอร์มนวตักรรม (CE Innovation Platform)
• CE Innovation Sandbox
• พรบ.ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
• หน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีส�าคัญหลัก 2 กลุ่ม
• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
• เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจดัหาวสัดุ

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม • อุทยานวิทยาศาสตร์
• บัญชีนวัตกรรม
• บริษัทร่วมลงทุนในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

• สร้างความสามารถทางนวัตกรรม
• สร้างและพัฒนาระบบนิเวศของผู้ประกอบการ

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
• สร้างและพัฒนา Entrepreneurial Mindset 

และ Innovation Culture

ระบบนิเวศนวัตกรรม • ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย
• ระเบียบการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ภาคเอกชน
• Thai Bayh-Dole Act
• การจัด ต้ังหน ่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนา
ประเทศ

• ตลาดนวัตกรรม
• การสร้างแรงจูงใจและให้สิทธิประโยชน์
• ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
• ปรบัโครงสร้างระบบสนบัสนนุและระบบบรหิาร

จัดการ
• พัฒนาสมรรถนะหน ่วยงานและบุคลากร 

ในระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ • ระบบปัญญาประดษิฐ์ทางการแพทย์ เช่น Inspectra 
CXR

• แพลตฟอร์มระบบหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่ออุตสาหกรรม เช่น CiRACODE

• แพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย (AI for Thai)

• สร้างก�าลงัคนสาขาปัญญาประดษิฐ์ เช่น วศิวกร
ปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น

• ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาด้านปัญญาประดษิฐ์
โดยเน้นร่วมด�าเนินการระหว่างหลายภาคส่วน

• โครงสร้างพื้นฐานที่ เอื้อต่อการวิจัยปัญญา
ประดิษฐ์ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นต้น
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ประเด็น/สาขาการพัฒนา ผลการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่ส�าคัญ

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
อนาคต

อุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง • วัสดุนาโนคาร์บอน เช่น แกรฟีน กัมมันต์รูพรุน
ขนาดนาโนจากกะลามะพร้าว

• วัสดุเซรามิกขั้นสูงและแม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ วงจรรวม ตัวเก็บประจุ

• วัสดุพอลิเมอร์ขั้นสูงและนาโนพอลิเมอร์ เช่น  
ไหมเย็บแผลละลายน�้า

• ก�าหนดให้เทคโนโลยวีสัดข้ัุนสงูเป็นอตุสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ของประเทศ

• จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวัสดุขั้นสูง
• ส่งเสริมการลงทุนวิจัยด้านวัสดุขั้นสูง และ 

การลงทุนจากต่างประเทศ
• สนับสนุนเครือข่ายทางวิชาการด้านวัสดุ

การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยี
ควอนตัม

• การค�านวณและการจ�าลองเชิงควอนตัม
• การสื่อสารเชิงควอนตัม
• มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม

• สร้างก�าลังคนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ควอนตัม

• สร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีควอนตัม
แก่ประชาชน

การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านระบบโลก
และอวกาศ

• รับถ่ายทอดเทคโนโลยีดาวเทียมจากต่างประเทศ 
เช่น ดาวเทียมไทยคม และดาวเทียมส�ารวจ
ทรัพยากร

• สร้างดาวเทียมขนาดเล็ก เช่น ดาวเทียมไทพัฒ

• สร้างก�าลังคนที่มีความเช่ียวชาญวิศวกรรม 
ด้านอวกาศ

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศ
• สร ้ า งความตระหนักถึ งความส� า คัญของ 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ
• การตั้งเป้าหมายให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศ 

ในประเทศไทย

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์

• สมดุปกขาวการปฏรูิประบบความรูด้้านสงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของไทย

• การจดัตัง้วทิยสถานสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ หรือ ธัชชา

• แพลตฟอร์มขบัเคลือ่นความรูสู้ก่ารใช้ประโยชน์ 
แปลงผลผลิตวิชาการเป็นนโยบาย นวัตกรรม
สังคม หรือประโยชน์สาธารณะ เพื่อตอบโจทย์
ปัญหาท้าทาย (grand challenges) เช่น  
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี  
ท�าให้ภาคธุรกิจต้องเร่งให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้น  

เกิดความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) เพิ่มขึ้น  
ส่งผลให้ตลาดหลักสูตรออนไลน์เติบโต ซึ่งมีแนวโน้ม 

ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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บทที่	3
ปรับกระบวนทัศน์การอุดมศึกษาส�าหรับโลก 
ยุคการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม
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บทที่ 3
ปรบักระบวนทศัน์การอดุมศึกษา 
ส�าหรบัโลกยคุการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม

3.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา (Disruption)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผล 
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศต่าง ๆ  ได้รับ
ผลกระทบอย่างรนุแรง อาจท�าให้ขนาดเศรษฐกจิของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบที่ได้รับ มีการย้ายฐานการผลิต  
มีคนว่างงานเพ่ิมขึ้น เกิดความยากจนและความเหลื่อมล�้า
เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน หลายประเทศเผชิญกับภาวะสังคม 
สูงอายุ (`Aging society) ส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของ
ประเทศ จากสภาวการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู ้บริหาร 
ของประเทศต่าง ๆ  มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเมอืง 
และสงัคมภายในประเทศของตนมากกว่าการร่วมมอืกับประเทศ
อื่น ผลที่อาจเกิดขึ้นก็คือ กระแสโลกาภิวัตน์จะหมุนย้อนกลับ 
(Reverse globalization)

ส�าหรบัประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19  
อย่างมาก โดยธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการลง การตัดสินใจ 
ย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติ ส่งผลให้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกจิลดลง มีจ�านวนคนว่างงานเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะ
บณัฑติท่ีก�าลงัจะส�าเร็จการศึกษา โดยได้มกีารคาดการณ์ว่าในปี  
2564 ประเทศไทยอาจมีนักศึกษาจบใหม่ท่ีเสี่ยงว่างงานกว่า 
500,000 คน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวท�าให้มีต�าแหน่ง
งานลดลง และทักษะที่มีไม่ตรงกับความต้องการตลาดงาน52  
ในส่วนของธุรกิจทีย่งัด�าเนนิการอยู ่ต้องปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการท�างาน เช่น การน�าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการผลิต 
และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  
ในด้านของผลกระทบทางสังคม ประชาชนต้องปรับตัว 
กบัมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม ซึง่ท�าให้ต้องใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้ามากระตุ้นกระบวนการน�า 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข ้ามาในการเรียนการสอนให้เกิดเร็ว 
และแพร ่หลายมากขึ้ น  ทั้ งการพัฒนาแพลตฟอร ์ม  

การเรียนรู้ออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในมหาวทิยาลยั ซึง่หากการระบาดของโควดิ-19 มคีวามยดืเยือ้ 
ยาวนาน อาจกลายเป ็นมาตรฐานใหม ่ ท่ี ท้ั งนักเรียน 
และอาจารย์คุ ้นชิน อย่างไรก็ตาม จากที่สังเกตได้ในการ
ระบาดระลอกแรก มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังลงทุนกับระบบ 
พื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อการสอนออนไลน์ เช่น โปรแกรมวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ (Video conference) หรือกระดานอัจฉริยะ  
(Interactive board) ท่ีท�าให้ผูเ้รยีนทางบ้านและผูเ้รยีนในห้อง
เหน็สิง่ทีอ่าจารย์เขยีนชดัเจนได้ไม่ต่างกนั ทัง้นี ้ มหาวทิยาลยั
หลายแห่ง ผลกัภาระให้อาจารย์เป็นคนจัดการ ในขณะเดยีวกนั 
อาจารย์กม็ภีาระหน้าทีใ่นการจดัเตรยีมการสอนเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว  
เพราะบรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์กับห้องเรียนธรรมดา 
ต่างกนั จงึท�าให้ไม่สามารถจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งหากคงสภาพนี้ต่อไปคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย
อาจลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ และในระยะยาว การเรียน 
การสอนออนไลน์ไม่น่าจะมาทดแทนการสอนในห้องท้ังหมด  
แต่น่าจะมาแทนการสอนแบบการบรรยาย (Lecture) แบบเดมิ 
ที่ ไม ่ ได ้ เน ้นปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างอาจารย ์และนักศึกษา  
โดยการเรียนรู้ส่วนใหญ่สามารถท�าได้ผ่าน Massive Open 
Online Course (MOOC) เช่น EdX หรือ Coursera 
อย่างไรก็ตาม การสอนออนไลน์ผ่าน MOOC อาจจะยังไม่
แพร่หลายในประเทศไทยเร็วมากนัก ส่วนหนึ่งเพราะการท�า 
วิดีโอออนไลน์ที่มีคุณภาพดีมักมีต้นทุนค่อนข้างสูง เช่น 
วิดีโอความยาว 3 ชั่วโมง ใช้งบประมาณ 1.5 - 3 แสนบาท  
ซึง่อาจไม่คุม้ทนุ เพราะตลาดอดุมศกึษาไทยมขีนาดไม่ใหญ่พอ  
เนื้อหาการสอนออนไลน์จึงน่าจะอยู ่ในรูปของคลิปวิดีโอ 
ต้นทุนต�่าแต่เน้นความน่าสนใจและความสนุก ปัจจุบัน
มหาวทิยาลยัในประเทศไทยยงัไม่มองว่าแพลตฟอร์มการเรยีน
ออนไลน์ในต่างประเทศ เช่น EdX หรือ Udemy เป็นคู่แข่ง  
เพราะแพลตฟอร์มเหล่าน้ีไม่มีบริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น  
ไม่มกีารวดัผล หรอืการดแูลนกัศกึษาเพิม่เตมิ และนกัศกึษาไทย 
จ�านวนมากก็ไม่ถนัดการใช้ภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี ้ยงัมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ  ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อการอุดมศึกษา อาทิ 

52 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2564) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในโลกหลังโควิด-19 และบทบาท 
ของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ สอวช.
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อัตราเด็กเกิดใหม่ลดลง ส่งผลให้อุปสงค์การเรียนต่อในระดับ 
อุดมศึกษาลดลง จ�านวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยลดลง 
อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัแนวโน้มการหดตวัลงของอดุมศกึษา
ในหลายประเทศ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว ่ า 
จ�านวนเด็กอายุ  18 ป ี  ที่พร ้อมจะเข ้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยของไทยได้ลดลงจาก 4.55 แสนคนเหลือ  
3.66 แสนคน ในช่วงปี 2557 - 2562 และจะลดลง 
ต่อไปอย่างช้า ๆ ในช่วงปี 2563 - 2573 ก่อนจะลดลงอย่าง 
รวดเร็วอกีครัง้หลังจากน้ัน (รูปท่ี 3.1-1) ช่วง 10 ปีหลงัจากนี้  
จึงเป็นเวลาที่มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือ
กับจ�านวนนักศึกษาที่จะลดลงอีกมากในอนาคต 

วิทยาการที่ เป ล่ียนแปลงไปอย ่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ 
ด้านเทคโนโลยี ท�าให้ภาคธุรกิจต้องเร ่งให้ความส�าคัญ 
กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้น เกิดความต้องการในการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) เพิ่มขึ้น  

ส่งผลให้ตลาดหลักสูตรออนไลน์เติบโต ซ่ึงมีแนวโน้มไป 
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสของสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ปรับพันธกิจเพื่อรองรับความต้องการการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะที่เพิ่มมากขึ้น 

งบประมาณจากภาครัฐท่ีจะจัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษา
จะมีน ้อยลง เนื่องมาจากความสามารถทางด ้านการ
คลังของภาครัฐท่ีลดลง ท�าให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ท่ีสามารถเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ได้จะยังคงรับนักศึกษา
ได ้มาก ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาจากภาคเอกชน 
จะต้องเร่งสร้างความแตกต่างเพื่อความอยู่รอด นอกจากนี้ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้นักศึกษา
ไทยชะลอการศึกษาต่อต่างประเทศ และท�าให้หลักสูตร
นานาชาติเป็นที่นิยมมากขึ้น 
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รูปที่ 3.1-1 การคาดการณ์ประชากรวัย 18 ปี
ที่มา รายงานโครงการสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด-19  

และบทบาทของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สอวช. และ TDRI
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แนวโน�มของการอุดมศึกษาในยุค Post covid-19

สถานการณ�ป�จจุบัน ป�จจัยขับเคลื่อนหลัก ฉากทัศน�ในอนาคต

ป� 2564 อาจมีนักศักษาจบใหม�
ว�างงานกว�า 500,000 คน

เด็กไทยเกิดน�อยลง 19%
ในรอบ 10 ป�

งบประมาณ ม.รัฐ ลดลง

อัตราการเข�าถึง Internet
เพ��มข��นต�อเนื่อง
คนเข�าถึงการศึกษาเพ��มข��น

Demand การ reskill/upskill เพ��มข��น
ตลาดหลักสูตรออนไลน�เติบโต

ม.รัฐ เป�ดสอนออนไลน�
ทําให�รับนักศึกษาได�มาก

ม.เป�ด ไม�สามารถแข�งขันได�
จํานวนนักศึกษาน�อยลง

ม.เอกชน ต�องสร�างความแตกต�าง
เพ�่อความอยู�รอด

เกิดหลักสูตร reskill/upskill
เป�นทางเลือกมากมาย

หลักสูตรนานาชาติเป�นที่นิยมมากขั้น
หลายคนชะลอการเร�ยนต�อต�างประเทศ

สถาบันอุดมศึกษามีรายได�
จากนักศึกษาน�อยลง

รัฐบาลมีนโยบาย co-payment
อุดหนุนการจ�างงานเด็กจบใหม�

Half-life ของความรู�สั้นลง
โดยเฉพาะด�านเทคโนโลยี

ภาคธุรกิจให�ความสําคัญกับ
Lifelong  learning มากข��น

โคว�ด-19 เป�นตัวเร�งการใช�เทคโนโลยี
ในอุดมศึกษา (online + offline)

รูปที่ 3.1-2 แนวโน้มของการอุดมศึกษาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ที่มา: TDRI, สอวช. โครงการสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในโลกหลังโควิด-19 และบทบาทของ

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
1) ความต้องการก�าลังคนคุณภาพรองรับ Disruption 
1.1) ทักษะอนาคต (Future skills) และความต้อง 
การก�าลังคนคุณภาพรองรับ Disruption 
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ในมิติต่าง ๆ  
ส่งผลต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น การน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ทดแทนเทคโนโลยีเดิม การปรับรูปแบบการท�างานเป็นแบบ
ทางไกล และการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์53  

จากผลกระทบดังกล่าว World Economic Forum (WEF) 
ได้ประมาณการว่าภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) จะมีงาน 
ประมาณ 85 ล้านต�าแหน่งถูกทดแทน แต่ก็จะมีงานใหม ่
เพิ่มข้ึน 97 ล้านต�าแหน่ง โดยอาชีพแห่งอนาคตจะเป็น 
การผสมผสานระหว่างทักษะด้านดิจิทัลและการคิดวิเคราะห์
ของมนุษย์ซ่ึงเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ ต�าแหน่งงาน 
และทักษะซ่ึงเป ็นท่ีต ้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย  
10 อันดับแรกแสดงในรูปที่ 3.2-1 ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้อง 
กับความต้องการในตลาดงานโลก

รูปที่ 3.2-1 การคาดการณ์ความต้องการของต�าแหน่งงาน (ด้านซ้าย) 
และทักษะ (ด้านขวา) ในประเทศไทย ภายในปี ค.ศ. 2025 

ที่มา: World Economic Forum

53 World Economic Forum (2020) The Future of Jobs Report 2020
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53 ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (2563) สมรรถนะบุคลากรในอนาคตส�าหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(พ.ศ. 2563-2567)

ในส่วนของประเทศไทย สอวช. ได้ท�าการส�ารวจข้อมลูต�าแหน่งงาน 
และสมรรถนะงานทีส่�าคญั (Critical Functional Competency)  
ที่เป็นท่ีต้องการส�าหรับ 12 กลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)  
โดยมุ ่งเน้นต�าแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง และต�าแหน่งงาน 
รูปแบบใหม่ และค�านึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 พบว่าในระยะ 5 ปีข้างหน้าประเทศไทย 
มีความต้องการบุคลากรทักษะสูงใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายรวม 177,554 คน54 โดยตัวอย่างต�าแหน่งงาน 
และสมรรถนะที่มีความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศ แสดงในตารางที่ 3.1 ดังนี้

ตาราง 3.1 ตัวอย่างต�าแหน่งงานและสมรรถนะทีมี่ความต้องการสงู และต�าแหน่งงานและสมรรถนะรูปแบบใหม่
ใน อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

อุตสาหกรรม ตัวอย่างต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ สมรรถนะที่ส�าคัญ

ดิจิทัล • Data Scientist
• Full-Stack Developer

• Security Assessments
• Data Visualization and Data Engineering

หุ่นยนต์ • Robotics Control Engineer
• Software Integration Engineer

• Robot Programming and Programming Pendant
• Embedded system
• Sensor Technology

ยานยนต์แห่งอนาคต • Automation Engineer 
• Material Engineer

• Electronic Technology
• Electric and Hybrid Vehicle Technology

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ • Electrical Engineer
• Programmer
• Software Engineer

• Computer Aided Manufacturing
• Artificial Intelligence
• IoT Governance

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ • Aerospace Engineer
• Crop Modelling Analyst

• Biotechnology
• Data Science
• Machine Learning
• Crop Modelling

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ • Biologist
• Agriculture Specialist

• Bioinformatics
• Downstream Processing

อาหารแห่งอนาคต • Nutritionist
• Food Stylist

• Food Technology and Innovation
• Food and Drug Regulation

การท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• Digital Marketing Specialist
• Digital Platform Developer

• Digital Marketing 
• Design Thinking

การแพทย์ครบวงจร • Scientist (Chemist/Biologist)
• Bioprocess Engineer/Technician

• Good Manufacturing Practices Implementation
• Biorisk Management

การบินและโลจิสติกส์ • Ground Services Officer
• Logistics Data Specialist/ 

Data Analyst

• Accident and Incident Response Management
• E-Logistics IT Solutioning

การป้องกันประเทศ • Material Engineer
• AI Specialist

• Cyber Security
• Cloud Computing

การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา • Career and Skill Development 
Counselor

• Career and Skill Matching
• Curriculum Development
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1.2) ระบบเศรษฐกิจแบบงานครั้งคราว (Gig economy)
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม (Platform Economy) ที่มีลักษณะการท�างาน
แบบรับงานเป็นครั้งคราวหรือ Gig economy ซึ่งเป็นรูปแบบ
ท่ีมกีารจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มดจิทิลัทีส่ามารถเข้าถงึได้ทกุที่ 
ทุกเวลาและมีความหลากหลาย ตั้งแต่การร่วมเป็นพันธมิตร
ของแพลตฟอร์ม ไปจนถึงการจ้างงานแบบแรงงานอิสระ 
(Freelance) แรงงานกลุม่น้ีมชีือ่เรยีกหลากหลาย เช่น แรงงาน
ดิจิทัล (Digital labor) และแรงงาน Gig worker เป็นต้น  
โดยโครงสร้างแรงงานของ Gig worker ทั่วโลกมีการขยายตัว
ของการใช้งานแพลตฟอร์มดิจทิลัเพิม่ขึน้กว่าร้อยละ 25 ต่อปี55

ประเทศไทยยังไม่มีการส�ารวจสถานภาพของแรงงานแบบ 
Gig worker อย่างเป็นทางการ มีเพียงการส�ารวจสถานภาพ 
ของแรงงานนอกระบบในภาพรวม ซึง่ปัจจบุนัมอียู ่20.4 ล้านคน  
(ข้อมูลปี 2563)56 จากข้อมูลการส�ารวจสภาวะการท�างาน 
ของส�านักงานสถติแิห่งชาติ พบว่าแรงงานทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีง
กับ Gig worker (แรงงานทีท่�างานมากกว่า 1 อาชพี หรือท�างาน
แบบไม่เตม็เวลา) มจี�านวนมากกว่า 1.9 ล้านคน หรอืประมาณ
ร้อยละ 10 ของก�าลงัแรงงานในระบบ และส่วนมากอยูใ่นกลุ่ม 
แรงงานทกัษะระดบักลาง57 ทัง้นี ้ผูท้�างานกลุม่ดงักล่าวมแีนวโน้ม 
เตบิโตเพิม่ขึน้ตามมลูค่าของตลาดงานแบบฟรีแลนซ์ในประเทศ
ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จะท�าให้แรงงานกลุ่มน้ีเผชิญความ
ท้าทายในการพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระบบ
การจ้างผ่านแพลตฟอร์มหรือการเปลี่ยนงานใหม่ เพื่อรับมือ
กับความท้าทายดังกล่าว นอกจากทักษะเฉพาะด้านในแต่ละ
อาชพี Gig worker ยงัจ�าเป็นต้องมทีกัษะอืน่ ๆ  เพ่ิมเติม ได้แก่58

• ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT literacy) ที่จ�าเป็นต่อการเข้าถึงงานในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ รวมถึงทักษะด้าน ICT เฉพาะส�าหรับงานแต่ละ
อาชีพ

• ทกัษะเชงิเทคนิคด้านอืน่ ๆ  เช่น ภาษาองักฤษ ความเข้าใจ 
พื้นฐานด้านการเงิน (Financial literacy) ทักษะ 

55 อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร (2561) เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและผลกระทบต่อแรงงานภาคบริการในประเทศไทย 
56 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2564) การส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/
Informal_work_force/2563/fullreport_63.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 
57 สุระภาคย์ ศัพทเสน (2560) Gig Economy และการท�างานในอนาคตที่เปลี่ยนไป https://uat-api.dtn.go.th/files/v3/5cff75861ac9ee073b7bfb5c/
download (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
58 รวบรวมและสรปุจาก 1) Broughton, A., Gloster, R., Marvell, R., Green, M., Langley, J., & Martin, A. (2018). The experiences of individuals in the gig  
economy. HM Government. 2) Warner A. (2021) 60+ Freelance Stats – Why the Gig Economy is Growing in 2021 https://www. 
websiteplanet.com/blog/freelance-stats/  (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
59 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย 2562

การจัดการระบบ (Organisational skills) ทักษะด้าน 
การตลาด เป็นต้น

• ทักษะด้านสังคม เช่น ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
(Networking skills) ทักษะด้านธุรกิจ (Business skills) 
ความสามารถในการเสาะหางาน เป็นต้น

• คุณลักษณะ (Attribute) ที่ส�าคัญ เช่น ความกระตือรือร้น 
(Self-motivation) และมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 

1.3) ความต้องการก�าลังคนรองรับเศรษฐกิจฐานราก
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นวาระส�าคัญของรัฐบาล 
เนื่องจากความยากจนและความเหลื่อมล�้าเป็นปัญหาส�าคัญ
ของประเทศ โดยพบว่าคนยากจนกว่าร้อยละ 60 อยู ่ใน 
ภาคเกษตรกรรมซึง่ถอืเป็นภาคส่วนทีม่กีารจ้างงานขนาดใหญ่
ของประเทศไทย59 แสดงให้เหน็ถงึปัญหาของการกระจายรายได้ 
สู่ประชากรในท้องถิ่น แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนจะมุ่งเน้นไปท่ีการเสริมสร้างองค์ 
ความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ�าเป็นต่อ 
การยกระดบัสูก่ารเป็นผู้ประกอบการให้กบัเกษตรกร แรงงานทัว่ไป  
และกลุม่ผูม้รีายได้น้อยและไม่มัน่คง เพือ่สร้างการเจรญิเติบโต
ของเศรษฐกจิในพืน้ท่ี โดยมคีวามรูแ้ละทักษะท่ีส�าคญั เช่น
• ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สร้างโอกาสทางธรุกจิ

และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
• ความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

การผลิตและสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้ กับสินค ้า เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ให้เป็นห่วงโซ่คณุค่าท่ีสามารถก่อให้เกดิการกระจายรายได้ 
สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

• ทักษะด้านบัญชีและการเงนิ เพือ่บริหารจดัการต้นทุน และ
ความรูแ้ละวนิยัทางการเงนิ เพือ่การบรหิารจดัการหนีสิ้น 
และการออมเพือ่เป็นทนุและหลกัประกนัในการลงทนุต่อไป

• ทักษะด้านการตลาด โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาด
ออนไลน์และช่องทางตลาดอื่น ๆ 

• ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และ 
การบริหารจัดการในกระบวนการผลิต เป็นต้น
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ตัวอย่างของธุรกิจชุมชน รวมถึงตัวอย่างอาชีพ ความรู้และ
ทักษะที่ต้องการ มีดังนี้ 
• ธุรกิจเกษตร ตัวอย่างอาชีพ เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ 

Young smart farmer ที่สามารถน�าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาบริหารจดัการการเกษตร ต่อยอดไปสูก่ารเป็น 
ผู้ประกอบการ และเป็นผู้น�าด้านการเกษตรในท้องถิ่นได้  
โดยประเทศไทยได้ตัง้เป้าหมายสร้าง Young smart farmer  
1,000 ราย ภายในปี 2569 และอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 
ซึ่งเป็นผู ้เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานรัฐ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร  
โดยมเีป้าหมายพฒันาอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 46,000 ราย  
ภายในปี 256960

• ธุรกิจท่องเที่ยว ตัวอย่างอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยมีตัวอย่างทักษะและความรู้ที่ต้องการ เช่น การสร้าง
อัตลักษณ์ท้องถิ่น (Branding) การสร้างเรื่องเล่า (Story 
telling) การมีจิตบริการ (Service mind) การใช้ Social 
media การท�าบัญชีครัวเรือน และความรู้ด้านมาตรฐาน
ของที่พักและบริการ เป็นต้น61

2) การปรับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาใน 
การพัฒนาก�าลังคนตามความต้องการของประเทศ
2.1) การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal  
ในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
การปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ท�าให้เกิดความปกติใหม่ขึ้นในการเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษา เกิดการแพร ่ขยายของการจัดการเ รียน 
การสอนทางไกล (Distance learning) ผ่านการเรียน
ออนไลน์ (Online) และการเรียนแบบใช้สื่อผสมผสาน 
(Blended learning) ออกไปในวงกว้าง สถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับไว้บ้างอยู่แล้ว  
แต่ยังต้องมีการปรับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มเติม เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด

60 การน�าเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ครั้งที่ 1/2564
61 การน�าเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ครั้งที่ 2/2564
62 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  
โควิด-19 ฉบับที่ 3. https://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdmin/corona/COVID_3.pdf. (accessed on 8 April 2021)
63 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด-19 ฉบับที่ 7. http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th/th/images/news/activity/2563/2563.08.12_covid19.pdf. (accessed on 8 April 2021)
64 มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรบัสถานการณ์ไวรสัโคโรนา 2019 ในปีการศกึษา 2563 สถาบนัอดุมศกึษา 4 เครอืข่ายทีป่ระชมุอธิการบดแีห่งประเทศไทย. 
http://www.pn.psu.ac.th/COVID-19/document/defensive/4%20stabun%202563%20V5.pdf. (accessed on 8 April 2021)

ท่ีเกิดข้ึน กระทรวง อว. ได้มีแนวนโยบายต่าง ๆ  ท่ีส่งผลต่อ
การปรับตัวดังกล่าว ดังนี ้

ระยะการระบาดวงกว ้าง  การจัดการเรียนการสอน
เน้นความปลอดภัยเป็นส�าคัญ สถาบันอุดมศึกษาหยุด 
การเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นแบบออนไลน์ วิชาที่มี
ภาคปฏิบัติมีการปรับเพื่อให้เรียนและปฏิบัติการท่ีบ้านให้ได้
มากที่สุด การฝึกงานมีการยกเลิกหรือปรับระยะเวลาหรือ
ปรับกิจกรรมที่เหมาะสมทดแทน และมีการปรับรูปแบบ 
การสอบและการประเมินผลให้สอดคล้องกับการเรียน 
การสอนออนไลน ์  ส ่ วนการบริการประชาชน เช ่น  
โรงพยาบาล ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด62

ระยะการระบาดผ่อนคลาย สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการ 
เรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนในช้ันเรียน 
และออนไลน ์ตามความเหมาะสมของหลักสูตรและ 
กลุม่เป้าหมาย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคน 
จ�านวนมาก63 การให้บรกิารบคุคลภายนอกผ่านระบบออนไลน์  
(e-Service) การหลกีเลีย่งหรอืเลือ่นการเดินทางระหว่างประเทศ  
หรือการพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี การจัดประชุม
วิชาการหรือการสัมมนา และการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ 
ด�าเนินการผ ่านระบบออนไลน ์ 64 รวมถึงก�าหนดให ้มี 
การเฝ้าระวังการระบาดตามสถานการณ์ โดยให้ปฏิบัติ
สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) เช่น มีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
ในสถานศึกษา การจัดที่นั่งเรียนโดยเว้นระยะห่าง และ
ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีท�ากิจกรรม จัดให้มี 
จุดท�าความสะอาดมือและการจัดสถานท่ีให้มีระบบระบาย
อากาศทีด่ ีการจดัท�าระบบตดิตามดแูลผูม้คีวามเสีย่ง ฯลฯ มกีาร 
ก�าหนดมาตรการในการท�างานของบุคลากรในหน่วยงาน  
เช่น การท�างานท่ีบ้าน (Work from Home) มีการตั้ง 
ศูนย์ประสานงานระดับหน่วยงานเป็นกลไกในการก�ากับ 



98 การพัฒนา อววน. ของประเทศ: การฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

ติดตามและเฝ ้าระวังการระบาด และประสานงานกับ 
ศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง อว. (ศปก.อว.)65 

นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังได้มีมาตรการช่วยเหลือ เช่น 
การลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา การจัดตั้งกองทุน 
เยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ การลดค่าเช่าให้กับ 
ผู ้ประกอบการรายย่อยในสถาบันอุดมศึกษา สนับสนุน 
การจ้างงานนกัศกึษาและบคุคลทัว่ไป การให้อทุยานวทิยาศาสตร์
พจิารณาปรบัลดค่าบริการต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น66

2.2) การจัดหลักสูตรการเรยีนแบบไม่ได้ปรญิญา (Non-degree)
แนวโน้มทีป่ระชากรจะมอีายยุนืยาวข้ึน67 ท�าให้รปูแบบวถีิชวีติ 
เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีแบบสามขั้น (Three-Stage-Life)  
ไปสู่วิถีแบบหลายช่วง (Multistage-life) ท�าให้การเรียน 
และการท�างานสามารถเกิดควบคู่กันหรือเกิดข้ามข้ันได้  
คนมีแนวโน้มที่จะท�างานมากกว่าหนึ่งอาชีพในตลอดช่วงชีวิต  
ดังนัน้ รปูแบบการศกึษาและการเรียนรูจ้ะเปลีย่นไปสูก่ารเรยีนรู้ 
ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ 
ของคนทกุช่วงวยั มรีปูแบบทีห่ลากหลายทัง้การเรยีนเพือ่ให้ได้
ปริญญา (Degree) และการเรียนแบบหลกัสตูรเฉพาะทางทีไ่ม่ได้ 
ปรญิญา (Non-degree) ทีมุ่ง่เน้นการเรยีนเพือ่พัฒนาทักษะ 

จากสถานการณ์ข ้างต ้น สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง 
ได้พัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรการเรียนแบบ Non-degree  
ซ่ึงปัจจบุนัมอียูม่ากกว่า 677 หลกัสตูร ให้มเีนือ้หาทีส่อดคล้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายและทักษะที่ส�าคัญ อาทิ การดูแล 
ผู้สูงวัย Soft skills ด้านต่าง ๆ โดยหลักสูตรจะตอบโจทย์ใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย 3 อนัดับแรก ได้แก่ อตุสาหกรรมดจิทิลั  

65 1) ประกาศกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบบัที ่8. 
https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/covid-mhest8.pdf 2) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เรือ่ง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10. https://www.mhesi.go.th/images/Pusit2021/pdfs/10-AnnCovid.
pdf. (accessed on 8 April 2021). (accessed on 8 April 2021)
66 ประกาศกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เรือ่ง มาตรการให้ความช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 หรือ โควิด-19. https://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdmin/corona/ประกาศ_อว.COVID19.pdf. (accessed on 8 April 2021)
67 London Business School, “Welcome to the multi-stage life” https://www.london.edu/think/welcome-to-the-multi-stage-life (accessed 
on 6 February 2021)
68 สอวช. ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
69 สป.อว.
70 นิติกร พงษ์ไพบูลย์, รายงานการประชุมคณะท�างานเพื่อจัดท�าแผนการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative 
and Work Integrated Education: CWIE) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ  ห้องประชุม 18C อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว.
71 ประมาณการจากจ�านวนผู้รับทุนที่อยู่ระหว่างรับทุนของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โครงการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา (RDI QS) โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Sci-FI) และโครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจร
เพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรม
การแพทย์68 การเรียนในหลักสูตร Non-degree สามารถ 
ท�าได้ผ่านแพลตฟอร์มที่รวบรวมหลักสูตรออนไลน์ที่เรียกว่า  
MOOC เช ่น แพลตฟอร ์มของโครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) ที่รวบรวม
หลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยต ่าง ๆ มีจ� านวน 
ผู ้เรียนใหม่ 286,000 คน จากจ�านวนผู ้ใช้ที่ลงทะเบียน 
570,000 คน แพลตฟอร์ม utureskill-newcareer.in.th  
ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาทกัษะแรงงานทีม่คีวามเสีย่งต่อการถกูเลกิจ้าง 
หรือพกังานในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ซึง่มผีูล้งทะเบียนเรยีน 
ในหลักสูตรกว่า 5,270 คน69 นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์ม
ที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อเผยแพร่บทเรียน
ออนไลน์ของสถาบัน และอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสถาบัน อาทิ Chula MOOC โดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CMU MOOC โดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ Mahidol University Extension (Mux) โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Gen Next Academy โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

2.3) การผลิตบัณฑิตฐานสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้น
สร้างสมรรถนะให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกการท�างาน ปัจจุบัน  
มีนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ CWIE ระดับปริญญาตรี  
มีจ�านวน 42,55870 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 (ข้อมูลล่าสุด 
คือ ปีการศึกษา 2561) ระดับปริญญาโทและเอก มีนักศึกษา 
เข้าร่วม 1,600 คน71 คดิเป็นร้อยละ 1.5 (ข้อมลูปีการศกึษา 2562)  
ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อยหากเทียบกับต่างประเทศ 
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72 https://www.eef.or.th/infographic-15-10-20/
73 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล�้าของประเทศไทย ปี 2562
74 ไทยพบัลก้ิา (2563) เจาะข้อมลูความเหลือ่มล�า้ เมือ่นกัเรยีนไทยเกอืบครึง่ประเทศยงัยากจน https://thaipublica.org/2020/09/thaipublica-podcast-ep-16/

เช่น ประเทศแคนาดาทีม่นีกัศึกษาปรญิญาตรทีีม่ปีระสบการณ์ 
แบบ Work-integrated Learning ร้อยละ 48.7 และ 
ระดับปริญญาโทและเอก ร้อยละ 34 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE ในประเทศไทย 
มีหลากหลาย ขึ้นอยู ่กับสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตร 
ตัวอย่างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่น หลักสูตร
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เริ่มด�าเนินการในปี 2562 ที่ก�าหนดให้นักศึกษาปริญญาโท
ท�างานในสถานประกอบการ 2 ปี เน้นการพัฒนานวัตกรรม 
โดยน�าโจทย์ของบริษัทมาเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ 
โครงการโรงเรียนฝึกทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก�าหนดให้
นักศึกษาปริญญาโทปฏิบัติงานและท�าโครงการวิจัยในสถาน
ประกอบการ รวมระยะเวลา 10 เดือน ส่วนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่จัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่าง
เข้มข้น มีตัวอย่างการด�าเนินงาน เช่น หลักสูตรบูรณาการ
อตุสาหกรรมดจิทิลั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จัดการศึกษาร่วมกบั 
สถานประกอบการในอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ นักศึกษาท�างาน 
ในสถานประกอบการอย่างน้อย 14 เดอืน บรษิทัร่วมก�าหนดทกัษะ  
จดัการศกึษา และประเมินผลการพัฒนาผูเ้รียน 

ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีมาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ที่บูรณาการกับการท�างานในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น หน่วยบริหาร
และจดัการทนุด้านการพฒันาก�าลงัคน และทนุด้านการพฒันา
สถาบันอุดมศึกษา (บพค.) ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ด�าเนินโครงการแก่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานตัวกลาง 
ทีท่�าหน้าทีบ่รหิารจดัการหลกัสตูรรปูแบบดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาก�าลังคนในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น และการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านภาษี  
เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช ้
ในการฝึกสหกิจศึกษาสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง ตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นต้น

2.4) การจัดการศึกษาทีแ่ตกต่างจากมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตราท่ี 69  
ได้ก�าหนดให้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัการศกึษารูปแบบใหม่ 
ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสภานโยบายฯ ก�าหนด โดยในระหว่าง 

ทีจ่ดัการศกึษาให้ถอืว่าการจดัการศึกษานัน้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอดุมศกึษาทีเ่กีย่วข้องแล้ว ในกรณทีีส่ภานโยบายฯ เห็นว่า 
การจัดการศึกษาดังกล ่าวประสบความส�าเร็จ ให ้แจ ้ง 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ท้ังนี ้เพื่อ่ประโยชน์ต่อการจัดการศกึษา
ให้สามารถตอบสนองแนวโน้มความต้องการพัฒนาก�าลังคน 
ของประเทศ รวมถงึบรบิทด้านการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบัุน 
น�าไปสู่การสร้างมาตรฐานอุดมศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่  
และก่อให้เกิดการพลกิโฉมการผลติก�าลงัคนของระบบอุดมศึกษา

ป ัจจุบัน สอวช. ร ่วมกับ สป.อว. ก�าลังจัดท�ากลไก 
และแนวทางรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่แตกต่าง 
จากมาตรฐานการอุดมศึกษาในป ัจจุ บัน โดยลักษณะ 
ของนวัตกรรมการจัดการศึกษาสามารถมีได้หลายรูปแบบ 
เช ่น การผลิตบัณฑิตฐานสมรรถนะตามความต้องการ 
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น 
ในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาที่อาศัยการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและยังไม่มีมาตรฐานรองรับ หรือ
การจดัการศกึษาท่ีมุง่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบคุคล 
(Personalizedcustomized curriculum) เป็นต้น 

2.5) การลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักเรียนยากจนและนักเรียน 
ด้อยโอกาสประมาณ 2.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29.9  
ของนักเรียนทั้งหมด72 และฐานะของครอบครัวเป็นตัวแปร
ส�าคัญต่อการส�าเร็จการศึกษาและการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนได้จากข้อมูลปี 2562 ท่ีพบว่า 
อัตราการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของเด็กจากครัวเรือน 
ท่ียากจนท่ีสดุร้อยละ 10 ของประเทศ มเีพยีงร้อยละ 5.3 เท่านัน้ 
ในขณะที่เด็กจากในครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดร้อยละ 10  
ของประเทศ มโีอกาสเข้าเรยีนต่อระดบัอดุมศกึษาสงูถงึร้อยละ  
65.8 หรือมีโอกาสมากกว่าเด็กท่ีเกิดในครัวเรือนท่ียากจนถึง  
12.4 เท่า73 ซ่ึงเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราการเรียนต่ออุดมศึกษา 
ของเด็กไทยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3774

การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อเป็นอุปสรรคหนึ่ง 
ทีส่�าคญัทีส่ดุในการเรยีนต่อระดบัอดุมศกึษา มาตรการท่ีส�าคัญ
ในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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คือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู ้ยืม 
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซ่ึงสนับสนุน 
ค่าเล่าเรยีนและค่าครองชพีรายเดือนแก่นักศึกษา อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าถึงโครงการเงินกู้ส�าหรับนักเรียน 
กลุม่ครวัเรอืนทีย่ากจนท่ีสดุร้อยละ 10 ยังมอีตัราส่วนทีต่�า่ท่ีสดุ  
โดยในปี 2562 มีนักเรียนเพียงร้อยละ 0.82 เท่านั้นที่เข้าถึง
โครงการได้75 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา  
ในปีการศกึษา 2564 กยศ. ได้ขยายขอบเขตการให้กูย้มืเงนิเป็น 
4 กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 1) นักเรยีนหรอืนักศึกษาทีข่าดแคลน 
ทนุทรัพย์ 2) นกัเรียน หรอืนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวิชาท่ีเป็น
ความต้องการหลกัและจ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 3) นกัเรยีน
หรอืนกัศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวิชาขาดแคลน และ 4) นกัเรยีน
หรอืนักศกึษาท่ีเรยีนดเีพือ่สร้างความเป็นเลศิ76 

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ยงัมมีาตรการต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสรมิ 
การเข้าถงึการศกึษาในระดับอดุมศึกษาแก่นักเรยีนทีข่าดแคลน
ทุนทรัพย์ อาทิ ทุนการศึกษาส�าหรับผู้ที่เรียนดีแต่มีฐานะ
ยากจนเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุนส�าหรับนักศึกษา 
ที่ท�างานให้มหาวิทยาลัย หรือการผลักดันหลักสูตรการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการท�างานส�าหรับนักศึกษาที่ต้อง 
การหารายได้ควบคู่กับการศึกษา อย่างไรก็ตาม มาตรการ 
ช่วยเหลอืดังกล่าวยงัมีข้อจ�ากดับางประการ เช่น เกณฑ์การรบัทนุ 
บางประเภทยังมีข้อก�าหนดด้านผลการเรียน ท�าให้นักเรียน 
ที่มีฐานะยากจนบางส่วนไม่ได้รับประโยชน์จากทุนดังกล่าว  
ค่าตอบแทนจากการท�างานอาจไม่เพยีงพอกบัค่าครองชพี และ
จ�านวนทุนการศึกษาที่ยังมีจ�ากัด เป็นต้น 

3) การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ
3.1) มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial  
university) 
เป็นแนวคิดของการจัดการมหาวิทยาลัยให้มีกระบวนการ
บริหารจัดการแบบผู ้ประกอบการ มีการจัดการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา มีการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดสู ่
การสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมีกระบวนการสนับสนุน

เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการและธุรกิจเกิดใหม่ โดยท่ีผ่านมา 
ได้มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น
 
การพฒันานสิตินกัศกึษาให้เป็นผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม77

กระทรวง อว. ได้ริเริ่มมาตรการทางการเงินเพื่อพัฒนา
เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่เพิ่งจบ 
การศึกษาให้สามารถเป็นผู ้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
มาตรการที่ส�าคัญ ได้แก่ กองทุนพัฒนาผู ้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation- 
Based Enterprise Development Fund : TED Fund)  
เพื่ออุดหนุนการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และ
สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจได้ โดยในช่วงระหว่างปี 2561-2563  
กองทุน TED Fund ได้สนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปแล้ว 
ทั้งสิ้น 63 โครงการ เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
437.15 ล้านบาท สร้างรายได้และก�าไรให้กับผู้ประกอบการ 
กว่า 46.01 ล้านบาท และลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้กับ 
ผู้ประกอบการ 60.88 ล้านบาท 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2563 กองทุน TED ได้สนับสนุน
กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต ้น (Youth Startup Fund)  
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผูป้ระกอบการ 
วสิาหกิจเริม่ต้น สามารถน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปต่อยอด 
สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้สนับสนุนการพัฒนา
แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ผ่านโปรแกรม Ideation Incentive 
Program (IDEA) จ�านวน 35 โครงการ วงเงนิทัง้สิน้ 3.5 ล้านบาท  
และสนับสนุนการพัฒนา Prove of Concept (POC)  
จ�านวน 23 โครงการ ซึง่คดิเป็นวงเงนิสนบัสนนุ 27.3 ล้านบาท 
ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 131.38 ล้านบาท 

การสร้างความตระหนักและบรรยากาศของความเป็น 
ผู้ประกอบการ 
ในปี 2563 กระทรวง อว. ได้จัดกิจกรรมแข่งขันวิสาหกิจ 
เริ่มต้นระดับประเทศ (Startup Thailand League) เพือ่ให้
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
เตรียมความพร้อมให้สามารถสร ้างวิสาหกิจเริ่มต ้นได ้ 

75 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล�้าของประเทศไทย ปี 2562
76 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษา (2563) เตรยีมพร้อมการให้กู้ยมื 4 ลกัษณะ ปีการศกึษา 2564 https://www.studentloan.or.th/th/news/1601345537
77 รายงานประจ�าปี 2563 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม http://www.tedfund.most.go.th/images/news/reports/2563/TED-
AR-2020-Fina.pdf
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78 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อ้างอิงใน https://siamrath.co.th/n/170841
79 1) https://thailandinsidenew.com/2020/10/02/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-startup-thailand-x-innovation-thailand-ex-
po-2020/ 2) https://www.mhesi.go.th/index.php/en/pr-executive-news/2016-startup-thailand-x-innovation-thailand-expo-2020.html
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
81 http://spa.mhesi.go.th/
82 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ในอนาคต มีสถาบันอุดมศึกษา 39 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม  
ก่อให้เกิดแนวคิด แผนงานธุรกิจ และนวัตกรรมจากวิสาหกิจ
เริ่มต้นเป็นจ�านวนกว่า 1,500 ราย78 นอกจากนี้ ยังได้จัดงาน 
Startup Thailand x Innovation Thailand 2020 ซ่ึงมี
หน่วยงาน 412 องค์กร รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา 40 แห่ง 
ร่วมจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมรับมือ
ภาวะวิกฤต รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ 
Startup และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม79 ทั้งนี้ คาดหวังว่า 
กจิกรรมดงักล่าวจะส่งผลให้สถาบนัอดุมศกึษาเริม่ปรบัหลกัสตูร 
การเรียนการสอนให้ครอบคลุมการส ่งเสริมความเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรการที่ส�าคัญหนึ่งที่จะท�าให้เกิดการลงทุนด้านนวัตกรรม
ที่ต ่อยอดจากงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา คือ กลไก  
University Holding Company ที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้ลงทุน 
ในระยะแรกของการพัฒนานวัตกรรม (Early stage) ที่มี 
ความเสีย่งสงู ให้สามารถขยายผลและน�าไปสูเ่ชงิพาณชิย์ได้จรงิ  
โดยสภานโยบายฯ อยูใ่นระหว่างการผลกัดันนโยบายสนบัสนนุ 
University Holding Company เช่น การจัดท�าแนวทาง 
ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน�าเงินรายได้ไปร่วมลงทุน 
ในธรุกจินวตักรรมได้ การสนับสนุนการปรับปรุงระเบยีบภายใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ
นวตักรรม การส่งเสริมมหาวทิยาลยัสร้าง Spin-off/Startup 
และการส่งเสริม University Holding Company ลงทุน 
ร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบทนุร่วมทุน (Fund of fund) 

3.2) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้เล่นส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดบัพืน้ทีใ่นหลายด้าน ตัง้แต่การพฒันาทนุมนษุย์
เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธรุกจิ จนถงึการสร้างความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม
เฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ที่ผ่านมา 
กระทรวง อว. สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ได้ร่วมขับเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการพฒันาพืน้ท่ีในหลายด้าน  
ดังนี้ 

การส่งเสรมิบทบาทของมหาวทิยาลยัราชภฏัในการพฒันาพืน้ที่ 
บทบาทการพฒันาพืน้ทีช่มุชนท้องถิน่ของมหาวทิยาลัยราชภฏั
ถกูก�าหนดด้วยยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่พฒันาท้องถ่ิน 
ระยะ 20 ปี ที่น�าไปสู่การยกระดับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ของแต ่ละมหาวิทยาลัย ตัวอย ่างโครงการท่ี 
ประสบความส�าเร็จ เช่น การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กลไกการดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช80 ท่ีเริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
และคุณสมบัติผ้าพื้นถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น 
การพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการแก่ชมุชนทีน่�าไปสูก่ารจดัตัง้ 
แบรนด์ “ภูมิภัฏ” และการปรับให้มหาวิทยาลัยเป็นตลาด 
เพื่อบริโภคสินค้า (University as Marketplace) เป็นต้น 

การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของอทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาค81

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา บ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ ปัจจบัุน อทุยานวทิยาศาสตร์ภูมภิาคมเีครือข่าย 
สถาบันอดุมศกึษาร่วมด�าเนนิงานกว่า 40 แห่งท่ัวประเทศ และ 
ได้พฒันาผลงานนวตักรรมมากมาย เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์
แปรรปูจากนมโคสดแท้ 100 % ท่ีมีคณุภาพสงู ประกอบด้วย 
โปรตีนเบต้าเคซีนชนิดเอทู (A2) ภายใต้ช่ือสินค้า “mMilk”  
ซึ่งปราศจากน�้าตาลแลคโตส โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท แมรี่แอน แดร่ี โปรดักส์ 
จ�ากัด และน�าไปสู่การเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด อุดรธานี นครราชสีมา ราชบุรีและ
นครศรีธรรมราช รวมกว่า 1,200 ครอบครวั

การจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)82

ตัวอย่างโปรแกรมการพัฒนาพ้ืนที่ส�าคัญของ บพท. เช่น 
โปรแกรมขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า
โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 - 2564  
ที่ได้ด�าเนินการน�าร่องใน 20 จังหวัดยากจน (พิจารณาระดับ



102 การพัฒนา อววน. ของประเทศ: การฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

ความยากจนจากดัชนีความก้าวหน้าของคน หรือ Human 
Achievement Index) มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ร่วมด�าเนินงานกว่า 20 แห่ง ผลการด�าเนินงานพบว่า  
คนยากจนกว่า 290,000 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น Knowledge worker หรือ 
Smart farmer มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และตรวจพบ 
ครัวเรือนยากจนตกส�ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดน�าร่องเพิ่มเติมกว่า  
23,000 ครัวเรือน ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ส�าคัญต่อการน�ามาตรการ
ขจัดความยากจนไปขับเคลื่อนต่อไป83

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ84 
มีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาพื้นที่
โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงจัดท�า
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายต�าบล และขับเคลื่อน
โดยเน้นการบูรณาการกับโครงการของหน่วยงานภาครัฐอื่น  
โดยให ้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีบทบาทส�าคัญเป ็น 
หน่วยเชื่อมโยงการด�าเนินงาน (System integrator) ในพื้นที่  
ในปัจจุบันด�าเนินงานใน 3,000 ต�าบล เกิดการจ้างงาน 
ไปแล้ว 53,263 ต�าแหน่งจากเป้าหมาย 60,000 ต�าแหน่ง 
ซ่ึงรวมถึงการสร้างงานให้กับบัณฑิตจบใหม่ในพื้นที่ และ
ได้ด�าเนินการอบรมยกระดับทักษะไปแล้ว 8,685 คน  
โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่ด�าเนินการ 
กว่า 700 ล้านบาท/เดือน85

หน่วยปฏบิตักิารส่วนหน้าของกระทรวง อว. ในการสนบัสนนุ
การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
เพื่อส่งเสริมการท�างานเชื่อมโยงกับพื้นที่ กระทรวง อว.  
ไ ด ้ ม อบหมาย ให ้ ส ถ าบั นอุ ดมศึ กษา ในแต ่ ล ะพื้ น ท่ี 
ซึ่งครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยบูรณาการ 
งานด ้าน อววน. ในพื้นที่ โดยมีอธิการบดีของสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นหัวหน้าคณะท�างานหรือ อว. ส ่วนหน้า  
(Chief of Technical Officer: CTO) ของหน่วย เพือ่เชือ่มโยง 
กับหน่วยงานในระดับจังหวัด และน�าองค์ความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรมไปช่วยยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาตาม

ความต้องการในพื้นที่แต่ละจังหวัด86 โดยครอบคลุมโจทย์
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว  
การบรหิารจดัการน�า้ การบรหิารจดัการขยะ การศกึษา เป็นต้น  

3.3) สถาบนัอดุมศึกษาเพือ่การวิจัยข้ันแนวหน้าและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันการวิจัย 
ขั้นแนวหน้าของประเทศให้เกิดผลส�าเร็จเป ็นรูปธรรม  
ท้ังทางด้านการร่วมก�าหนดทิศทางอนาคตของการวิจัย 
การพัฒนาก�าลังคนและงานวิจัยท่ีมี คุณภาพสูง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ 
ตัวอย่างผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น 
• เทคโนโลยีควอนตัม สถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง และ

หน่วยงานด้านการวิจัยและเทคโนโลยี 5 แห่ง ได้ร่วมกัน 
จัดท�าแผนที่น�าทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2573 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ผลักดันให้ประเทศไทยติด 1 ใน 5 ของเอเชียในงานวิจัย 
ด ้านควอนตัม ในป ัจจุบัน ประเทศไทยมีนักวิจัย 
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีควอนตัมประมาณ 
90 คน (เป็นนักวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ 27 คน) 
และมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยระดับหลัง
ปริญญาเอกอีกประมาณ 30 คน87

• ระบบโลกและอวกาศ (Earth and space system - ESS) 
สถาบนัอดุมศกึษา 16 แห่ง สถาบนัวจิยัของรฐั 12 แห่ง  
ได ้ร ่วมกันก�าหนดเป ้าหมายในการพัฒนางานวิจัย 
ด้านระบบโลกและอวกาศในระยะ 10 ปี เพื่อผลัก
ดันให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของภูมิภาคเอเชียใน 
ด้านธรุกิจจากกิจกรรมอวกาศ และเป็นศนูย์กลางการเรียนรู ้
บนฐานของเทคโนโลยีอวกาศของเอเชีย โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีนักวิจัยในสาขา ESS จ�านวน 497 คน 
และนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 31 คน88 

• การแพทย ์  กระทรวง อว. ได ้ร ่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข ผลักดันแผนงานส�าคัญภายใต้ความร่วมมือ 
ด ้านการวิจัยและประยุกต ์ ใช ้การแพทย ์จี โนมิกส ์ 
เพื่อการพัฒนาการแพทย์แม่นย�า เช่น การจัดตั้งศูนย์
บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ของประเทศ ภายใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยบูรพา 

83 ข้อมูลผลการด�าเนินงานเดือนมกรคม 2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
84 กระทรวง อว. (2563) มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ https://www.mhesi.go.th/index.php/flagship-project/2690-u2tambon.html
85 สป.อว. (2564) เอกสารน�าเสนอความคืบหน้า โครงการ U2T 9 เม.ย. 2564 น�าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง อว. วันที่ 9 เม.ย.2564
86 https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3217-2021-02-16-06-57-38.html
87 Quantum Technology Roadmap 2020-2029
88 ที่มา: 1) สมุดปกขาว Frontier Research on Earth Space System  2) ข้อเสนอโครงการการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ
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และจะมีการจัดตั้ง Genomics Thailand Clinical  
Research Unit ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
22 แห่ง89 

• ฟิสิกส์พลังงานสูง (High energy physics) สถาบัน
อุดมศึกษา 13 แห่ง และสถาบันวิจัยภาครัฐ 4 แห่ง  
ได ้ร ่วมมือกันพัฒนาภาคีความร ่วมมือด ้านฟ ิสิกส ์
พลังงานสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง 
ระดับแนวหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ส�าคัญ มุ ่งเน้น 
การศึกษากลุ ่มอนุภาคมูลฐานเฉพาะด้านโดยร่วมมือ 
กับสถาบันวิจัยชั้นน�าของโลก90

• มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นก�าลังส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน
งานวิจัยในด้านนี้ได้ โดย กระทรวง อว. ได้มีนโยบาย
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรในสาขาดังกล่าว 
เพื่อส ่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย  
ได้สร้างองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในสาขาดังกล่าว และ 
คาดว่าจะเกดิโครงการวจิยัร่วมกบัสถาบนัวจิยัทีเ่ชีย่วชาญ 
ระดับโลกผ่านเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
และสร้างองค์ความรู ้ที่ได้รับการยอมรับและสามารถ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการชั้นแนวหน้าของโลก

3.4) การสร้างกลไกหรือแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงกับ 
ผู้ใช้ประโยชน์
ก ล ไ ก ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว ่ า ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ 
ภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage) เป็น
ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย  
กล ไกที่ ส� า คัญห น่ึ ง  คื อ  น โยบายส ่ ง เ สริ ม บุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
และสถา บัน วิ จั ยของภาครั ฐ ไปป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม 
ขดีความสามารถการแข่งขนัในภาคเอกชน (Talent Mobility)  
การด�าเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 - กรกฎาคม 2563  

มีบุคลากรที่เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จ�านวน 1,107 คน และมีผู ้ช่วยนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โท และเอก ไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจ�านวน 1,048 คน มีสถานประกอบการ 
ที่ เข ้าร ่วมโครงการจ�านวน 518 แห่ง มุ ่งเน ้นการวิจัย
พัฒนาในสาขายุทธศาสตร ์ของประเทศ อาทิ เกษตร
และอาหาร ระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 
สุขภาพและการแพทย์ โลจิสติกส์และการท่องเท่ียว และ
อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง เกิดศูนย์อ�านวยความสะดวก 
(Clearing house) โครงการ Talent Mobility จ�านวน 
4 แห่งกระจายทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(ภาคเหนอื) มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)  
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้) และเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 17 แห่ง และสถาบันวิจัย 4 แห่งร่วมขับ
เคลื่อนการด�าเนินงาน นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการปรับปรุง
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม
และจงูใจให้บคุลากรไปปฏบิตังิานในภาคอตุสาหกรรมมากขึน้  
ตัวอย่างผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการท่ีเข้าร่วม อาทิ 
• การพัฒนาตู ้อบแผ่นพลาสติกส�าหรับท�าเบ้าขาเทียม

ส�าหรับออกหน่วยท�าขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่  
เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลเชิงพาณิชย์ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเมล็ดกาแฟดิบที่ไม่ได ้
มาตรฐานเพื่อ เพิ่มมูลค ่า เ ชิงพาณิชย ์  ซึ่ งส ่ ง เสริม 
ให้เกิดการจ้างงานของชาวเขา รวมท้ังลดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม 

• การพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเข้าสู่
ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 

• เครื่องดักจับและแยกฝุ่นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ 
• การศึกษาประสิทธิภาพเชิงกลและความเข ้ากันได ้ 

ทางชีวภาพของอุปกรณ์แผ่นดามกระดูกแขน 
• ฯลฯ 

89 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2563) เอกสารประกอบการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่  26 พฤษภาคม 2563
90 เอกสารข้อมูลความต้องการก�าลังคนระดับมันสมอง โครงการ Global Partnership for High-Energy Physics Frontier



104 การพัฒนา อววน. ของประเทศ: การฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการการวิจัยและพัฒนาเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

โดย ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ร่วมกับ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ�ากัด

โครงการการวิจัยและพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่
การผลิตเพื่อให้เข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

และความปลอดภัยทางอาหารสู่ผู้บริโภค 
โดย ผศ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์ ภาควิชาการสัตว์บริโภค 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 

บริษัท รวมพรมิตรโภคภัณฑ์ จ�ากัด

รูปที่ 3.4-1 ตัวอย่างผลงานจากโครงการ Talent Mobility

3.5) การดึงดูดและรกัษาผู้เชีย่วชาญและนักศึกษาต่างชาติ
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
จากข้อมูลสถิติแรงงานประจ�าปี 2562 พบว่า คนต่างชาต ิ
กลุ่มทักษะสูงที่ท�างานอยู่ในประเทศไทยจ�านวน 113,479 คน  
(ร้อยละ 3.8 ของแรงงานต่างชาติทั้งหมด)91 โดยสถาบัน
อุดมศึกษาทั่ วประเทศ มีบุคลากรสายวิชาการที่ เป ็น 
ชาวต่างชาติประมาณ 2,500 คน จากจ�านวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งสิ้น 79,422 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของ
บคุลากรสายวิชาการทัง้หมด (ข้อมลูล่าสดุในปีการศกึษา 2561)  
นอกจากน้ี จ�านวนชาวต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก มีจ�านวนทั้งสิ้น 
24,978 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี  
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อาจส่งผลกระทบให้จ�านวนนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาเรียน
ในประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มลดลง ที่ผ่านมา รัฐบาล
ได้เร่งจัดท�ามาตรการเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรต่างชาติ  
(Attract & Retain) ดังนี้ 

1) การจัดตั้ งหน ่วยงานบริการแนะน� าและรับรอง 
ผูเ้ชีย่วชาญ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุได้จัดตัง้ 
ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC)92  

เพือ่ให้บรกิาร แนะน�าและรบัรองผูเ้ชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกเรื่องระบบตรวจ
ลงตราและการจัดท�าใบอนุญาตท�างาน  

2) การก�าหนดระบบตรวจลงตรา (Visa) ที่เหมาะสมและ
ยืดหยุ่น รวมท้ังให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่ชาวต่างชาติ 
ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญทักษะสูง ประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการ 
Smart Visa ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู ้บริหาร
ระดับสูง นักลงทุน และผู ้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
หรือสตาร์ทอัพ โดยมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ให้สามารถ
พ�านักในประเทศไทยได้สูงสุด 4 ปี รวมคู่สมรสและบุตร  
ลดข้อก�าหนดด้านการรายงานตวัต่อส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง  
และสามารถเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรได้ไม่จ�ากัด93 

3) การสร ้างสภาพแวดล ้อมและโครงสร ้างพ้ืนฐาน 
ที่เอื้ออ�านวยต่อการท�างาน ประเทศไทยได้ด�าเนินการอย่าง 
ต ่อเนื่องเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor-EEC) ให้เป็นแม่เหล็กส�าคัญ
เพื่อดึงดูดการลงทุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ เช่น ระบบขนส่ง

91 ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. (2563). สถิติแรงงานประจ�าปี 2562.
92 http://www.boi.go.th/stc/index.php?lang=th
93 https://www.boi.go.th/un/boi_event_detail?module=news&topic_id=125609&language=th
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และโลจิสติกส์ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน การพัฒนา
ท่าเรอืแหลมฉบงัและท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3  
และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation - EECi) ซึ่งจะเป็น
พื้นที่ส�าหรับการคิดค้นนวัตกรรมที่จะเสริมสร้างศักยภาพ 
ของประเทศให้มีความเข ้มแข็งทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นพื้นที่ที่ได้รวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานส�าหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา รองรับการขยายผล
งานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต 
ของบุคลากรชาวต่างชาติและครอบครัว

3.6) การสร้างความเชือ่มโยงกับมหาวิทยาลัย/สถาบนัวิจัย
ต่างประเทศ
กองทนุ Newton UK - Thailand Research and Innovation  
Partnership Fund 
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ก่อต้ังกองทุน Newton Fund  
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับ
ประเทศพันธมิตร 16 ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ 
น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการเติบโตอย่างยัง่ยนื  
โดยตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา กองทนุได้สนับสนนุงบประมาณ 
แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ จ�านวน 2-4 ล้านปอนด์ต่อปี  
โดยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในหลายด้าน เช่น  
การศกึษาวิจยัในระดับปรญิญาเอกให้กับนกัศกึษาปรญิญาเอก 
132 ต�าแหน่ง สนบัสนุนเงนิทุนส�าหรบัการเดนิทางเพือ่ศกึษาวจิยั 
ส�าหรับนักวิจัยรุ ่นใหม่ 56 คน สนับสนุนการฝึกอบรมแก่ 
นักวิจยัระดบักลาง (Mid-career researchers) และเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ 112 คน และสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นไม่เกิน 
100,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.3 ล้านบาท) ส�าหรับโครงการ
วิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูง 45 โครงการ (Institutional 
links and impact scheme)94  โดยผลกระทบของโครงการ
วิจัยขนาดใหญ่ดังกล่าว (ณ เดือนสิงหาคม 2563) ได้น�าไปสู่ 
การขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นอีก 64 โครงการ 166 กิจกรรม  
เกิดผลลัพธ์จากงานวิจัยเป็นผลงานตีพิมพ์ 105 รายการ 
ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ 51 ชิ้น สิทธิบัตร 4 ฉบับ และฐาน
ข้อมูลกับตัวต้นแบบอีก 11 รายการ 

โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่  
(Big Science): ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเซิร์น
เซิร์น (CERN) หรอื องค์การวจิยันวิเคลยีร์ยโุรป (The European  
Organization for Nuclear Research) เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคยุโรป ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการวิจัยฟิสิกส์พื้นฐานระดับโลก95 
ในปี 2543 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ริเริ่ม
โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร ์น และได้ผลักดันให้เกิด 
การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวจัิย
และสถาบันการศึกษาของไทยกับเซิร์น จ�านวน 6 ฉบับ และ 
ในปี 2561 ได้ยกระดับความสัมพันธ์ไปเป็นระดับรัฐบาล 
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในขณะนั้น)  
เป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลไทยร่วมกับผู้แทนของเซิร์น96

ผลการด�าเนนิงานภายใต้ความร่วมมอืกบัเซร์ิน ได้มกีารส่งเสรมิ 
ให้นักศึกษาปริญญาโท-เอก และนักวิจัยไปท�างานวิจัยที่เซิร์น 
จ�านวนท้ังสิ้น 46 คน (ปี 2555-2563) มีการส่งนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ท้ังหมด 10 รุ่น 
จ�านวน 29 คน (ปี 2553-2562) รวมถึงมีการจัดกิจกรรม
อบรมความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ครูฟิสิกส์ นอกจากนี้ยังเกิดการพัฒนาภาคีโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Science 
Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  
3 แห่ง และหน่วยงานภาครฐัด้านการวจิยัและเทคโนโลย ี6 แห่ง  
และสมาชิกสมทบเป็นสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์ 
ท่ีจะรับข้อมูลการทดลองจากศูนย์ข้อมูลของเซิร์นมาใช ้
ในการทดลองซีเอ็มเอส (CMS: Compact Muon Solenoid) 
และอลิซ (ALICE: A Large Ion Collider Experiment)97  
โดยทรัพยากรส่วนหนึ่งเปิดเป็นระบบ Open service รองรับ
งานวิจัยในประเทศ ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2554 จนถึง
ปัจจุบัน มีโครงการวิจัยท่ีเข้าใช้ทรัพยากรภาคี 246 โครงการ  
ผู้ใช้งานรวม 251 คน แบ่งเป็นนักวิจัย/อาจารย์ 64 คน 
และนักศึกษา 187 คน และผู้ใช้งานส่งผลงานตีพิมพ์ทั้งส้ิน  
287 ผลงาน98

94 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564 British Council (2021) Newton Fund. Strengthening links beyond individual researchers
95 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน https://www.slri.or.th/thaicern/#:~:text=ความร่วมมือระหว่างไทยกับ,ท�างานวิจัยร่วมกับเซิ
96 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/03/ss14_20years-thai-cern/
97 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2563) 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น 
98 สถาบนัวิจยัแสงซนิโครตรอน โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium https://www.slri.or.th/thaicern/index.php/national-e-science.html
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วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ อว. ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจที่ส�าคัญ 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

การพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพชีวิต  
รองรับสังคมสูงอายุ และลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม
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บทที่ 4
การปฏิรปูระบบการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพือ่วางรากฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  
มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจะช่วย 
ส ่งเสริมการสร ้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของประเทศ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่เศรษฐกิจ
นวตักรรม เพ่ือเป็นประเทศพฒันาแล้วอย่างเตม็รปูแบบและยัง่ยนื  
มสัีงคมทีม่คีณุภาพ รฐับาลจงึได้จดัตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลกัจ�านวน 5 ฉบบั ประกอบด้วย 1) พระราชบญัญตัปิรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2562 2) พระราชบญัญตัิ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 3) พระราชบญัญติัสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
และ 5) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562  ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
ที่ส�าคัญ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ อว. ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน
พันธกิจที่ส�าคัญตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ ่งเน้น 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด ้วยนวัตกรรม การพัฒนาคน 
ในศตวรรษที ่21 การยกระดับคุณภาพชวิีต รองรับสงัคมสงูอายุ  
และลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม ซ่ึงการควบรวมหน่วยงาน
ทาง “การอุดมศกึษา” และ “วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม” 
จะท�าให้เกิดการท�างานหนุนเสริมกัน (Synergy) อย่างมี
ประสิทธิภาพในหลายมิติ 

การจะท�าให้ระบบ อววน. มีเอกภาพและเกิดการบูรณาการ 
การท�างาน ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติจ�านวน 
4 คณะ ประกอบด้วย 1) สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สภานโยบาย)  
เป็นกลไกระดับนโยบายสูงสุด โดยมีส�านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)  
เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ 2) คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (กสว.) โดยมีส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ 
3) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยมีส�านักงานปลัด 
กระทรวง อว. เป็นฝ่ายเลขานกุารฯ และ 4) คณะกรรมการ
มาตรฐานการอดุมศกึษา (กมอ.) โดยมีส�านกังานปลดักระทรวง อว.  
เป็นฝ่ายเลขานุการฯ นอกจากน้ี ยงัก�าหนดให้มคีณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดท�าแนวทางการพัฒนา
ระบบ กลไก การบูรณาการการท�างานและวิธีการปฏิบัติ
ราชการ การจัดโครงสร้างและอัตราก�าลังของหน่วยงาน 
ในบงัคบับญัชาและในก�ากบัดแูลของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ 
การปฏิรูปเชิงโครงสร้างของระบบ อววน. ในช่วงของ
การเปลี่ยนผ่าน สามารถด�าเนินต ่อไปได ้อย ่างราบรื่น  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (รูปที่ 4.1)

รูปที่ 4.1 โครงสร้างระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สภานโยบาย
(สํานักงานเลขานุการ สอวช.)

กกอ.
(สํานักงานเลขานุการ สป.อว.)

กสว.
(สํานักงานเลขานุการ สกสว.)

คกก.ขับเคลื่อนฯ
(ฝ�ายเลขานุการ สํานักงาน

ก.พ.ร. และ สอวช.)

กองทุนเพ�่อการพัฒนา
อุดมศึกษา กองทุนส�งเสร�ม ววน.

คณะรัฐมนตร�

นรม./รมว

หน�วยบร�หารและจัดการทุน

มหาว�ทยาลัย สถาบันว�จัย เอกชน ชุมชน
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ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนับต้ังแต่กลางปี 2562 ได้มี 
การขับเคลื่อนปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน เพื่อให้การด�าเนินงาน
ในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป 

4.1 การปรับโครงสร้างระบบหน่วยงาน 
การขบัเคล่ือนการปฏริปูด้านโครงสร้างระบบหน่วยงานท่ีผ่านมา  
ได้มีการจัดแบ่งประเภทของหน่วยงานเพื่อก�าหนดบทบาท 
ของหน่วยงาน (Division of Labor) ให้มีความรับผิดชอบ 
ต่อภารกจิ (Accountability) ลดความซ�า้ซ้อนการด�าเนนิงาน และ
ปิดช่องว่างภารกิจที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ได้ออกแบบ
กลไกในระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การส่งต่อและ 
รับนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ตอบโจทย์ประเทศและนโยบาย 
อววน. และส่งเสริมให้หน่วยงานด�าเนินงานได้โดยยืดหยุ่น  
คล่องตวั รองรบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัได้ 

ทีผ่่านมาได้มกีารขบัเคลือ่นการปฏริปูระบบบรหิารและจดัการทนุ 
โดยจดัตัง้หน่วยงานบรหิารและจัดการทนุเพิม่เติมขึน้จ�านวน 3 แห่ง  
ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทนุวจิยัและนวตักรรมด้านการ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก�าลงัคน และทนุด้านการพัฒนาสถาบนัอดุมศกึษา 
การวิจยัและการสร้างนวตักรรม (บพค.) และหน่วยบริหารและ
จดัการทนุด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
(บพข.) ตามมติสภานโยบายในการประชุม ครัง้ท่ี 1/2562 โดย
มวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่ให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบด้านการบรหิาร
และจัดการทุนที่ครอบคลุมทุกสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ 
ทัง้ในเชงิพืน้ท่ี ก�าลงัคน และระบบนวตักรรม 

การจัดตั้ง บพท. บพค. และบพข. มีลักษณะเป็นหน่วยงาน
ชั่วคราว (Sandbox) อยู่ภายใต้ สอวช. โดยอาศัยข้อบังคับ 
คณะกรรมการอ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
หน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 (ข้อบังคับ กอวช.) 
รองรับให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีอิสระ (Autonomy)  
มีคณะกรรมการบริหาร และมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยเริ่ม
ด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
ท�าให้ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีหน่วยงาน
บริหารและจัดการทุนที่รองรับสาขายุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมได้ครอบคลมุมากขึน้ หน่วยงานบรหิารและจดัการทุน 
แต่ละแห่งมีจุดเน้นของการบริหารจัดการโจทย์การวิจัย 
ที่ชัดเจน ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพตลอดทั้งกระบวนการ 

ตัง้แต่การก�าหนดโจทย์วจิยัทีต่รงกบัความต้องการของประเทศ 
การบริหารและจัดการทุนที่ตรงตามเป้าหมายและเพื่อให้เกิด
ผลสมัฤทธิ ์การบรหิารและจดัการองค์ความรูแ้ละการวางแนว 
ทางในการน�าผลงานวจัิยและนวตักรรมทีเ่กดิจากการสนบัสนนุทนุ 
ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานในระบบมากขึ้น 

ในส่วนของการปฏิรูปส่วนราชการภายใต้กระทรวง อว.  
ได้มกีารประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง อว.  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่  
2 มีนาคม 2564 โดยครอบคลุมส่วนราชการ 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ส�านักงานรัฐมนตรี (สร.อว.)  
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.)  
และส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุน 
ให้เกิดการบูรณาการการท�างาน บุคลากร และทรัพยากรให้มี 
ความคล่องตัวและด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

4.2 การจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
เพื่อเปน็ทิศทางการพัฒนาดา้นการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
สภานโยบายได ้ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์ด ้าน 
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2570  
โดยค�านึงถึงโจทย์ส�าคัญในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
 บริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน การจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น 
กระทรวงใหม่ และบรบิทโลกท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมขับเคล่ือน
การด�าเนนิงานในลกัษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ  
ตามเป้าประสงค์ของการพฒันาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพฒันา
ก�าลงัคนและสถาบนัความรู้ 2) การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและ 
สร้างนวตักรรมเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละลดความเหล่ือมล�า้  
โดยด�าเนนิควบคูไ่ปกับการปฏริปูระบบอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 
ในแต่ละแพลตฟอร์มได้มกีารก�าหนดเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์
ท่ีส�าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) รวมถึง 
ชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  (รูปที่ 4.2)
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4.3 การพฒันาระบบงบประมาณเพือ่ขับเคลือ่น
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
การเปลี่ยนผ่านระบบงบประมาณภายใต้การจัดตั้งกระทรวง 
อว. มีหลักการส�าคัญคือ การใช้ระบบงบประมาณเป็นกลไก
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน นโยบายรัฐบาล และ
ประเด็นเร่งด่วนส�าคัญของประเทศ โดยออกแบบให้มีกองทุน 
ส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมขึน้ภายใต้พระราชบญัญตัิ 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ระบบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถจัดสรรและ
บริหารได้แบบ Block grant และ Multi-year เน่ืองจาก
กระบวนการข้ันตอนการเสนอของบประมาณเดิมเป็นไปตาม
ปฏทินิงบประมาณรายปี ซึง่ไม่เหมาะสมกบัแผนงาน/โครงการ
พัฒนาก�าลังคน ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องหลายปี และ 
จะต้องเขียนข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดล่วงหน้าก่อน
การด�าเนินงานจริง ซึ่งไม่เหมาะกับแผนงาน/โครงการวิจัย

และนวัตกรรมท่ีต้องรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว  

ท่ีผ่านมา สภานโยบายได้อนุมัติให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เสนอกรอบวงเงินจ�านวน 
37,000 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรจ�านวน 12,555 ล้านบาท 
ผ่านกองทุน และจัดสรรจ�านวน 11,513 ล้านบาทให้กับ 
หน่วยวจิยัและนวตักรรมโดยตรง), 2564 (เสนอกรอบวงเงนิจ�านวน 
47,192 ล้านบาท ได้รบัการจดัสรรจ�านวน 19,917 ล้านบาท)  
และ 2565 (เสนอกรอบวงเงินจ�านวน 24,400 ล้านบาท)  
และกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก�าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เสนอกรอบวงเงนิจ�านวน 10,250 ล้านบาท  
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 
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4.4 การจัดระบบติดตามและประเมินผล  
เพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
กฎหมายการจัดตั้งกระทรวง อว. ได้ก�าหนดกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน โดยให ้
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง ท�าหน้าทีติ่ดตามและประเมนิ
ผลการด�าเนินการแทนสภานโยบายในเรือ่งทีส่ภานโยบายเหน็ว่า 
จ�า เป ็นที่ต ้องพิจารณาด�าเ นินการตามภารกิจที่ ได ้รับ 
มอบหมายเป็นพิเศษ หรอืมเีหตุอืน่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติาม 
หน้าที่และอ�านาจของสภานโยบาย ตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม นอกจากน้ี ยังให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ท�าหน้าที่ติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ 
การสนบัสนนุจากกองทนุ และผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรม และ สกสว. และให้ กกอ.  
สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ โดย กกอ. ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลขึ้น 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้มีการก�าหนดกรอบการติดตามและประเมิน 
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน 2 ประเด็น 
ภายใต้หลักการ Double-loop Learning ดังนี้
1) การประเมนิผลงานวิจัยและนวตักรรม โดยประเมินผลผลติ 

ผลลพัธ์ และผลกระทบทัง้ในเชงิวิชาการ และเชงิเศรษฐกจิ 
และสังคม 

2) การประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยบริหารและ
จัดการทุน 
• ด้านความสามารถในการด�าเนินการตามแผน
• ด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยประเมนิการน�า

ผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์
• ด้านกระบวนการท�างาน (Process Evaluation)  

โดยประเมินกระบวนการของการบริหารจัดการ  
แผนงาน/โครงการ ด้าน ววน.

ในด้านการอุดมศึกษา ได้มีการวางแนวทางการติดตาม 
และประเมินผลใน 4 มิติ .ประกอบด้วย
1) การติดตามความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามแผนด้าน

การอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 
พ.ศ. 2564-2570 และแผนปฏบิติัการฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
กับการอุดมศึกษา (Higher Education Plan)

2) การติดตามและประเมินผลคุณภาพและพัฒนาการ 
ของการอุดมศึกษา (Quality & Development)

3) การติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญ
ด้านการอุดมศึกษา (Key Policies Result & Progress)

4) การตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (Budget & Output)

4.5 การเชือ่มโยงข้อมูลการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สอวช. สกสว. สป.อว. และ วช.  
ได้มคีวามพยายามร่วมกนัในการเช่ือมโยงข้อมลูการอดุมศกึษา 
และข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมเพือ่ใช้ประโยชน์
ในการจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ  
การบริหารและจัดการทุน และการติดตามและประเมินผล  
ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดภาระ 
ในการจัดท�าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยมีหลักการ 
ในการด�าเนนิงาน คอื ต้องตอบโจทย์ผูใ้ช้ (User) ในทกุภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวข้อง และต้องให้มีข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ป้อนเข้าสู่
ระบบสารสนเทศกลางได้แบบ Real time ส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
1) การออกแบบกรอบสถาปัตยกรรมข้อมูล อววน. ซ่ึงแบ่งเป็น  

4 ระดับ ได้แก่
• ระดับท่ี 1 Business Architecture ประกอบด้วย 

ส่วนกลยุทธ์ (Strategy) ส่วนองค์กร (Organization) 
และส่วนกระบวนการ (Process) 

• ระดับที่ 2 Application ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 
ในการด�าเนินงานต่าง ๆ เช่น ระบบเครดิตสะสม  
การสร้างความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
(Technology Transfer) เป็นต้น 

• ระดับที่  3 Data & Database ประกอบด้วย 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลด้านก�าลังคน
และความเชีย่วชาญ ฐานข้อมลูองค์ความรูเ้ชิงวชิาการ 
ฐานข้อมูลบริการและความร่วมมือ และฐานข้อมูล
สินทรัพย์และทรัพยากร เป็นต้น

• ระดับท่ี 4 Technology ประกอบด้วยเทคโนโลย ี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น Cloud-based Infrastructure, Big 
Data Blockchain เป็นต้น

2) การออกแบบการเช่ือมโยงฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง (รปูที ่ 4.3)  
ดงันี้
• ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 
Research and Innovation Information Sys-
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tem หรือ NRIIS) ซึ่งมีการจัดท�าโครงสร้างผังข้อมูล 
โดย กสว. สกสว. วช. และ สอวช.

• ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ได้แก่ ระบบข้อมูล Higher 
Education UNICON หรือ HE UNICON ด�าเนินการ
โดย สป.อว.

• ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบ
ข้อมลู National Science Technology Information  
System หรือ NSTIS ด�าเนินการโดย สป.อว. และ
จะด�าเนินการร่วมกับ กสว. พัฒนาระบบข้อมูลส่วนนี้ 
ต่อไป

Proposal Submission

N
R

IIS
G2B Platform

Talent, research matching, 
Occupation, International

collaboration

G2B Platform

Innovation platform
Landscape

สร�างความสามารถในการแข�งขัน

Society leverage
landscape

ลดความเหล่ือมลํ้า

HE/G.Sector strengthening
Landscape

เสร�มความแข�งแกร�งภายใน

Evaluation Platform

ประเมินเพ�่อพัฒนาต�อเนื่อง

Function
research

NSTIS

Infrastructure
management Service Scientists

SCI
Financial
system Government

Agency
Platform

(University ERP)

Curriculum

Accreditation and assurance

Student

Organization policy

Physical infrastructure

Human Resources

Procurement

Global collaboration

Financial systems for HE

H
E

 U
N

IC
O

R
N

Financial systems for R&I

Project Evaluation

OKR Report

Output Management

Monitoring

Project Management

Ongoing Approved Project

Proposal assessment

HR and Manpower

อาจารย�/นักว�จัย/
บัณฑิต นักว�ทยาศาสตร� นักว�จัย

RDI Project output

Infrastructure and tech-platform

เคร�่องมือการ
เร�ยนการสอน

Institute and organization

University/
Institute

Finance Systems

Data Gateway

HE Budget

basic Innovation IP RDI Project

Tech-platform เคร�่องมือว�จัย

CE/…. Research unit

Sci Budget วน. budget

รูปที ่4.3 ความเชือ่มโยงของระบบภายในซ่ึงจะเป็นทัง้ระบบบริหารจัดการ  
ระบบฐานข้อมูล ต่อเน่ืองไปจนถงึการปฏิบติัการภายในของหน่วยงาน 

4.6 การพฒันาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
การพฒันาและปรบัปรุงกฎหมาย กฎ และระเบยีบ มวีตัถปุระสงค์ 
ให้หน่วยงานในระบบสามารถด�าเนนิการวจิยัและนวตักรรมได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้น ลดปัญหาและอุปสรรค ความซับซ้อน 
ยุ่งยากของกระบวนการและขั้นตอน และลดระยะเวลาในการ
ด�าเนนิงาน อกีท้ังยงัมุ่งพฒันากฎหมายและระเบยีบทีส่นบัสนนุ
การด�าเนินงานตามนโยบาย มาตรการและกลไก เพื่อให ้
การปฏิรูประบบ อววน. สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยมีระบบ

นิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์มากข้ึน พร้อมส�าหรับการพัฒนา 
ให้เกิดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมุ ่งสู ่การเป็นประเทศ 
ท่ีพฒันาแล้วต่อไป กฎหมายจดัตัง้กระทรวง อว. ได้วางหลกัการ 
ไว้ในกฎหมาย (Basic Laws) ในหลายประเด็นการพฒันา และ
ในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ในบางประเด็น 
ที่มีความส�าคัญเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนบทที่	4

113

บทที่
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1) จัดท�าร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ืองหลักเกณฑ์
การจัดซ้ือจัดจ้างเพือ่การวจัิยและพฒันา และเพือ่การ 
ให้บริการทางวชิาการของสถาบนัอดุมศึกษา
การจดัท�าร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดและ
สร้างระบบที่คล่องตัวมากขึ้นในการให้บริการทางวิชาการ 
ของสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่กีย่วกบัการจัดหาพสัดขุองหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยมีประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดไว้ 
ในร่างประกาศ เช่น การก�าหนดให้มีคณะกรรมการกลาง 
ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย พจิารณาวนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้าง  
การก�าหนดให้เอกสารจัดซื้อจัดจ้างสามารถกระท�าได้โดยวิธี
การทางอิเล็กทรอนกิส์ การก�าหนดให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐั 
มีอ�านาจการส่ังซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท  
หากเกินวงเงินให้เป็นอ�านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน การลดขั้นตอนการซ้ือหรือ 
จ้างเพือ่การวิจยัและนวตักรรมเหลอื 2 วธิ ีได้แก่ วธีิคดัเลือก และ
วิธีเฉพาะเจาะจง และก�าหนดวิธีการให้ง่ายขึ้น การก�าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐสามารถโอนหรือบริจาคพัสดุให้หน่วยงาน
ภาคเอกชนทีร่่วมด�าเนนิโครงการหรอืองค์กรสาธารณะได้ และ
คูสั่ญญาสามารถเลอืกใช้แบบสญัญาของหน่วยงานของรฐัหรอื
แบบสัญญามาตรฐานที่ผ่านอัยการสูงสุด เป็นต้น 

ร่างประกาศฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่ส�าคัญ 
ในการด�าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาให้สามารถจดัซ้ือจดัจ้าง 
เพ่ือการวิจัยได้คล่องตัวมากข้ึน ท�าให้สถาบันอุดมศึกษา
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยไม่ต้องกงัวลกบัอุปสรรคหรอืข้อจ�ากดั
ด้านขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับการผลิต
และการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบ
ความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป 

2) ระเบยีบสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วธิกีารสนับสนุนทนุวจัิยและนวตักรรมแก่ภาคเอกชน
และภาคประชาสงัคมเพือ่ให้น�าผลงานวจัิยและนวตักรรม 
ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563
ระเบียบฉบับนี้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ส�าคัญเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 

การสนบัสนนุทนุวจิยัและนวัตกรรมของหน่วยให้ทนุ ทีจ่ากเดมิ 
ส่วนใหญ่ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ  
มาให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้โดยมีระเบียบ
รองรบั ท้ังนี ้เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสรมิการน�าผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมีนัยยะส�าคัญมากยิ่งขึ้นได้  

ระเบียบสภานโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน
ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพือ่ให้น�าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ก�าหนดให้ 
ผู ้รับทุนหมายความรวมไปถึง บุคคล คณะบุคคล ชุมชน 
หน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาคประชาสังคมด้วย 
เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูท้�าวจิยัและนวตักรรมในทกุภาคส่วน 
ให้สามารถเป็นผูร้บัทุนได้หากมศีกัยภาพเพยีงพอ โดยหน่วยงาน 
ผูใ้ห้ทุนเองจะต้องมคีวามสามารถในการพจิารณาสนบัสนุนทนุ 
ไปยังผู ้รับทุนท่ีมีความพร้อมและสามารถด�าเนินการตาม
โจทย์วิจัยที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ระเบียบฉบับนี้ยังได้ก�าหนด
กลไก วิธีการ ขั้นตอน รวมถึงประเด็นที่หน่วยงานให้ทุน
ต้องค�านึงถึงในการพิจารณาให้ทุนไว้อย่างรัดกุม เช่น การมี 
คณะกรรมการบริหารในขั้นตอนของการพิจารณาให้ทุน  
การก�าหนดคุณสมบัตขิองผูร้บัทุนภาคประชาสงัคม การวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้รับทุนเอง รวมถึงการวิเคราะห์ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีประเทศจะได้รบัจากโครงการ การตดิตาม
ประเมนิผล และการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์  
เพื่อให ้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมไปยังภาค
เอกชนและภาคประชาสังคมเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และตอบวัตถุประสงค ์
ของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ระเบียบฉบับนี้จะเป็นหลักเกณฑ์กลางส�าหรับหน่วยงานใช ้
ในการพจิารณาและอ้างองิในการจดัสรรทุนได้อย่างมมีาตรฐาน
เดยีวกนั และช่วยให้หน่วยงานให้ทนุของรฐักล้าตดัสนิใจลงทุน
วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
ส่งผลให้มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
นวตักรรมในภาคเอกชนเพิม่มากขึน้ ซึง่จะเป็นรากฐานท่ีส�าคัญ
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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อววน. เป็นฟันเฟืองหลักในการเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนา 
อย่างสมดุลด้วยนวัตกรรม จึงต้องมีการปฏิรูประบบ อววน. ให้เข้มแข็งและยืดหยุ่น

ต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่หน่วยงาน 
อย่างชัดเจนและมอบความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ก�าหนด
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บทที่	5
ภาพรวมการด�าเนินการท่ีผ่านมา 
และแนวทางการพัฒนา อววน. ในอนาคต
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บทที่ 5
ภาพรวมการด�าเนินการทีผ่่านมา 
และแนวทางการพฒันา อววน. ในอนาคต

5.1 ภาพรวมการด�าเนินการที่ผ่านมา
จากสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ต้ังแต่การเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของผูบ้ริโภค การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรบัเปลีย่น 
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมืองโลก และสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ จนถึง 
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ทีท่�าให้เกดิผลกระทบ
ต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญ ส่งผลให้โลกในปัจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา อววน. มีบทบาทส�าคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤต
การระบาดของโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 
ที่มีความก้าวหน้าเป็นล�าดับต้นของภูมิภาค นอกจากนี้  
ยั ง มีบทบาทในการสนับสนุนการกระจายรายได ้และ 
ขจัดความยากจน โดยมีเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับชุมชน เพ่ือใช้ในการวางแผนและบริหาร
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสร้าง
ชุมชนนวัตกรรมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่ม
ในห่วงโซ่อุปทาน สร้างอุตสาหกรรมระดับพื้นที่ เช่น สินค้า
เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ประจ�าชุมชน 
(OTOP) ช่วยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านมาตรการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ

หมนุเวียน-เศรษฐกจิสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy:  
BCG) รวมถึงการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ 
ที่มีนวัตกรรม ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
และการลงทุนของภูมิภาค บูรณาการและน�าองค์ความรู ้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ อววน. ยังเป็นแหล่งรวม 
บุคลากรท่ีมีความรู ้และความเช่ียวชาญข้ันสูงจ�านวนมาก 
สามารถด�าเนนิการฝึกอบรมแก่บคุลากรในภาครฐั ภาคเอกชน  
และประชาชนทั่วไป เพื่อน�าความรู ้ไปประกอบวิชาชีพ 
ในปัจจุบันและอนาคตได้

5.2 การปรับตัวสู่อนาคต
แนวโน้มโลกที่ส ่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศไทย  
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลัน และสถานการณ์
วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงระบบทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง  
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก พ่ึงพาต่างชาต ิ
อย่างมากในด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ และเทคโนโลยี 
และขาดการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเพียงพอ  
จุดบกพร่องเหล่านี้ชี้ให้เห็นความจ�าเป็นที่ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศใหม่ โดยให้
ความส�าคัญในเร่ืองต่อไปนี้
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การสร้างสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
และยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม  

1

2
การค�านึงถึงความม่ันคงของประชาชนในประเทศเป็นที่ ต้ัง ทั้งความม่ันคง 
ทางอาหาร ความม่ันคงทางสุขภาพ ความม่ันคงทางพลังงาน และความม่ันคง 
ทางอาชีพ

3
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก เพือ่กระจาย
ความเจริญสูท้่องถิน่ และส่งเสริมให้เกดิการพึง่พาตัวเอง เพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาจากความสามารถ
ของคนไทย เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างชาติ

5
การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมในอนาคตที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก
และเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมพลิกโฉม เช่น สังคมที่มนุษย์
และหุ่นยนต์อยู่ร่วมกันในชีวิตประจ�าวัน เศรษฐกิจที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน 
ในการด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น

ในการขับเคล่ือนไปสู ่กระบวนทัศน ์ใหม ่ในการพัฒนา
ประเทศดังกล ่าวนั้น ต ้องวางแผนเตรียมความพร ้อม 
ด ้านก�าลังคนให ้มีความรู ้และทักษะสูง พัฒนาระบบ 
ก า ร ศึ กษาที่ ส าม า รถปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ  ์
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
องค์ความรู้พ้ืนฐานที่จ�าเป็น พัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า
เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาผู ้ประกอบการ
และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งออกแบบระบบ
การถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีไปสู ่ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อกระจายความเจริญในพ้ืนที่

อววน. เป็นฟันเฟืองหลักในการเปลี่ยนประเทศไทยไป
สู ่ประเทศที่พัฒนาอย่างสมดุลด้วยนวัตกรรม จึงต้องมี
การปฏิรูประบบ อววน. ให้เข้มแข็งและยืดหยุ ่นต่อการ 
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยการแบ่งบทบาทหน้าที่หน่วยงาน 
อย่างชัดเจนและมอบความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ก�าหนด 
การออกแบบระบบงบประมาณ อววน. ให้สามารถรองรับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถ
จัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่ เป ็นก ้อนและรองรับ 

การด�าเนินการหลายปีติดต่อกันได้ และการออกแบบระบบ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได ้
ท้ังในระดับนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
และระดับปฏิบัติ

5.3 แนวทางการพฒันา อววน. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ  
ด้วย อววน. ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทิศทาง
การพัฒนา อววน. เพื่อการฟื้นตัวของประเทศจากวิกฤต 
โควิด-19 และการปรับตัวสู่อนาคต ควรมุ่งเน้นการด�าเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ ใน 6 ด้าน (รูปที่ 5.3) ดังนี้

1) เปลีย่นความยากจนสูค่วามมัง่มอีย่างท่ัวถงึด้วย อววน.  
มุ ่ ง เน ้นปรับเปลี่ยนการแก ้ไขป ัญหาความยากจนจาก 
การอุดหนุนทรัพยากร ไปสู่การปลดล็อคศักยภาพความเป็น 
ผู้ประกอบการนวัตกรรมของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได ้
และคุณภาพชีวิต ควบคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
อุตสาหกรรมให้เกิดเป็นข้ัวความเจริญใหม่ของประเทศ 

• ขจัดความยากจนอย่างตรงจุด เกาะติดครัวเรือน
ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมเพื่อออกแบบมาตรการ
อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ต่อยอดพัฒนา
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ฐานข้อมูลชุมชน บูรณาการการท�างานเพื่อสร้าง 
ผู้ประกอบการท้องถิ่น ออกแบบกลไกความร่วมมือ 
ระหว่างภาคเอกชนและชุมชนที่แบ่งปันผลประโยชน ์
อย่างเป็นธรรม

• สร้างศนูย์กลางความเจรญิในท้องถ่ินด้วยนวตักรรม 
พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจนวัตกรรม และสร ้างขั้ว 
ความเจริญผ่านการพฒันาอตุสาหกรรมหลกั ตามจดุแขง็ 
ของพ้ืนที่ เช่ือมโยงให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้  
วิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
และสร ้างแรงจูงใจในการกระจายโอกาสและ 
ความเจริญสู่ภูมิภาค

• ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมท่ีคนไร้โอกาสเข้าถงึได้ 
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือผู้ไร้โอกาส ขจัดอุปสรรค
การเข้าถึงนวัตกรรม และเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู ่
การผลิตเชิงพาณิชย์

2) สร้างเสรมิคณุค่าแห่งความเป็นมนษุย์และพลงัทางสงัคม 
เพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วย อววน. 
โดยส่งเสริมระบบ อววน. ในการสร้างคน องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเพือ่สนบัสนนุการพฒันามนษุย์ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ที่สมดุล ยั่งยืน และทั่วถึง ให้ความส�าคัญกับความมั่นคง 
ของมนษุย์ สขุภาวะ การพฒันามนษุย์ทุกช่วงวยั ความหลากหลาย
ของวิถชีวิีตและวัฒนธรรม ความเปิดกว้างและความเป็นธรรม 
ในสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ 
ท้ังระดับชาติและระดับท ้องถิ่น ความเข ้าใจโลกและ 
การเปลีย่นแปลงทางภมูริฐัศาสตร์ และการอยูร่่วมกบัสิง่แวดล้อม
อย่างสอดคล้องกบัระบบนเิวศและมภูีมคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี

• เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนามนุษย์ 
และสุขภาวะ ส่งเสริมการสร้างคน องค์ความรู ้  
และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีให้ความ
ส�าคัญกับมนุษย์ เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
(human security) การพัฒนามนุษย์ (human  
development) ตลอดช่วงชีวิตหลายขั้น (multi-
stage life) และระบบสุขภาพ (health systems) 
เพื่อสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

• ส่งเสรมิการขับเคลือ่นกระบวนการทางสงัคม วฒันธรรม 
และการเมอืงในระดบัท้องถิน่และระดบัโลก ส่งเสริม 
การสร้างคน องค์ความรู ้และนวัตกรรมเพือ่ขบัเคลือ่น
กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
ด้วยการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมที่หลากหลายและ
ครอบคลุมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
โลก โดยค�านึงถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 

ของชาติ และการอยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

• เสริมสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศและความ
ยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม 
ก า รสร ้ า งคน  อ งค ์ ค ว ามรู ้  แ ละนวั ตกรรม
เพ่ือเสริมสร ้างความสามารถในการจัดการน�้า  
ทรพัยากรธรรมชาต ิ และความหลากหลายทางชวีภาพ 
อย่างยั่งยืน ความสามารถในการจัดการมลพิษ 
ความเสี่ ยง  และภัยพิบัติ  และความสามารถ 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เสรมิศกัยภาพมนษุย์และสงัคมในความเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่ 
บูรณาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม 
กับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
บรรทัดฐานและความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับ 
นยัทางจรยิธรรม กฎหมาย และสงัคมของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการเตรียมพร้อมรับมือกับ 
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ ตลอดจน 
สร ้างพื้นท่ีร ่วมเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมแบบ 
สหวิทยาการที่บูรณาการข้ามศาสตร์ 

3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน  
โดยใชโ้มเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นเคร่ืองยนต์ชุดใหม่ส�าหรับ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร ้างการเติบโต
เชิงคุณภาพ ต่อยอดจากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ของไทยในด้านความเข้มแข็งของฐานทรัพยากรชีวภาพ 
ภายในประเทศ สูก่ลยทุธ์การสร้างความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนั 
ในระดับโลก มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาใน 4 อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ ได ้แก่ เกษตรและอาหาร ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการเคมีชีวภาพมูลค่าสูงเพื่อสร้างพลังงานชีวภาพ 
วัสดุชีวภาพ และชีวเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการแพทย์  
ยา วัคซีน และบริการสุขภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมท้ังส่งเสริมการเปลี่ยนผ่าน
โมเดลการพัฒนาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน การสร้างกลไกและ
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา BCG และการอ�านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ BCG

• เกษตรและอาหาร ขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารของไทย
ไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูง
และมูลค่าเพิ่มสูง สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน
สากล กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม พร้อมรับกับ
ความเปลีย่นแปลง และสอดคล้องกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื
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• พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และชีวเคมีภัณฑ์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการเคมีชีวภาพมูลค่า
สูง เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนจาก
ฐานชีวภาพ ลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงและลดความ
ผันผวนด้านราคา และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 
กลุ่มวัสดุและเคมีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

• อุตสาหกรรมการแพทย์ ยา วัคซีนและบริการ
สุขภาพ สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาสินค้า
ทางสุขภาพและการแพทย์ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ 
เพ่ือสร้าง product champion รวมถึงศักยภาพ
สมุนไพรให ้มีมาตรฐาน สามารถส ่งออกขาย 
ต่างประเทศได้ เกิดอุตสาหกรรมด้านการแพทย์
และบริการสุขภาพ (medical hub) เป็นแหล่ง
สร้างงานให้แก่ผู ้มีทักษะสูงและรายได้สูง โดยมี
เป ้าหมายเพื่อประชาชนไทย มีสุขภาพแข็งแรง  
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยา วัคซีน อุปกรณ์
การแพทย์ และเวชภัณฑ์ ลดการพึ่งพาการน�าเข้า 
จากต ่างประเทศ รวมทั้งส ่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการแพทย์แม่นย�า การแพทย์เฉพาะบุคคล 
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบับรกิารด้านจโีนม 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อง  และสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ในประเทศให้
เข้มแข็งตามมาตรฐานสากล

• การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้ อววน.  
หนุนเสริมการปรับภาพลักษณ์ (rebranding) 
ประเทศไทยสู ่แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพสูงทั้งด้าน
สันทนาการและสุขภาพ มุ ่งสู ่การเป็นศูนย์กลาง
การดูแลสุขภาพของเอเชีย สอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาย
กระดับการน�าเสนอการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด ้ านมาตรฐานความปลอดภัย และ 
ด้านการฟื้นฟูและป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• เศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับสู่ระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน
ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู ่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
แก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ประสิทธิภาพ
ด้วยการส ่งเสริมการหมุนวนทรัพยากรกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่อย่างไม่สิ้นสุด เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการประหยัดทรัพยากร การพัฒนา

ธุรกิจใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและการหมุนเวียนของวัสดุ รวมทั้งสร้าง
การจ้างงานและสังคมสีเขียว

• สร้างกลไกและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการ
พัฒนา BCG สร ้างระบบนิเวศและปัจจัยเอื้อ
ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ BCG 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
ด้าน BCG เพ่ือการสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก 
และปลดล็อคข้อจ�ากัดทางกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการต ่าง ๆ ให ้ เอื้ออ�านวยต ่อการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตใน BCG

4) ยกระดับอุตสาหกรรม และวางรากฐานเพื่ออนาคตด้วย 
อววน. ใช้ อววน. หนุนเสริมการเปลี่ยนผ่านภาคการผลิต
และบริการสู ่ “อุตสาหกรรม 4.0” เพ่ิมจ�านวน Tech-
based Enterprises พร้อมกับเร่งสร้างขีดความสามารถ 
ในประเทศให้มีเทคโนโลยี วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง  
ส�าหรับแก้ไขโจทย์หรือรับมือกับวิกฤตการณ์ส�าคัญ รวมถึง 
มีโครงสร ้างพื้นฐานและแพลตฟอร ์มท่ีสามารถรองรับ 
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการยุคใหม ่ สนับสนุน
การวิ จัยข้ันแนวหน้า (frontier research) ในสาขา 
ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพเป็นเจ ้าของเทคโนโลยี หรือ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ พัฒนาองค์ความรู ้ 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม ที่น�าไปสู่
การสร้างพลังทางสังคมและทางสุนทรียะ ตลอดจนส่งเสริม
วัฒนธรรมการวิจัย และความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อสร้างความฉลาดรู้ให้กับสังคมไทยในทุกมิติ

• พัฒนาผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
สร ้างผู ้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมของไทย  
(Innovation Driven Enterprise: IDE) ให้มี
จ�านวนเพิ่มมากข้ึน โดยการสนับสนุนผู ้ประกอบ
การทุกระดับท้ังผู ้ประกอบการรายใหญ่ SMEs, 
startup, spin-off ให้ก้าวไปสู่ IDE อย่างมีศักยภาพ
เพื่อผลิตสินค ้าและบริการนวัตกรรมมูลค ่าสูง  
(high value added) เป็นแหล่งสร้างงานและ 
สร ้างรายได ้ ใหม ่ของประเทศ และแข ่งขันได ้ 
ในตลาดโลก รวมถึงเร่งการเติบโตเพื่อยกระดับ
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมท่ีมรีายได้และเตบิโตสงู

• สนับสนุนการพัฒนา Digital trade platform 
สัญชาติ ไทย  เน ้นการพัฒนา E-commerce  
Platform และ Tourism Exchange Platform  
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เพือ่รองรบัตลาดการซือ้ขายออนไลน์และการท่องเท่ียว 
แบบครบวงจร โดยจัดให้มีการส่งเสริมในรูปแบบ
ของ Small Business Innovation Research 
(SBIR) รวมทั้งจัดให้มีมาตรการจูงใจให้ SMEs  
ทั้งภาคการผลิต บริการ และการท่องเที่ยว เช่ือมต่อ 
ระบบเข้ากับแพลตฟอร์มดังกล่าว

• ส่งเสริมการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ปัญญาประดษิฐ์ในภาคเศรษฐกจิและสงัคม เสรมิสร้าง 
ศักยภาพเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถระดับ
แนวหน้าในการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 
AI) เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

• พัฒนาความสามารถรองรับการเปลี่ยนผ ่าน
เทคโนโลยีระบบคมนาคมแห่งอนาคต ส่งเสริมและ 
พัฒนาความสามารถของประเทศไทยในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศ (PM 2.5) จากการคมนาคม 
และการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจะ
น�าไปสู ่การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคม
แห่งอนาคต (future mobility) เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
( nex t - gene r a t i on  au tomot i ve )  และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวเนื่องด้านระบบขับข่ี
อัตโนมัติ การเชื่อมต่อ การท�าให้เป็นไฟฟ้า และ 
การแบ่งปัน (Autonomous, Connected, Electric,  
and Shared Vehicles : ACES) อุตสาหกรรม 
ระบบราง (railway) อุตสาหกรรมการบินและ 
อากาศยาน (aviation) และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
(logistics) รองรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีระบบ 
คมนาคมแห่งอนาคตร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั  
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการในประเทศ

• สร้างศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้าง
พื้ นฐานทางคุณภาพ  (Nat iona l  Qual i ty  
Infrastructure: NQI) เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการวาง
รากฐานของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ที่เป็นเอกภาพและมีความเป็นสากล มีความสมดุล
เพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
และความจ�าเป ็นในการสร ้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนาคต น�าไปสู ่ความได้เปรียบ
ทางการค้า กฎระเบียบทางการค้า ความมั่นคง

ของชาติ และความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่งผลต่อ
การสร้างความสามารถท้ังในด้านการน�าสินค้าและ
นวัตกรรมออกสู่ตลาด และการวิจัยและนวัตกรรม
ที่ประเทศไทยต้องการเป็นเจ้าของ

• ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ ่งเน้น
การยกระดับกลไกการบริหารจัดการ และการ
เช่ือมโยงการท�างานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานด ้านวิจัยและนวัตกรรมที่ รั ฐ ได ้ลงทุน 
ไปแล้วให้เกิดการใช้งานจากนักวิจัย หน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน อย่างทั่วถึง  
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการจัดให ้
มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านวิจัยและนวัตกรรมที่มีความส�าคัญต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือ 
ที่ยังขาดแคลนในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศิลปกรรม และด้านดิจิทัล ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้วย อววน. 
เสริมสร ้างประสิทธิภาพการท�างานของภาครัฐ  
โดยการน�านวตักรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา เสรมิสร้าง 
การปรับตัวที่รวดเร็วต ่อการเปลี่ยนแปลง และ 
การท�างานที่โปร่งใส ด้วยการน�า อววน. มาปรับใช ้
ในภารกิจการบริการของภาครัฐแก ่ประชาชน 
(service platform) ระบบข้อมูลเปิดแก่ประชาชน 
(open data) และการบริหารประสิทธิภาพการ
ท�างานภายในหน่วยงานรัฐ

• สนบัสนนุการวจัิยข้ันแนวหน้า (frontier research) 
ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรม เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ และพัฒนา
ความเข้าใจใหม่น�าไปสู่การยกระดับเป็นเทคโนโลยี 
นวัตกรรมหรือองค์ความรู ้ส�าคัญที่พลิกโฉมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
โดยเน้นการวิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาที่เป็นจุดแข็ง
ของประเทศ ที่มีความพร้อมสูงและมีคนศักยภาพสูง  
และการวจิยัข้ันแนวหน้าในสาขาท่ีท้าทาย เพ่ือป้องกนั 
ภัยคุกคาม รับมือความเสี่ยงและสร ้างโอกาส 
เพือ่อนาคต เน่ืองจากการวจิยัข้ันแนวหน้าเป็นการวจัิย 
ที่ต้องลงทุนและได้รับทุนวิจัยสนับสนุนในระยะยาว  
จึงจ�าเป ็นต ้องมีการประเมินและติดตามความ
ก้าวหน้าสม�่าเสมอ ในกรณีท่ีโครงการวิจัยไม่ประสบ
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ความส�าเร็จหรือมีปัจจัยสนับสนุนอื่นที่เร่งหรือชะลอ 
ความส�าเร็จของการวิจัย อาจจะมีการทบทวน
ปรับปรุงหรือยุติโครงการได้

• ส่งเสรมิความฉลาดรูแ้ละวฒันธรรมด้านวทิยาศาสตร์
ให้กับสังคมไทยในทุกมิติ สร้างแพลตฟอร์มระดับ
ประเทศและระดับท้องถิ่นให ้สังคมเพ่ือปลูกฝ ัง
วฒันธรรมด้านวทิยาศาสตร์ในมติต่ิาง ๆ  สร้างมาตรการ 
และแรงจูงใจในระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือการเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู ่สังคมที่มีฐานคิดวิทยาศาสตร์ ที่ประชาชน
สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี (wellness) 
มีความปลอดภัย (safety) มีความสุข (happiness)  
สามารถปรบัตวัได้กับการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ก้าวกระโดดในปัจจุบันและอนาคต และรบัผดิชอบต่อ
ส่วนรวมทัง้ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และระดบัโลก  
อนัจะน�าไปสูค่วามส�าเร็จในการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

5) พลิกโฉมการอุดมศึกษาและพัฒนาก�าลังคนให้ตอบ
โจทย์ประเทศ ผลักดันการพลิกโฉมบทบาทของสถาบัน
อุดมศึกษา ให้ตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาก�าลังคน การวิจัย 
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศและสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและปฏิรูประบบ
นิเวศการพฒันาก�าลงัคนของประเทศ ให้ตอบโจทย์การพฒันา
ก�าลังคนในทุกช่วงวัย ที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการส่งเสริมความเท่าเทียม

• ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา ปรับบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนาคุณภาพให้ทัดเทียม
ระดับนานาชาติ พร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการ
ภายในประเทศ โดยใช้กลไกการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่  
1) การพัฒนาการเรียนการสอน 2) การผลิตบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง 3) การวิจัย และ 4) การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้ สามารถรองรับความท้าทายใหม่ ๆ  
ของประเทศ (relevance) ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
มีความเป็นเลิศ (excellence) ในด้านที่เชี่ยวชาญ 
สามารถเป็นกลไกที่ส�าคัญในการสร้างภูมิคุ ้มกัน  
(resilience) ให้กับสังคม เป็นแหล่งพัฒนาทัศนคติ
ความเป ็นผู ้ประกอบการ (entrepreneurial  
mindset) โดยยงัคงความเป็นอสิระในการด�าเนนิงาน  
(autonomy) และธ�ารงไว้ซึ่งความหลากหลาย  
(diversity) ของการตอบโจทย์และความรับผิด 
และรับชอบ (accountability) ของสถาบนัอดุมศกึษา

• ยกระดับระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต รองรับ

การ เปลี่ ยนแปลงและเตรียมพร ้อมกับภาวะ
วิกฤต ออกแบบระบบการศึกษาและการเรียนรู ้
ที่ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และ
ในราคาที่เหมาะสม (affordable) สามารถผลิต
ก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะตอบโจทย์ความต้องการของ 
ภาคอตุสาหกรรมกบัการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกบั
แบบแผนการใช้ชีวิตที่มีหลายช่วง (multistage life) 
เน้นความร่วมมือในการผลิตก�าลังคนระหว่างสถาบัน
การศึกษากับภาคส่วนผู้ใช้งานก�าลังคน

• เชื่อมโยงการวางแผน การผลิต การใช้ประโยชน์ 
และส่งเสริมสภาพแวดล้อม ที่ดึงดูดก�าลังคนระดับ
มันสมองมาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ผลักดันให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่สามารถ
ดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ได้  
มุ ่งใช้ประโยชน์ก�าลังคนระดับมันสมองอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ ่มที่ภาครัฐลงทุน
สูง เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล รวมถึงน�าเอาศักยภาพ 
ของบุคลากรจากภายนอกประเทศให้มีส่วนร่วม เพื่อ
ให้ประเทศมีก�าลังคนระดับมันสมองเพียงพอต่อการ 
ตอบโจทย์ท้ังระยะสัน้และระยะยาว สามารถขบัเคลือ่น
ภาคเศรษฐกจิและการพัฒนาประเทศอย่างเตม็ที่ 

6) ปฏิรูประบบ อววน. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ปฏิรูประบบ อววน. เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยออกแบบโครงสร้างระบบ
หน่วยงาน เพือ่ให้เหน็ division of labor ในระบบ อววน. ท�าให้ 
หน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง เกดิความรับผดิชอบ 
ต่องาน (accountability) และสามารถบูรณาการการท�างาน
ระหว่างระบบการอดุมศกึษา และระบบวทิยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อลดความซ�้าซ้อน สามารถท�างานเสริมกัน ท�าให้
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ค่า ควบคูไ่ปกับการปรบักระบวนทศัน์  
(paradigm) ในการท�างาน การจดัระบบนิเวศทีเ่อือ้ต่อการพัฒนา  
อววน. รวมถงึการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงานและบคุลากร
ให้มีคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ เพื่อขับเคลื่อนระบบ อววน.  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประเทศ

• ปรับโครงสร้างระบบหน่วยงาน อววน. ให้มีความ
ยดืหยุน่และคล่องตวั เพือ่ให้มโีครงสร้างระบบ อววน. 
ทีก่�าหนดความรบัผดิชอบของหน่วยงานในระบบอย่าง
ชดัเจน ท�างานได้คล่องตวั รวดเร็ว แต่ม ีaccountability  
ต่อการส่งมอบผลลัพธ์ ออกแบบระบบการท�างาน 
ร่วมกันของหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึง
ระดับปฏิบัติ โดยเน้นความคล่องตัว สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ก�าหนด  
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division of labour หน่วยงานในระบบ อววน.  
เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
สามารถท�างานเชื่อมประสานกับหน่วยงานและ 
ผูใ้ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัการบรหิาร 
และจดัการทนุด้าน ววน. เพือ่ลดความซ�า้ซ้อน ก�าหนด
ตวัชีวั้ดผลสมัฤทธิข์องหน่วยงานตามภารกจิและโจทย์
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย เพือ่ให้หน่วยงานม ีaccountability  
และเสนอปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานในระบบ  
อววน. ให้สอดคล้องกับ division of labour  
ที่ก�าหนดไว้ 

• พัฒนาระบบนเิวศให้เอือ้ต่อการพฒันาและน�า อววน.  
ไปหนุนภาคการผลิตและบริการ ชุมชนและสังคม 
มีระบบสนับสนุนการสร้างและพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ เป ็นเครื่องมือขับเคลื่อนและพัฒนา 
ภาคการผลิตและบริการ ชุมชนและสังคม โดยลด
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ากัดของกฎ ระเบียบต่าง ๆ  
และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน ความรู้ เทคโนโลยี 
และตลาด รวมถึงให้แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์  
ส ่งเสริมทักษะการบริหารจัดการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย 
สถาบนัวิจยัไปยงัภาคเอกชน ปรบัปรงุ/แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัด 
ในการสร้างนวตักรรม เช่น การส่งเสริมให้มหาวทิยาลัย
และสถาบันวิจัยสามารถจัดตั้ง Holding Company,  
Sp in of f ,  Star tup โดยไม ่ ติดกฎระเ บียบ  
การปรับปรุงระเบียบให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

(Government Procurement) ในผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมของภาคเอกชนได้อย่างคล่องตวั การสร้าง 
กลไก Innovation Sandbox เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรคทางกฎหมายระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
การสร้างนวัตกรรมและการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรม 
รวมท้ังการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน ความรู  ้
เทคโนโลยี และตลาด เป็นต้น 

• พัฒนาศักยภาพของหน ่วยงานและบุคลากร 
ในระบบ อววน. ให้มขีดีความสามารถและคณุภาพ
สงู ใช้กองทุนส่งเสริม ววน. เป็นกลไกในการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วย
งาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
คุณภาพสูงอย่างเพียงพอ เพื่อขับเคลื่อนระบบ อววน. 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประเทศ  

• พัฒนาสมรรถนะการวิจัยของหน่วยงานในระบบ 
อววน. เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคต 
ของประเทศ ใช้กองทนุส่งเสรมิ ววน. เป็นกลไกส่งเสริม 
การสะสมองค์ความรู ้และสร้างความเข้มแข็งของ 
งานวจิยัและการบริหารงานวิจยัของสถาบันอดุมศึกษา
และหน่วยงานวิจัยตามพันธกิจของหน ่วยงาน  
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและช่วยรักษา
ต�าแหน่งท่ีดีในเวทีโลกในสาขาท่ีประเทศมีศักยภาพ 
โดยสนับสนุนทุนด้านการวิจัยพื้นฐานให้กับสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่ อสร ้างสมรรถนะการวิจัยและ 
เตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคตของประเทศ 

รูปที่ 5.3 แนวทางการพัฒนา อววน. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

01

03

05 06

แนวทาง
การพัฒนา อววน.

ในระยะ 5 ป�
ข�างหน�า

เปลี่ยนความยากจน
สู�ความมั่งมีอย�างทั่วถึง
ด�วย อววน.

เสร�มสร�างคุณค�า
แห�งความเป�นมนุษย�
และพลังทางสังคม
เพ�อ่การพฒันาทีส่มดลุ
ด�วย อววน.

ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
ชวีภาพ-เศรษฐกจิ
หมุนเว�ยน-เศรษฐกจิ
สเีข�ยว (BCG) เพ�อ่
การเติบโตอย�างยังยืน

ยกระดับอุตสาหกรรม
และวางรากฐาน
เพ�่ออนาคต ด�วย
อววน.

พลิกโฉมการอุดมศึกษา
และพัฒนากําลังคน
ให�ตอบโจทย�ประเทศ

ปฎิรูประบบ อววน. 
ให�เกิดผลสัมฤทธ�์
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
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รายชื่อคณะผู้จัดท�า
ส�านักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

1. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�านวยการ

2. ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อ�านวยการ

3. ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อ�านวยการ

4. นายสุชาต อุดมโสภกิจ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

5. ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

6. ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

7. นางสาวนิรดา วีระโสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

8. นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ ผู้อ�านวยการฝ่าย

9. นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี ผู้อ�านวยการฝ่าย

10. นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่าย

11. นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

12. นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

13. นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

14. นางสาวศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

15. นางสาวชโลธร บุญเหลือ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

16. นายธนาคาร วงษ์ดีไทย ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

17. นายภาสพงศ์ อารีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

18. นายปรินันท์ วรรณสว่าง ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

19. นางสาวณิศรา จันทรประทิน ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

20. นางสาวธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

21. นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

22. นายอภิชาติ อภัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

23. นางสาวดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย

24. นายนรชัย รังสีวิจิตรประภา นักพัฒนานโยบาย

25. นายมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย นักพัฒนานโยบาย

26. นางสาวรินรพี งามแสง นักพัฒนานโยบาย

27. นางสาวภัทรายุส พูลฤทธิ์ นักพัฒนานโยบาย

28. นางสาวโสภิดา ทองโสภิต นักพัฒนานโยบาย

29. นางสาวชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์ นักพัฒนานโยบาย

30. นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา นักพัฒนานโยบาย

31. นางสาวสิรินพร แดงพ่วง นักพัฒนานโยบาย

32. นายปรีชา เกียรติกิระขจร นักพัฒนานโยบาย

33. นางสาวพรเพ็ญ แซ่อึ้ง นักพัฒนานโยบาย

34. นางสาวสุธิดา พิริยะการสกุล นักพัฒนานโยบาย

35. นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน์ นักพัฒนานโยบาย

36. นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว นักพัฒนานโยบาย

37. นายศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล นักวิเคราะห์นโยบาย

38. นายณรงค์ฤทธิ์ วารี นักวิเคราะห์นโยบาย

39. นางสาวจันทรัตน์ ฮะติ๊ด เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส

40. นางสาวณัฐธิดา กลิ่นพะยอม เจ้าหน้าที่สนับสนุน
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QR-CODE รายละเอียดตัวอย่างผลงาน
ส�าคัญที่หน่วยงานในระบบวิจัย 
และนวัตกรรมได้ด�าเนินการ  

ปรากฏในภาคผนวกของรายงานฉบับนี้




