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บทที่ ๑ บทบาท ความสําคญั และสถานการณ์ของประเทศไทย     ๑ 

 ๑.๑  การเปลี่ยนแปลงและบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์    ๑ 
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๑.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์     ๒ 
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 และสิ่งแวดล้อม  
๑.๒ สถานการณ์มหภาคของประเทศไทย       ๒ 
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๑.๒.๓ สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๗ 
๑.๒.๔ สถานะด้านพลังงาน        ๙ 
๑.๒.๕ สถานะด้านการบริหารจัดการประเทศ (การกระจายอํานาจ)   ๑๑ 
๑.๒.๖ สถานะด้านสุขภาวะและอนามัย      ๑๒ 
๑.๒.๗ สถานะด้านเกษตรกรรม       ๑๓ 
๑.๒.๘ สถานะด้านภูมิรัฐศาสตร์       ๑๕ 
๑.๒.๙ สถานะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    ๑๖ 

๑.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวในทศวรรษหน้า      ๑๘ 
 
บทที่ ๒ ผลการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยท่ีผ่านมา ๒๐ 

 ๒.๑ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย      ๒๐ 
๒.๑.๑ ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย    ๒๒ 
๒.๑.๒ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย    ๒๗ 

๒.๒ การทบทวนผลการดําเนินงานที่สําคัญด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์   ๓๑ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา 

๒.๒.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   ๓๑ 
ชุมชน ท้องถิ่น   

๒.๒.๒ การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ๓๓ 
๒.๒.๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       ๓๕ 
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บทที่ ๓ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยท่ี   ๔๓ 
 ส่งผลต่อการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

๓.๑ จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานด้าน   ๔๓ 
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๓.๒ โอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานด้าน   ๔๗ 
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                    
ส่วนท่ี ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และดัชนีชี้วัด    ๕๑ 
บทที่ ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   ๕๑ 
 และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

๔.๑ กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ๕ ๕
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

๔.๒ วิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ๕๙ 
 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
๔.๓ พันธกิจของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ๖๐ 
 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
๔.๔ วัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ๖๑ 
 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
๔.๕ เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ๖๒ 
 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
๔.๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นฐาน     ๖๔ 

 
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   ๗๑ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ินด้วย วทน.  ๗๒ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรม   ๘๐ 

  ในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากร    ๘๘ 

  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.   ๙๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือ ๑๐๒ 

                      ด้าน วทน. ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ส่วนท่ี ๓ การแปลงยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ สู่แผนปฏิบัตกิาร      ๑๑๔ 
บทที่ ๖ กลไกและเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ๑๑๔ 
 และนวัตกรรมแห่งชาติ  
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๖.๑ กระบวนการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ๑๑๕ 
 สู่แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
๖.๒ กลไกในการขับเคลื่อน        ๑๑๘ 

๖.๒.๑ กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนของภาครัฐ      ๑๑๙ 
๖.๒.๒ กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนของภาคเอกชน      ๑๒๐ 
๖.๒.๓ กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนพ้ืนที่        ๑๒๑ 

๖.๓ เครื่องมือในการขับเคลื่อน        ๑๒๓ 
๖.๓.๑ เครื่องมือในส่วนของภาครัฐ        ๑๒๔ 
๖.๓.๒ เครื่องมือในส่วนของภาคเอกชน       ๑๒๖ 
๖.๓.๓ เครื่องมือในส่วนของพ้ืนที่        ๑๒๖ 
๖.๓.๔ เครื่องมือพิเศษ        ๑๓๐ 

๖.๔ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันหลัก    ๑๓๑ 
๖.๔.๑ ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    ๑๓๑ 
๖.๔.๒ ด้านการปฏิบัติ        ๑๓๑ 
๖.๔.๓ ด้านการสนับสนุน        ๑๓๒ 
๖.๔.๔ ด้านการดําเนินงานในส่วนพ้ืนที่      ๑๓๓ 

๖.๕ แนวทางในการติดตามประเมินผล        ๑๓๓ 
     ๖.๕.๑   กรอบการประเมินผล        ๑๓๔ 
     ๖.๕.๒   กรอบความเช่ือมโยงผลสําเร็จ       ๑๓๕ 
     ๖.๕.๓   เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ      ๑๓๕ 

๖.๖   แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ วทน.รายพื้นที่     ๑๓๕ 
 
บรรณานุกรม           ๑๓๙ 
 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ขั้นตอนและกระบวนการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
ภาคผนวก ข  ดัชนีชี้วัดสถานการณ์ประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ภาคผนวก ค  ดัชนีชี้วัดสถานภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย  
ภาคผนวก ง  รายชื่อ 

 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   
 คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
 คณะอนุกรรมการจัดทําโครงร่างนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 คณะผู้เชี่ยวชาญกํากับการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
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คํานํา 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  จัดต้ังขึ้น
ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีภารกิจหลักในการ
จัดทํานโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง สวทน. ได้ดําเนินการจัดทํา
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) เพ่ือเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ โดย สวทน. จะประสานงานในการขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบายและแผน
ดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน ต่อไป  

การจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีความ
เช่ือมโยงกับแผนต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง โดยได้
ให้ความสําคัญกับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและ
วิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภาวะโลกร้อน พลังงานย่ังยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก   

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับน้ี ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มี “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจ
ของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก พร้อมทั้งการพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

กระบวนการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนในหลาย
รูปแบบ อาทิ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานปฏิบัติ หน่วยสนับสนุน 
หน่วยนโยบาย การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและ
ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ การศึกษาสถานภาพ
และความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค การประชุมคณะผู้เช่ียวชาญกํากับการ
จัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การจัด STI Policy Forum เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการด้านต่างๆ และมีแนว
ปฏิบัติที่ดี การประชุมกับภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนากลไกและเคร่ืองมือในการกําหนดเป้าหมายและมาตรการ  

ในขั้นตอนสุดท้ายมีการนํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับน้ี เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ครั้ง
ที่ ๙ ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(กวทน.) ที่มนีายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่มีการทํางานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ นําไปสู่การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อไป  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยระบุเหตุผลในการ
ประกาศใช้โดยสรุปว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม
ฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ดังน้ัน เพ่ือให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพ่ือการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล  

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) พิจารณากําหนดนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผน และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหตุผลของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ กวทน. โดย สวทน. ได้ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี โดยการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับน้ี จัดทําขึ้นภายใต้ความเช่ือมโยงของแผนที่เก่ียวข้อง อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ตลอดจนประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและ
การค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน พลังงานย่ังยืน เกษตรอาหาร และการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาและขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก  
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 
เป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติที่จัดทําขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทยที่ยังคงอยู่จากการพัฒนาที่ผ่านมา และช้ีนําแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ควรให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ืองทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ลดการพ่ึงพิง
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ิมขึ้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของตนเอง และเพ่ือให้แผนฉบับน้ีสามารถครอบคลุมในทุกระดับ  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ฉ 
 

ทุกมิติ และทุกภาคส่วนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย กระบวนการ
จัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ได้เปิดโอกาสให้
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) หน่วยงานปฏิบัติ หน่วยกําหนดนโยบาย การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การ
ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ การศึกษาสถานภาพและความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ส่วนภูมิภาค การประชุมคณะผู้เช่ียวชาญกํากับดูแลการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ การจัด STI Policy Forum เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานและมีแนวปฏิบัติที่ดี การประชุมกับภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนากลไก และเคร่ืองมือ
ในการกําหนดเป้าหมายและมาตรการ ซึ่งเป็นการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนอันจะนําไปสู่การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล 
โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

๑.  การรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคต ๑๐ ปี   

  การประเมินผลการดําเนินการด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ผ่านมา  

  การประมวลสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
ที่ผ่านมา  

   การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศ ในสาขาอาชีพต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน  
๒.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีและสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

บรรจุไว้ในนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
  การศึกษาสถานภาพของประเทศด้าน สังคมและวิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความ

เจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภาวะโลกร้อน พลังงานย่ังยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

  การศึกษาความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง นโยบายรัฐบาล  

๓.   การสรุปประเด็นเพ่ือนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

  การระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
  การระดมความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ประชาชน 

ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ  
   การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔.  การกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดของนโยบาย

และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้ครอบคลุมในทุกระดับ 
ทุกมิติ และพ้ืนที่  
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  การประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ประชาชน ใน
ส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ 

  การประชุมคณะผู้เช่ียวชาญกํากับการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ  

๕.   การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  การระดมความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนฯ ในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ครั้งที่ ๙ ในส่วนกลางและการประชุมผ่าน
ระบบวีดีโอกับภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ  

  
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
และมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถ่ิน โดยได้อัญเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่ม ี
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรม
เขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้กําหนด
กรอบการพัฒนาของนโยบายและแผนฯ ๕ ประการคือ  ๑) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน ๒) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
(Globalization and Regionalization) ๓) พฒันางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ๔) พัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change)  
๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ   

เพ่ือให้การดําเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน นโยบายและ
แผนฯ ฉบับน้ี ได้กําหนดให้มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนสังคมไทยให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นที่ความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลสุขภาพของประชาชน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งได้กําหนดประเภทของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายสําคัญเพ่ือการดําเนินงานตาม
สภาพปัญหาในระดับชาติ ควบคู่กับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจาก
ผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ จํานวนผู้ประกอบการ และจํานวนการจ้างงาน ควบคู่กันกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
พิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การส่งออก การนําเข้า และผลิตภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีกว่าร้อยละ ๙๙ ในระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่า และ
ศักยภาพและความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามลําดับ เพ่ือปรับโครงสร้างไปสู่ยุคเศรษฐกิจ
สเีขียว (Green Economy) ดังน้ี  
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๑. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมด้ังเดิมของประเทศจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่ประเทศไทยต้องพยายามรักษา 
เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ ได้แก่  

๑.๑  กลุ่มเกษตรกรรม : ขา้ว มันสําปะหลัง อ้อย กุ้ง ไก่ ปาล์มน้ํามัน ยางพารา   
๑.๒  กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรม : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และช้ินส่วน   

อุปกรณ์ 
๑.๓  กลุ่มอุตสาหกรรมเบา : แฟชั่น (สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากหนัง แก้ว

และเซรามิก อัญมณี) พลาสติกและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ยาง 
๑.๔  กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร  
๑.๕  กลุ่มธุรกิจบริการและการค้า : บริการท่องเท่ียวและสาขาต่อเนื่อง (บริการสุขภาพและ

อนามัย   บริการด้านวัฒนธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริการ
เสริมสร้างสุขภาพ สปา) โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง (ระบบราง เครื่องจักรกล เหล็ก
โลหะและผลิตภัณฑ์ ต่อเรือซ่อมเรือ) และบริการก่อสร้างและสาขาต่อเนื่อง 

๒. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่และสาขาที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน 
ระบบเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) และสาขาต่อเนื่อง (บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  
สิ่งพิมพ์และพิมพ์สกรีน) และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ เช่น Bio Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical 
Product, Bio Packaging  และ Technical Textile เป็นต้น 

 
จากกระบวนการในการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ได้กําหนดเป้าหมายหลักไว้ ๑๒ เป้าหมายดังน้ี 

๑. พัฒนาคุณภาพ สุขภาพของประชาชนคนไทยโดยกําหนดให้ 

 การป้องกัน รักษาการเจ็บป่วยโรคท่ีป้องกันได้และโรคอุบัติใหม่มีการพึ่งพาตนเองโดยใช้งาน วทน. 
ภายในประเทศเพื่อลดการนําเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนมีความม่ันคงในชีวิต  

๒. พัฒนาแผนชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแผนชุมชนไปใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณโดยกําหนดให้ 

 ชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสังคมสีเขียวในการ
เกษตรกรรม การค้า การดํารงชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อสังคมสีเขียว ตลอดจนผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี   

๓. การยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยการใช้ วทน. ภายในประเทศโดย
กําหนดให้ 

 ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพื่อเศรษฐกิจสี
เขียวและสามารถทําให้ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี  

๔.  สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมโดยการใช้ วทน. ภายในประเทศโดยกําหนดให้ 
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 ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพื่อเศรษฐกิจสี
เขียวและสามารถทําให้มูลค่าเพิ่มขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  

๕.  การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้าโดยการใช้ วทน. 
ภายในประเทศโดยกําหนดให้ 

 มีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรี 
และทําให้การส่งออกในสาขาเป้าหมายขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของประเทศ 

๖. การส่งเสริมการพัฒนาแบบจําลองพยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการพัฒนา
และใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือการปรับตัว (Adaptation Technology) โดยกําหนดให้ 

 งาน วทน. สามารถสนับสนุนป้องกันการสูญเสียชีวิตและลดมูลค่าความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ ๑ 
ของ GDP  

๗.  การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. ภายในประเทศเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
กําหนดให้ 

 งาน วทน. สามารถสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นร้อย
ละ ๒๐-๒๕ โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี    

๘.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยกําหนดให้ 

 งาน วทน. สามารถช่วยให้การบริโภคท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๙. การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน. ของประเทศเพ่ือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและ
สังคมโดยกําหนดให้  

 เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐   

๑๐. การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านทักษะองค์ความรู้กําลังคนด้าน วทน. โดยกําหนดให้  

 ผลิตภาพแรงงานของกําลังคนด้าน วทน.ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  

๑๑. การสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรด้าน วทน. โดยกําหนดให้  

 เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยเป็น
บุคลากรที่ทํางานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒.  พัฒนาปัจจัยด้านเครื่องมือการเงินการคลัง ตลาด โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ การบริหาร
จัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกําหนดให้  

 มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ให้อยู่ในลําดับไม่เกินที่ ๒๕ 
ของโลก  (IMD) เกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ GDP มุ่งเน้นการมี
สว่นร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
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นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) มี
องค์ประกอบทั้งหมด ๓ ส่วนหลัก ดังน้ี   

 
ส่วนท่ี ๑ 
บทที่ ๑ แสดงบทบาทและความสําคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่เช่ือมโยงกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทยในระดับสากล ระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่  ตลอดจนแนวโน้มในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า 
 
บทที่ ๒ แสดงผลการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ผ่านมา รวมท้ัง
แนวปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ สิ่งที่ต้องการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และสภาพปัญหา    

  
บทที่ ๓ แสดงการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย โดยจําแนกออกเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่เป็นประเด็นร่วมของทุกภาคส่วน 
ทุกระดับและทุกพ้ืนที่ (โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระบบงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) และเรื่องเฉพาะกลุ่ม (การสนับสนุนภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น) 

                    
ส่วนท่ี ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และดัชนีชี้วัด 
บทที่ ๔   แสดงกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
 
บทที่ ๕   แสดงยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
จํานวน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ินด้วย วทน. 
เพ่ือการพัฒนาสังคมชุมชน ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีองค์ความรู้ มีเศรษฐกิจที่ดี มีสุขภาวะ

ที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ และประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างเท่าเทียมภายใต้         
ดุลยภาพทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย คือ ๑) การป้องกัน รักษาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้และโรคอุบัติใหม่ มีการพ่ึงพาตนเองโดยใช้งาน วทน. ภายในประเทศ ลดการนําเข้า
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ๒) ชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเศรษฐกิจ
สีเขียวในการเกษตรกรรม การค้า การดํารงชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓) ผลิตภัณฑ์และบรกิารของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือ
เศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนมีผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 

ยุทธศาสตร์น้ีได้กําหนดกลยุทธ์หลักไว้ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) วทน. เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและสุข
ภาวะของประชาชน ๒) วทน. เพ่ือการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ ๓) วทน. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมขีด
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน และ ๔) วทน. เพ่ือสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ
ทอ้งถิ่นและชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและ
บริการด้วย วทน. 

เพ่ือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นการผลิตฐานความรู้  มีความยืดหยุ่น สามารถ
แข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพ้ืนฐานการบริหาร
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์ มีการปรับโครงสร้างเกษตร 
อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ บนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กับการเช่ือมโยงกับนานาชาติ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า อันนําไปสู่ผู้สร้างตราสินค้าในระดับสากล 
โดยมีเป้าหมาย คือ ๑) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วทน.ภายในประเทศเพ่ือ
เศรษฐกิจสีเขียวและสามารถทําให้ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ๒) ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถทําให้
มูลค่าเพ่ิมขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๓) มีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรี และทําให้การส่งออกขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์น้ีได้กําหนดกลยุทธ์หลักไว้ ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) วทน. เพ่ือการยกระดับความสามารถในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา ๒) วทน. เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา 
และ ๓) การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศด้วย วทน.  
เพ่ือลดต้นทุนและสร้างแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่เป็นพลังงานสะอาด และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อัน
เป็นต้นเหตุสําคัญของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ีจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งจะให้ความสําคัญในการสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้ 
การบริหารจัดการนํ้า และการติดตามและเฝ้าระวังเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งฐานความความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
ปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความสูญเสีย ตลอดจนเป็นกําลังในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
จากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศในอนาคต โดยมีเป้าหมาย คือ ๑) งาน วทน. สามารถป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและลดมูลค่าความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ ๑ ของ GDP ๒) งาน วทน. สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ ๒๐-๒๕ โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉล่ียร้อยละ ๕ 
ต่อปี ๓) งาน วทน. สามารถช่วยให้การบริโภคท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี  

ยุทธศาสตร์น้ีได้กําหนดกลยุทธ์หลักไว้ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) วทน. เพ่ือการปรับตัว เตือนภัยรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๒) การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๓) วทน. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การพัฒนา และ ๔) วทน. เพ่ือการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.  
เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีศักยภาพที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชนและสังคมไทย สร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ โดยสร้างเส้นทางอาชีพ การ
ยอมรับ และตลาดรองรับวิชาชีพนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ โดยภาครัฐและเอกชนจะต้องมีความร่วมมือกันมาก
ขึ้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือเป็นรากฐานในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยมีเป้าหมาย คือ ๑) เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ๒) ผลิตภาพแรงงานของกําลังคนด้าน วทน. ขยายตัวเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๓) เพ่ิมสัดส่วน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยเป็นบุคลากรที่ทํางานในภาคเอกชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ยุทธศาสตร์น้ีได้กําหนดกลยุทธ์หลักไว้ ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคน
ด้าน วทน. ของประเทศ ๒) การยกระดับสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้
กําลังคน วทน. และ ๓) การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและ
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. 

ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านระบบการเงินการคลัง  ระบบ

การตลาด ระบบกฎหมายและกฎระเบียบ การจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา วทน. สู่ทุกภาคี ระบบและ
กลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการและ
เผยแพร่ข้อมูล วทน. การพัฒนาความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส 
สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ ๑) การมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. 
ให้อยู่ในลําดับไม่เกินที่ ๒๕ ของโลก  (IMD) ๒) เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ 
GDP ๓) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ยุทธศาสตร์น้ีได้กําหนดกลยุทธ์หลักไว้ ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือการเงินการ
คลังในการพัฒนางาน วทน. ๒) การพัฒนาตลาด วทน. ๓) การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ๔) 
การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการพัฒนา วทน. และ ๕) การบริหารจัดการ
การพัฒนา วทน. 
  
ส่วนท่ี ๓ การแปลงยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ สู่แผนปฏิบัตกิาร  
บทที่ ๖ แสดงกลไกและเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สู่
แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (การจัดทําแผนปฏิบัติการและกลไกขับเคล่ือน) 
และหน่วยงานหลักในการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการ เชิงสนับสนุน ทั้งใน
ส่วนกลางและการดําเนินงานในส่วนภูมิภาค การดําเนินงานระดับสากล ตลอดจนแนวทางในการติดตาม
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ประเมินผลทั้งผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ 
 ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นํานโยบายและแผนฯ ฉบับน้ีไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน วทน. ขององค์กร เพ่ือกําหนด
มาตรการ แผนงาน โครงการ ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทย ตลอดจนสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนในระดับสากลได้มากขึ้น เป็นองค์ประกอบสําคัญของโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางปัญญา และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในส่วนการติดตามประเมินผลของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ยึดหลักการกระจายอํานาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของส่วน
ราชการ ส่วนเอกชน และส่วนพ้ืนที่ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบ
ติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยท่ี สวทน. เป็นผู้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือให้ข้อเสนอต่อ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ในการกําหนดแผนงานการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีในระดับประเทศ
ต่อไป     
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ส่วนประกอบของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  
และแผนงานอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี ๑ บทบาท ความสําคัญ และสถานการณ์ของประเทศไทย 

บทท่ี ๒ ผลการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ผ่านมา 
 

บทท่ี ๓ การวิเคราะห์ SWOT  

ส่วนท่ี ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และดัชนีช้ีวัด 
 

สํารวจความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
และการจัดทําการประชุมกลุ่มย่อย  

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญกํากับการ
จัดทํานโยบายและแผนฯ 

การประชุมหน่วยงานรัฐ เอกชน 
วิชาการ ประชาชน 

การศึกษาโจทย์ของประเทศ 
 สังคมและวิถีชีวิต สุขภาพ 
 เศรษฐกิจการค้า  
 ภูมิรัฐศาสตร์ และการกระจาย

อํานาจ 
 ส่ิงแวดล้อมและภาวะโลกร้อน  
 พลังงานและพลังงานทดแทน  
 เกษตรอาหาร  
 การเปล่ียนแปลง วทน.  

การศึกษาแผน วทน. ต่างประเทศ  

การสํารวจสถานการณ์ วทน. ของ
ประเทศ  

ส่วนท่ี ๑: สถานการณ์ประเทศไทย 

บทท่ี ๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

บทท่ี ๕ ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   
 

ส่วนท่ี ๓ การแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการ 
 

การศึกษาโจทย์ของประเทศในส่วนของ
พ้ืนท่ีร่วมมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 

 ภาคเหนือตอนบน 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  

 ภาคเหนือตอนล่าง 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) 

  ภาคใต้ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  

 ภาคกลางและตะวันตก 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน) 

 ภาคตะวันออก  
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

คณะรัฐมนตร ี
(ครม.) 

คณะกรรม 
การนโยบาย 

วทน. 
แห่งชาติ  
(กวทน.) 

 
 

คณะกรรมการ
บริหาร สวทน.  

(บวทน.) 
 

พิจารณา 

พิจารณา  เสนอแนะ แก้ไข 

การสํารวจพื้นท่ีจริง  

การจัดทําฐานข้อมูล วทน. แห่งชาติเชิง
บูรณาการ  

คณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนนโยบาย

และแผน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ 
 (อวทน) 

 ส่วนราชการ 
 เอกชนในพ้ืนท่ี 
 ผู้นําชุมชน/

ปราชญ์ 

สน. วทน.  และ 
ทูต วทน. 
(ประสาน 

สนับสนุน รวม
รวม วิเคราะห์ 
เสนอแนะ) 

 

จัดทํา รวมรวม วิเคราะห์  

บทท่ี ๖ กลไกและเครื่องมือในการขับเคลือ่นแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาความ
เข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

ด้วย วทน. 
 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การเพิ่มขีด
ความสามารถ ความ

ยืดหยุ่น และ
นวัตกรรมในภาค 
เกษตร ผลิตและ
บริการ ด้วย วทน. 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 
 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การเสรมิสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มของ
ประเทศด้วย วทน. 

 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศเพือ่เพิม่ขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑-
๕ ในส่วนกลาง 

 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑-

๕ ในพื้นที ่
 

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑-
๕ ในลักษณะ
โจทย์ร่วมของ

ประเทศ 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑ 
 

 
 
 

๑.๑ การเปล่ียนแปลงและบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศใน
หลายด้านที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก จากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมแบบดั้งเดิม การผลิตด้านการเกษตร เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พ่ึงพาธรรมชาติ สังคมเรียบ
ง่ายไม่ซับซ้อนได้มีการเปล่ียนแปลงโดยการนําเคร่ืองจักรมาใช้ในการผลิตทดแทนแรงงานคน จนมีการปรับ
รูปแบบการผลิตเป็นการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู่การตลาดและเกิด
พฤติกรรมบริโภคนิยม ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย สภาพสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบันที่ประเทศ
ไทยได้เข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนอกประเทศส่งผลกระทบอย่างมาก
จนสังคมไทยปรับตัวไม่ทันกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมของโลก (Future Shock) เป็นยุคที่มีการเปล่ียนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในรูปแบบ
การสื่อสารแบบไร้พรมแดน ที่มีปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) หลักของประเทศดังน้ี  
 
 ๑.๑.๑ การเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ (New Economic 
Communities) ASEAN และ ASEAN+๖  การเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบรกิาร รวมทั้งคนภายใน
กลุ่มประเทศสมาชิกจะมีความคล่องตัวมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับการก่อตัวของเศรษฐกิจใหม่ที่มีจีนและ
อินเดียเป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องดําเนินนโยบายการค้าในเชิง
รุก ทัง้การหาตลาดเพ่ิมและการผลักดันให้ผู้ผลิตในประเทศปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้บนฐานความรู้และฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง นอกจากน้ัน การเกิดประชาคมใหม่จะส่งผลให้มีการเดินทางทั้งเพ่ือการท่องเที่ยว
และการทําธุรกิจระหว่างประเทศมากข้ึน  
 
 การก้าวเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ทําให้ประเทศในกลุ่ม ASEAN และ ASEAN+๖ ตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากรความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่กฎระเบียบ
เก่ียวกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ประกอบการเพ่ือไป
ทาํงานในต่างประเทศได้สะดวกข้ึน ดังน้ัน ประเทศไทยจึงต้องคํานึงถึงมาตรการทั้งด้านการส่งเสริมให้คนไทยไป
ทํางานต่างประเทศและการดึงดูดคนต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทย และมาตรการรองรับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยและของคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
 

 ๑.๑.๒ การเกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Leapfrog Innovation) ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและอุปสรรค ประเทศไทยจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค Molecular Economy ในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ ทั้งการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้ วทน. ที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งของ

ส่วนที่ ๑ 

บทท่ี ๑ บทบาท ความสาํคัญ และสถานการณ์ของประเทศไทย 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒ 
 

ประเทศไทย  เช่น การสร้างความเช่ือมโยง วทน. กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบรกิาร มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
 
 ๑.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Change)  ปัจจุบัน
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดย
ด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหาร
สุขภาพ และการแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสใน
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นอุปสรรคในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูง ขณะเดียวกันการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดนทําให้การดูแลและป้องกันเด็กและ
วัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลําบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรค
อุบัติใหม่ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ  
 
 ๑.๑.๔ การเปล่ียนแปลงด้านพลังงาน อาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Energy, Food, Natural Resources and Environment ) จํานวนประชากรในโลกที่มากขึ้น 
ได้สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น รวมท้ังการเกิดการระบาดและแพร่เช้ือ
โรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม่ไม่สิ้นสุด เป็นเหตุให้เกิดเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศและสนธิสัญญาเพ่ือให้มีการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากน้ัน การกีดกันทางการค้าที่เช่ือมโยงกับประเด็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีมากข้ึน ประเทศไทยจึงต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึน้กว่าเดิม โดยปกป้องฐานทรัพยากรเพ่ือรักษาความสมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศ  ด้วยการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม และปรับรูปแบบการผลิต
สินค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
พัฒนาพลังงานทางเลือก เพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่ง
เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
๑.๒ สถานการณ์มหภาคของประเทศไทย 
  ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกระแสโลกาภิวัตน์ การทบทวนสถานะ
ของทุนหลักของประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเทศไทยได้มี
การปรับตัวในระดับหน่ึง แต่ยังต้องการการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยสรุปสถานะของประเทศในประเด็นหลักที่
สําคัญเป็นดังน้ี 
 ๑.๒.๑ สถานะด้านสังคมของประเทศ (Social Factors)  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนา และมีแนวโน้มการพัฒนาคนในวัยทํางาน (ช่วงอายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี จํานวนกว่า ๔๒ ล้านคน 
คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ ๖๗)  เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที ่
๐.๗-๐.๘ ซึ่งยังถือว่าสูงกว่าจีนและเวียดนาม แต่ตํ่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย สําหรับการพัฒนาคุณภาพคน
ด้านการศึกษามีการขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว ระดับการศึกษาเฉล่ียของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดย
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จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัย ๑๕ ปีขึ้นไป เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นประมาณ ๘ ปี๑ แต่ยังมีความ
เหลื่อมล้ําระหว่างเมืองกับชนบท โดยท่ีประชากรในเขตเทศบาลมีจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียประมาณ ๙ ปี แต่
ประชากรนอกเขตเทศบาลมีจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียเพียงประมาณ ๗ ปี การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีมากขึ้น แต่ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้เช่ือมโยงนําความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยัง
อยู่ในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วน แม้การศึกษาของแรงงานไทยท่ีจบการศึกษาสูง
กว่าระดับประถมศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ ในช่วงที่ผ่านมา แต่ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน
ไทยยังตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น อีกทั้งกําลังคนในวัยทํางานยังขาด
แคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กําลังคนสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (สัดส่วน 
๔๐:๖๐) ยังขาดการวางแผนด้านอาชีพและความต้องการ และยังมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพียง
ประมาณร้อยละ ๐.๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของโลกถึง ๕ เท่า ตลอดจนการนํา
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในระดับตํ่า จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และเป็นโซ่ตรวนฉุดรั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสากล 

 
 ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการหล่ังไหลของวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้าสู่ประเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ในขณะที่ค่านิยมที่ดีงามและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย ระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิต
สาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอย ทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทย
ลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เน่ืองจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและ
สถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมลดน้อยลง นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น คนอาจมีความ
สะดวกมากขึ้นแต่มีความสุขลดลง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลด
น้อยลงในลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น   

 
ในด้านสุขภาวะคนไทยได้รับหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงมากกว่าร้อยละ ๙๙ ในช่วงที่ผ่านมา การ

เจ็บป่วยโดยรวมสําหรับการป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (จากร้อยละ ๒๘.๒ ใน
ปี ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๒๙.๐ ในปี ๒๕๕๒) แต่การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลมีอัตราลดลง 
(จากร้อยละ ๖.๔ ในปี ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๕.๔ ในปี ๒๕๕๒)๒  อย่างไรก็ตาม คนไทยกําลังเผชิญกับการ
เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดซ้ําที่เป็นผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ ในขณะที ่หลักประกันทางสังคมยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ ่ม
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  

  
สังคมไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีการพัฒนา

ชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกส่วนส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนาชุมชนชนบท อย่างไรก็ดี 
                                                 
๑ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิงจากสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒ สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๒  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔ 
 

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการความรู้มีมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีการรวมกลุ่ม
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้สามารถจัดการกับปัญหาที่มีผลกระทบกับชุมชนได้ในระดับหน่ึง พร้อมกับมีการ
เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมี
กลไกการบริหารงานให้พร้อมรับภารกิจจากการกระจายอํานาจการปกครอง โดยภาครัฐได้ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือการจัดทําแผนชุมชน โดยมีการดําเนินการแล้วถึงกว่าร้อยละ ๙๘ ของจํานวนชุมชนทั่วประเทศ 
(องค์กรชุมชน ๓๖,๖๔๑ กลุ่ม)๓ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ือการสร้างรายได้ในชุมชนจํานวน 
๕๗,๓๓๒ ผลิตภัณฑ์๔ การส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของส่วนท้องถิ่นและอําเภอ รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
งานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน นอกจากน้ี สังคมไทยยังมีผู้นําการพัฒนาโดยเฉพาะผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน
กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ และมีบทบาทสําคัญเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ทําให้มีชุมชนต้นแบบ
ที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือเรียนรู้และประยุกต์ใช้อยู่ทัว่ทุกภูมิภาค 

 
ด้านคุณภาพสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน พบว่าความยากจนของประเทศไทยลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองและการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ช่วงที่ผ่านมามีจํานวนประชาชนที่ยังอยู่ภายใต้เส้นความ
ยากจนซึ่งเป็นระดับรายได้ ๑,๔๔๓ บาทต่อเดือนอยู่จํานวน ๕.๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๘ ของประชากร
ทั้งประเทศ๕ สําหรับการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคทางรายได้ 
(Gini coefficient) ของประเทศไทยเท่ากับ ๐.๔๑๓ ในปี ๒๕๕๒ ลดลงเล็กน้อยจาก ๐.๔๑๘ ในปี ๒๕๕๐๖  แต่
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาการกระจายรายได้ต้องได้รับลําดับความสําคัญ เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ แล้ว การกระจายรายได้ในประเทศไทยยังมีความเท่าเทียมน้อยกว่าหลายประเทศ 

 
 ๑.๒.๒ สถานะด้านเศรษฐกิจของประเทศ  เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ ๙ ล้านล้านบาทใน
ปัจจุบัน มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๗.๔ ต่อปี นับต้ังแต่ปี ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นลําดับที่ ๓๐ จากจํานวน ๕๘ ประเทศในโลก๗ โดยยังคงรักษา
ส่วนแบ่งการตลาดด้านการส่งออกไว้ได้ในสภาวะที่การแข่งขันทวีความรุนแรง ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้มข้นในกลุ่มอุตสาหกรรมวิศวการ (อุตสาหกรรมหนัก) ของประเทศไทยปรับตัวดี
ขึ้น ขณะที่โครงสร้างการผลิตมีฐานการผลิตที่หลากหลาย ซึ่งอาจนับว่าเป็นจุดแข็งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะ
ผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและมีโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตต่างๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างที่ต้องพ่ึงพิงการนําเข้าวัตถุดิบ ช้ินส่วน พลังงาน 
เงินทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสัดส่วนที่สูง ผลิตภาพการผลิตอยู่ในระดับไม่สูงนัก การผลิตอาศัยฐาน
ทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและบริโภคค่อนข้างสิ้นเปลือง ทําให้เกิดปัญหา

                                                 
๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ น.๒๓ 
๔ www.thaitambon.com  (วันท่ี ๘ พ.ย. ๒๕๕๓) 
๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ช่องว่างความยากจน ความรุนแรงปัญหาความยากจน เส้นความ
ยากจน สัดส่วนคนจน และจาํนวนคนจน ปี ๒๕๓๑-๒๕๕๐ 

๖ สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๕๒ 
๗ IMD World Competitiveness Yearbook,  ๒๐๑๐ 
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๕ 
 

สภาพแวดล้อมและผลกระทบในด้านสังคมตามมา โดยไม่ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีสภาพ
ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญการแข่งขันด้านการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเกิดใหม่ของประเทศท่ีมีความได้เปรียบ
ด้านแรงงานราคาถูก เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันกับประเทศที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีเข้มข้นในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  
 

ด้านการลงทุน พบว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสภาวการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง 
แต่ปัจจัยภายในประเทศได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเช่ือมั่นของประชาชนและนักลงทุน  ทําให้
การบริโภคของภาคประชาชน และการลงทุนของนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกยังเติบโตอย่างไม่เด่นชัด โดย
ความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนภายในประเทศโดยเฉพาะด้านการเมือง รวมถึงผลกระทบ
จากปัจจัยอ่ืนๆ อันได้แก่ ราคานํ้ามัน/ต้นทุนที่สูงขึ้น ความผันผวนของค่าเงินบาท รวมถึงเหตุการณ์ความไม่
สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภัยธรรมชาติจากปัญหาโลกร้อน ล้วนแต่เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนและผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จน
กลายเป็นปัจจัยลบต่อความเช่ือมั่นทั้งการลงทุน การผลิต และการบริโภค สะท้อนได้จากสถิติระหว่างปี ๒๕๔๕ 
- ๒๕๕๒๘ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (Core CPI) เคลื่อนไหวที่ระดับ 
๐.๙% ถึง ๕.๕% ปีต่อปี  และเคลื่อนไหวที่ระดับ ๐.๒% ถึง ๒.๔% ปีต่อปี ตามลําดับ และอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเคลื่อนไหวที่ระดับ ๑.๓% ถึง ๔.๘% ปีต่อปี ระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ ๗,๒๑๐๙ 
พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราการขยายตัว-๒๗% ถึง ๖๑%  

 
ในปัจจุบันพบว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจรวมทั้งสิ้นกว่า ๒.๙ ล้าน

กิจการ๑๐ อยู่ในภาคเกษตรกรรม จํานวนกว่า ๕ ล้านราย (เกษตรอุตสาหกรรมจํานวน ๕,๗๐๐ กิจการ และ
เกษตรครัวเรือน ๕ ล้านครัวเรือน) มีการจ้างงานกว่า ๑๕ ล้านคน (การจ้างงานของภาคเกษตรอุตสาหกรรม
จํานวน ๗๕,๐๐๐ คนและเกษตรครัวเรือนกว่า ๑๔ ล้านคน) มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ประมาณร้อยละ ๘ ถึงร้อยละ ๙ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวนวิสาหกิจกว่า ๕๔๐,๐๐๐ กิจการ มีการจ้าง
งานกว่า ๕.๒ ล้านคน มีการส่งออกกว่า ๕ ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ประมาณร้อยละ ๔๐ ภาคธุรกิจบริการ (รวมการค้าปลีกค้าส่ง) มีจํานวนวิสาหกิจกว่า ๒.๓ ล้านกิจการ (ธุรกิจ
บริการจํานวน ๑ ล้านกิจการ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจํานวน ๑.๓ ล้านกิจการ) มีการจ้างงานกว่า ๖.๗ ล้านคน (ธุรกิจ
บริการจํานวน ๓.๗ ล้านคน ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจํานวน ๒.๙ ล้านคน) และมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศประมาณร้อยละ ๕๐ ทั้งน้ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางเน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีจํานวนกว่า ๒.๙ ล้านกิจการคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ ๙๙ ของวิสาหกิจทั้งหมด (ไม่รวมเกษตร
ครัวเรือน) การจ้างงานกว่า ๙ ล้านคนหรือร้อยละ ๓๔ มีขีดความสามารถในการส่งออกเฉลี่ยประมาณ ๑.๗ – 
                                                 
๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมูลระหว่างปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒ 
๙ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ค่าเฉลี่ยระหว่างปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๒  
๑๐ประมวลโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, โครงการการบูรณาการ
ฐานข้อมูล  วทน. แห่งชาติ –  ฐานข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมส่งเสริม
การส่งออก  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  กรมศุลกากร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สํานักงาน
ประกันสังคม  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ทะเบียนพาณิชย์)  สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักบริหารงานกรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานวิจัย   
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๖ 
 

๑.๘ ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๓๕ จากการส่งออกทั้งหมดของไทย และมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศเพียงร้อยละ ๓๕ (รวมเกษตรครัวเรือน) ยังขาดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการสร้างผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการรองรับการกีดกัน
ทางการค้าในปัจจุบันและอนาคต 

 
ประเทศไทยมีผลิตภาพมวลรวม (Total Factor Productivity : TFP) เฉลี่ยร้อยละ ๐.๘๑๑ และใน

ระหว่างปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ผลิตภาพทุน๑๒ เฉลี่ย ๒-๓ เท่า เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๑๙-๒๐ ต่อปี ผลิตภาพ
แรงงานเฉล่ีย ๑๓-๑๔ ล้านบาท/คน/ปี ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๑๘-๑๙ ต่อปี โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ผ่านมาเติบโตมาจากปัจจัยทุนสูงกว่าปัจจัยแรงงาน ดังน้ันปัจจัยทุนถือได้ว่าเป็นตัวจักรสําคัญที่มีส่วนสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจ ในอดีตถึงปัจจุบันภาคบริการ มีการเติบโตโดยอาศัยผลิตภาพแรงงานมากกว่าผลิต
ภาพทุน สําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตเติบโตโดยผลิตภาพทุนมากกว่า แต่ในอนาคตการเติบโตของผลิต
ภาพทุนจะถูกจํากัดมากขึ้นด้วยการขาดดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี ปีละไม่ตํ่ากว่า ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อ
ปี เพ่ิมขึ้นเฉล่ียประมาณร้อยละ ๘.๕ ต่อปี ดังน้ันประเทศไทยในทศวรรษหน้าต้องมีการขับเคล่ือนประเทศด้วย
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของตนเอง พ่ึงพาต่างประเทศน้อยลง สภาพ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๐.๒๒ – ๐.๒๕ ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเป็นการลงทุนของภาครัฐประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทหรือร้อย
ละ ๖๐ และภาคเอกชนประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๐ มีบุคลากรการวิจัยเฉลี่ย ๗:๑๐,๐๐๐ คน 
โดยมีสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่ทํางานในภาคเอกชนเพียงร้อยละ ๑๔ หรือ ๑:๑๐,๐๐๐ คนเท่าน้ัน จากโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยพบว่าการพัฒนางานและคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังขาด
ความสัมพันธ์ การเช่ือมโยงและการสนับสนุนภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเฉกเช่นประเทศอ่ืนๆ ที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในลําดับต้นๆ  เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย  

 
 ปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ จากการจัดอันดับโดย IMD ในปี ๒๕๕๓ ได้จัดอันดับขีด
ความสามารถของประเทศไทยอยู่ลําดับที่ ๔๐ จากทั้งหมด ๕๘ ประเทศ และ WEF จัดลําดับปัจจัยนวัตกรรม
และปัจจัยที่มีความซับซ้อนอยู่ลําดับที่ ๔๗ จากทั้งหมด  ๑๓๓ ประเทศ โดยเฉพาะ IMD จัดให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีขีดความสามารถด้านค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนยังมีค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก จึงได้จัดลําดับขีด
ความสามารถของประเทศไทยไว้ในกลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถตํ่า ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต รวมถึงความยากลําบากในการสร้างนวัตกรรม การเพ่ิมพูนองค์ความรู้ 
การสร้างมาตรฐาน การขยายฐานหรือรักษาการส่งออก การสร้างเสถียรภาพด้านการจ้างงาน รายได้ครัวเรือน 
และระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจภายใต้เง่ือนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของคน องค์ความรู้
เทคโนโลยี เงินทุน สินค้าและบริการ   

                                                 
๑๑ ผลิตภาพการผลิตโดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ปี (๒๕๒๕-๒๕๕๐) จําแนกออกเป็น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (๒๕๔๕-๒๕๔๙) ร้อย
ละ ๓.๓๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) ร้อยละ -๑.๗๔  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๗ (๒๕๓๕-๒๕๓๙) ร้อยละ-๐.๐๙ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๖ (๒๕๓๐-๒๕๓๔) ร้อยละ ๒.๓๗ และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) ร้อยละ -๐.๑๐  (ท่ีมา : 
หนังสือผลิตภาพการผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๑๒ ผลิตภาพทุน เป็นสภาพคล่องของบริษัทในการดําเนินงานวัดจากสัดส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์รวม  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗ 
 

 
 ส่วนโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ พบว่าประเทศไทยยังมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่ด้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรื่องแรงงานท่ีมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงทุนด้าน
โทรคมนาคม ประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนโลจิสติกส์ของไทยนับว่ายังเป็นปัญหา โดยประเทศไทยมี
ต้นทุนโลจิสติกส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สูงถึง ๑.๗ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ๑๓  นับเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เน่ืองจากประเทศที่พัฒนา
แล้วเช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนดังกล่าวเพียงประมาณร้อยละ ๑๐ เท่าน้ัน จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นจึง
สรุปได้ว่าการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในยุคหน้าประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นปัจจัยเอ้ือช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในเวทีโลกต่อไป 

 
๑.๒.๓ สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ถูกนํามาใช้เพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพ้ืนที่ป่าไม้
ถูกทําลายไปจนในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เหลือพ้ืนที่ป่าร้อยละ ๓๓.๔๔ ของพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด ( พ้ืนที่ป่า 
๑๗๑,๕๘๕.๖๕ ตร.กม. จากพ้ืนที่ประเทศ ๕๑๓,๑๑๕ ตร.กม.) (กรมป่าไม้) โดยมีพ้ืนที่ป่าชายเลน (Mangrove 
Forest หรือ Intertidal Forest) ตามชายฝั่งทะเลแม่นํ้าลําคลอง ทะเลสาบและเกาะต่างๆ ต้ังแต่ภาคกลาง
ตอนล่าง ภาคตะวันออกตลอดไปจนถึงภาคใต้ทั้งสองฝั่งเพียง ๑,๐๔๗,๓๙๐ ไร่ ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับตํ่า แม้จะมี
การปลูกป่าเพ่ิมมากขึ้นในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๔๔  ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วม นํ้าแล้ง 
และภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์ลง  อีกทั้งยังมี
ปัญหาแหล่งปะการังและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังถูกทําลายอย่างรวดเร็ว 
สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําให้อัตราการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีอัตราการขยายตัวของ
จํานวนประชากร และแบบแผนการดํารงชีวิตที่ไม่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมา ยังส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษเพ่ิมขึ้น 
โดยคุณภาพอากาศและน้ําอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่ามาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกิน
ศักยภาพในการกําจัดได้ทัน ขณะที่การนําเข้าสารอันตรายที่ใช้ในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไกการจัดการทั้ง
การควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง ทําให้เกิดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมและปนเป้ือนห่วง
โซ่อาหาร การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายที่เก่ียวข้องยังมีอยู่จํากัด รวมทั้งมีความซ้ําซ้อน มี
ช่องว่าง และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
  

นอกจากความวิตกกังวลเก่ียวกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น ประเทศไทย
กําลังเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ซึ่ง
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอย่างรวดเร็ว และก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ี
กว่าร้อยละ ๗๐ มาจากกิจกรรมการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลและการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ซึ่งมีผลทําให้
อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงขึ้นและเกิดความแปรปรวนของฤดูกาล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเน่ืองในด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟป่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณนํ้าฝนผัน
ผวน การเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเล ทําให้นํ้าใต้ดินถูกปนเป้ือนโดยนํ้าเค็ม เกิดการพังทลายของพ้ืนที่ชายฝ่ัง 
                                                 
๑๓ หมายเหตุ : เป้าหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลดต้นทุนโลจิสติกส์จากร้อยละ 
๑๘.๖ ในปี ๒๕๕๑ เป็นร้อยละ ๑๖.๐ ในปี ๒๕๕๔ (หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๐.๗ ต่อ GDP ต่อปี) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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๘ 
 

คุณภาพนํ้าและระบบนิเวศแหล่งนํ้าเปลี่ยนไป ผลผลิตเกษตรลดลง แหล่งท่องเท่ียวเกิดความเสียหาย การ
สูญเสียที่อยู่อาศัย การสูญเสียพ้ืนที่ทํากิน การย้ายถิ่นฐาน โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่ พายุ ดินถล่ม นํ้าป่าไหล
หลาก ผลกระทบเหล่าน้ีจึงกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ประเทศไทยต้องร่วมมือกับประชาคมโลกในการพยายาม
จํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน ๒ องศาเซลเซียส และจํากัดความเข้มข้นของก๊าซเรือน
กระจกในบรรยากาศให้คงไว้ที่ ๔๕๐ ppm (เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)  
 

ประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๔๓ ประมาณ ๒๓๐ ล้านตันต่อปี และมีอัตรา
การเพ่ิมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๔๗ เท่ากับร้อยละ ๓.๘ ต่อปี  โดยภาคพลังงาน
ซึ่งรวมการผลิตพลังงาน การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการขนส่งเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากที่สุด (ประมาณร้อยละ ๗๐ ของปริมาณการปล่อยทั้งหมด) รองลงมาคือภาคการเกษตร (ประมาณ
ร้อยละ ๒๓)๑๔  ซึ่งการเจรจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติมีแนวโน้มว่าจะให้ทุกประเทศ
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจะมีการผนวกเรื่องการเจรจาการค้าเข้ากับ
การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าการเจรจา Post-Kyoto จะมีการนํา
เรื่องน้ีขึ้นมาพิจารณา ซึ่งทําให้ประเทศไทยที่เดิมอยู่ในกลุ่มที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจต้องถูก
บีบให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งหากข้อตกลงในการดําเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง 
จะต้องมีการจัดสรรการลดการปล่อยก๊าซของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งทําให้กิจกรรมต่างๆ มีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วน  ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะการศึกษา
เรื่องค่าใช้จ่าย การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับและลดผลกระทบที่จะมีต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอ่ืนๆ   

 
นอกจากปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลกระทบ

ต่อทุกประเทศทั่วโลกแล้ว ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภายในประเทศก็อยู่ในสภาพที่น่าเป็น
ห่วงเช่นกัน โดยมีปัญหาหลักที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี 

 ทรัพยากรดินและที่ดินเสื่อมโทรม ดินเค็ม ดินเปร้ียว ดินขาดอินทรีย์สาร หน้าดินถูกชะล้าง
พังทลายถึง ๑๐๙ ล้านไร่ (ร้อยละ ๓๔ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) สาเหตุสําคัญเน่ืองมาจากการใช้ที่ดิน
และการจัดการดินอย่างไม่ถูกต้องและการตัดไม้ทําลายป่า รวมท้ังการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยขาด
มาตรการควบคุมป้องกันที่ดี 

 การขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตรทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย-ดินถล่มในระดับวิกฤตครอบคลุม ๑๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําพูน สุโขทัย จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และตรัง และ
หมู่บ้านในลุ่มนํ้าน่าน ยม และเจ้าพระยา ส่วนปัญหาภัยแล้งก็ยังคงทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น
เช่นกัน โดยพบว่ามีหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งถึงร้อยละ ๓๔ ของหมู่บ้านทั้งประเทศ โดย
กลุ่มลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงในสัดส่วนที่มากที่สุด 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งชนิด พันธ์ุและ
ปริมาณ ได้ประสบปัญหาความสมบูรณ์ลดลงและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุอันเน่ืองมาจาก

                                                 
๑๔ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (๒๕๕๓)  รายงานฉบับ
สมบูรณ์การจัดทําบัญชีกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย. 
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๙ 
 

กิจกรรมของมนุษย์และขาดการจัดการที่เหมาะสม อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ถูกบุกรุกทําลายและมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่า ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
สัตว์ป่าหลายชนิดลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดสูญพันธ์ุไปแล้ว เช่น สมันและกูปรี ขณะที่อีก
หลายชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุหรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม เช่น นกกระเรียน ค้างคาวคุณ
กิตติ วัวแดง โดยเฉพาะช้างป่าที่ถูกคุกคามจนทําให้จํานวนลดลงอย่างมาก 

 ปัญหามลพิษจากการทําเหมืองแร่ ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่เพ่ิมสูงขึ้น จึงต้องมีการผลิตและ
การนําเข้าเพ่ิมขึ้น เช่น ถ่านหินชนิดบิทูมินัสและแร่สังกะสี ซึ่งการทําเหมืองแร่มักทําให้เกิดปัญหา
ภาวะมลพิษต่างๆ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของประชาชน  

 ธรณีพิบัติภัย เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม หินถล่ม และหลุมยุบ มีสาเหตุมาจากกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ ยังคงเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มักพบว่าเกิดในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคใต้  

 ขยะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีปริมาณขยะทั่วประเทศรวมประมาณ ๑๕ 
ล้านตัน หรือประมาณวันละ ๔๑,๐๐๐ ตัน แต่สามารถกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 
๑๕,๒๓๔ ตันต่อวัน (ร้อยละ ๓๗ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ) และนําขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ ประมาณ ๓.๔๑ ล้านตัน หรอืร้อยละ ๒๓ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 
 ๑.๒.๔ สถานะด้านพลังงาน ความต้องการพลังงานของโลกมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในขณะที่แหล่งพลังงานประเภทท่ีหาได้ง่ายและต้นทุนตํ่ามีจํากัด การเพ่ิมอุปทานพลังงานจะเป็นความท้าทายที่
สําคัญสําหรับประเทศท่ีต้องพ่ึงพาการนําเข้าพลังงานดังเช่นประเทศไทย สํานักงานพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency, IEA) คาดการณ์ว่าหากอัตราการใช้พลังงานยังเป็นดังเช่นปัจจุบันโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ความต้องการพลังงานของโลกในปี ๒๐๓๐ จะเพิ่มขึ้นจากปี ๒๐๐๗ ร้อยละ ๔๐ และด้วย
อัตราการผลิตเช้ือเพลิงฟอสซิลของโลกคงที่ในระดับปัจจุบัน โลกจะมีนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ เหลือใช้ได้อีก
เพียง ๔๒ และ ๖๐ ปีตามลําดับ 
 

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานภายในประเทศจํากัด จึงต้องพ่ึงพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูง
ถึงประมาณร้อยละ ๕๐ ของการจัดหาพลังงานทั้งหมด๑๕  พลังงานท่ีนําเข้าประมาณร้อยละ ๗๐ เป็นนํ้ามันดิบ
ซึ่งมาจากประเทศผู้ผลิตในตะวันออกกลางเป็นหลัก ลําดับถัดมาคือ ถ่านหิน (ร้อยละ ๑๗) และก๊าซธรรมชาติ 
(ร้อยละ ๑๔)  ค่าใช้จ่ายพลังงานของประเทศไทยสูงกว่า ๑.๖ ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๑๘-๑๙ ของ 
GDP  โดยมีมูลค่าการนําเข้าพลังงานสูงถึงร้อยละ ๑๓ ของ GDP๑๖ นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาในด้านความมั่นคง
ทางพลังงาน ก็มีความเปราะบางสูงเน่ืองจากประเทศไทยมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
(สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) ถึงหน่ึงในสามของก๊าซที่ใช้ทั้งหมด และในอนาคตอาจจะต้องนําเข้าก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) จากตะวันออกกลาง ซึ่งแหล่งจัดหาทั้งสองแหล่งดังกล่าวล้วนมีปัญหาทางภูมิศาสตร์
การเมืองที่อาจกระทบต่อความม่ันคงด้านการจัดหาพลังงาน หากมีเหตุการณ์ที่ทําให้มีการหยุดการจัดส่งนํ้ามัน
                                                 
๑๕ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (๒๐๐๘), รายงานพลังงานของประเทศไทย ๒๕๕๑ 
๑๖ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๐๑๐), ข้อมูลพลังงาน, http://www.eppo.go.th/info/๖value_stat.htm และ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๐๑๐), Quarterly Gross Domestic Product, 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=๙๕ 
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๑๐ 
 

หรือก๊าซอย่างฉับพลัน และเมื่อพิจารณาการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงยวดสําหรับครัวเรือนและธุรกิจ 
พบว่าการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ ๗๑ ถ่านหินและพลังนํ้าร้อยละ ๒๒ 
และ ๕.๔ ตามลําดับ๑๗ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่พ่ึงพาพลังงานรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นหลัก โดยประเทศไทยมี
การนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านแล้วส่วนหน่ึงและมีแนวโน้มที่จะนําเข้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

 
ส่วนของการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในสัดส่วนที่สูงก่อให้เกิดปัญหามลภาวะที่ค่อนข้างรุนแรง ทั้งการปล่อย

มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า การผลิตความร้อนและไฟฟ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ หรือการเผาไหม้เช้ือเพลิงในภาคขนส่งซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ซึ่งในปัจจุบันได้มีความต่ืนตัวต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับราคาน้ํามันมี
แนวโน้มสูงขึ้น และความต่ืนตัวว่านํ้ามันจะหมดจากโลก เป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้ทั่วโลกต้องให้ความสนใจ
ในการพัฒนาและใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและมีพลังงานราคาไม่แพงใช้ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างพร้อมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิต
ความร้อนและไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล  ซึ่งในปี ๒๕๕๐ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 
(Primary Energy Consumption) จากชีวมวลประมาณร้อยละ ๑๗๑๘ นอกจากน้ันประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (biodiesel และ bioethanol) เพียงพอที่จะใช้ทดแทนนํ้ามันที่ใช้ในการขนส่งใน
ระดับปัจจุบัน แต่ศักยภาพของแหล่งพลังงานทางเลือกในประเทศยังไม่สูงพอที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าสนอง
ความต้องการได้ นอกจากพลังงานชีวมวลแล้ว ประเทศไทยก็ยังมีการใช้พลังงานทางเลือกรูปแบบอ่ืน คือ 
พลังงานนํ้าขนาดเล็ก ซึ่งมักใช้ในการผลิตไฟฟ้า ส่วนโซลาร์เซลล์ก็มีข้อจํากัดด้านต้นทุนที่สูงและยังต้องนําเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขณะที่พลังงานลมยังมีข้อจํากัดในด้านการผลิตกังหันลมที่สามารถใช้กับความเร็ว
ลมตํ่า และสถานที่ที่เหมาะสมในการติดต้ังกังหันลมมักอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ทําให้ยังไม่สามารถใช้งาน
ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานด้ังเดิมและพลังงานทางเลือก 

แต่ยังประสบปัญหาการต่อต้านจากชุมชนอยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังน้ําเพ่ือผลิตไฟฟ้า การสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือการวางท่อก๊าซธรรมชาติ ในบางกรณี แม้กระทั่งโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น  
ชีวมวล ก็ไม่ได้รับการยอมรับ โดยอาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น ประสบการณ์ที่เคยได้รับผลกระทบโดยตรง
จากโครงการเหล่าน้ัน การขาดความเข้าใจในส่วนของชุมชน การขาดการสื่อสารที่ดีจากเจ้าของโครงการ และ
การชดเชยความเสียหายที่ไม่เหมาะสม  ทั้งน้ี นอกจากประเทศต่างๆ จะให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและลด
ต้นทุนพลังงานทางเลือก การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานยังเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและลดการใช้พลังงาน ซึ่งความเข้มข้นพลังงาน (Energy Intensity) หรือพลังงานที่ใช้ต่อหน่วย GDP ของ
ไทยยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการใช้
พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถดําเนินการได้
ในทันที ง่ายและมีต้นทุนตํ่าเมื่อเทียบกับวิธีการหรือแนวทางอ่ืนๆ 
 

                                                 
๑๗ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (๒๐๐๘), รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย ๒๕๕๑ 
๑๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (๒๕๕๑).  สถานการณ์พลังงานไทย ปี ๒๕๕๐ 
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๑๑ 
 

 ๑.๒.๕ สถานะด้านการบริหารจัดการประเทศ (การกระจายอํานาจ)  ในระยะหน่ึงทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาประชาธิปไตยในหลายด้าน โดยหน่ึงในการพัฒนาที่สําคัญคือการกระจาย
อํานาจอย่างกว้างขวางและจริงจัง จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ง
นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมือง ซึ่งมีเป้าหมายหน่ึง
คือการขยายสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีบทบัญญัติรับรองสิทธิชุมชน บทบัญญัติที่
กําหนดให้รัฐต้องมีนโยบายกระจายอํานาจ และบทบัญญัติว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกล่าวยังได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวได้มีการจัดทํา “แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓” และ 
“แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพ่ือดําเนินการ 
“กระจายอํานาจ” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและทําให้มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ภารกิจ ทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมี อปท. 
ที่มาจากการเลือกต้ังครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งเมืองและชนบทท่ัวประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก
ขึ้นในทุกระดับ การกระจายอํานาจได้ลงไปถึงระดับชุมชนโดยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปิดทางให้มีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนในทุกตําบลหรือเมืองทั่วประเทศ คู่ขนานกับ อปท. เพ่ือให้เกิดการ
ทาํงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ  

 
นอกจากการกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่นและชุมชนแล้ว รัฐบาลยังได้มีการกระจายอํานาจระดับ

ภูมิภาคในรูปแบบของการถ่ายโอนให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จึงมีอํานาจในการต้ังคําของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องคํานึงถึงศักยภาพและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนระดับชาติ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท. และแผนชุมชนในแต่ละท้องถิ่น กลไกการกระจายอํานาจดังที่กล่าวข้างต้นน่าจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่โดยเพ่ิมอํานาจให้ภูมิภาคและท้องถิ่นตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะนําไปสู่การกระจายความเจริญอย่าง
ทัว่ถึงและย่ังยืนได้ 

 
ปัจจุบันพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนมากข้ึน โดยวัดจากจํานวนแผนชุมชนที่

มีกว่าร้อยละ ๙๙ เป็นแผนชุมชนระดับ “ดีมาก” แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม
ยังมีความต้องการการทํางานเชิงบูรณาการเพ่ิมขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เน่ืองจากความม่ันคงและการ
พ่ึงตนเองของคนในชุมชนยังเกิดขึ้นอย่างไม่ทั่วถึง ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรที่พ่ึงตนเองได้โดยการยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเพียงร้อยละ ๗ ของครัวเรือนทั้งประเทศ  จึงทําให้มีการย้ายถิ่นของแรงงานจาก
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๑๒ 
 

ชนบทสู่เมืองอย่างต่อเน่ือง การที่เศรษฐกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการหารายได้
ของท้องถิ่น โดยสัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อรายได้ท้องถิ่นทั้งหมดลดลงจากร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๔๒ 
เหลือเพียงร้อยละ ๙ – ๑๐ ในช่วงที่ผ่านมา ทําให้ อปท. ต้องพ่ึงรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ และที่ผ่านมา อปท. 
มีรายได้อยู่ที่ร้อยละ ๒๔ – ๒๕ ของรายได้สุทธิภาครัฐ ซึ่งยังตํ่ากว่าเป้าหมายเดิมที่ร้อยละ ๓๕  

 
การขยายฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีอัตราเพิ่มช้ากว่างบประมาณที่รัฐอุดหนุน สะท้อนว่าการ

พ่ึงตนเองของท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็ง และพบว่าการเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินให้แก่ อปท. ในระดับที่พอเพียงอาจ
เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ อปท. และนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ในชุมชนต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมในการบริการซึ่งจะเปิดทางไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอ่ืนๆ ในท้องถิ่นซึ่ง
รวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครซึ่งเป็น อปท. ขนาดใหญ่รายได้สูงมีการคิดค้น
พัฒนานวัตกรรมในการทํางานเฉลี่ยแห่งละ ๓.๗๕ เรื่อง ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็น อปท. ขนาด
เล็ก มีนวัตกรรมเฉลี่ยแห่งละ ๑.๒๒ เรื่อง๑๙ การเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินของ อปท. อาจทําได้หลายทาง ทาง
หน่ึงคือรัฐจัดสรรงบประมาณและรายได้ให้เพ่ิมขึ้น อีกทางหน่ึงคือการเพ่ิมศักยภาพการหารายได้ของท้องถิ่น
ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมอย่างหลังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญและจะเป็น
ปัจจัยกําหนดความสําเร็จของการกระจายอํานาจและกระจายความเจริญของประเทศไทยในอนาคต  
 
 ๑.๒.๖ สถานะด้านสุขภาวะและอนามัย  ในปัจจุบันและอนาคตพบว่าคนไทยจะมีอายุยืนยาว
มากขึ้น เน่ืองจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีความก้าวหน้าทั้งใน
เชิงป้องกันและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้คนไทยมีอายุคาดหมายเฉล่ียจาก ๖๐ ปี ในปี ๒๕๑๐ เป็นกว่า 
๗๐ ปีในช่วงที่ผ่านมา (IMD) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประชากรในช่วงอายุอ่ืนๆ จะพบว่า ในอนาคตประเทศ
ไทยจะมีเด็กและคนวัยแรงงานน้อยลง โดยจะเริ่มลดตํ่าลงจากร้อยละ ๖๗ – ๖๘ ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ ๖๖ 
ในปี ๒๕๖๓ และมีแนวโน้มจะลดตํ่าลงถึงร้อยละ ๕๙ ในปี ๒๕๘๓ ทําให้คนวัยแรงงานจะต้องรับภาระการดูแล
ผู้สูงอายุมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๐ แรงงาน ๖ คน มีภาระดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน แต่คาดว่าในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
คือในปี ๒๕๗๐ แรงงาน ๓ คน จะต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิง หรือการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ที่ยังไม่เจ็บป่วยและยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว อันจะนําไปสู่ความ            
ท้าทายของประเทศไทยในการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ การรักษาสุขภาพและการ
รับมือกับโรคในผู้สูงอายุ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ความดัน โรคระบบประสาทและสมอง โรคข้อและกระดูก 
โรคตา ฟันและเหงือก เป็นต้น 

 
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มลภาวะ รวมทั้งพลวัตที่เพ่ิมขึ้นจากกระแส

โลกาภิวัตน์ เช่น สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สังคมโลกเสมือน (Virtual Society) สังคมคาร์บอนตํ่า 
(Low-carbon Society) เป็นต้น ได้ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งในพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภค การปรับตัว
ต่อสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากสถิติการตาย ๑๐ อันดับแรกของประชากรไทย
ในช่วงปี ๒๕๔๖-๒๕๕๐ พบว่าโรคที่พบสูงขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็งและเน้ืองอก โรคหัวใจ ความดันเลือดสูงและ
หลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน โรคตับและตับอ่อน๒๐ ซึ่งโรคเหล่าน้ีมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคและการ
                                                 
๑๙

   สถาบันวิถีใหม่ท้องถ่ิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
๒๐   กระทรวงสาธารณสุข, กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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๑๓ 
 

ใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กินผักและผลไม้
น้อย ขาดการออกกําลังกาย ค่านิยมในการหาทางออกเม่ือเกิดความเครียดโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา 
ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ียังนําไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วน และเป็นสาเหตุหลัก
สําคัญที่ทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังหรือเรียกว่าโรควิถีชีวิต (Lifestyle Diseases) นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนการเคล่ือนย้ายสัตว์ข้ามถิ่นถือเป็นปัจจัยสําคัญใน
การเพ่ิมขึ้นของโรคระบาด อาทิ โรคมาลาเรียและอหิวาตกโรค และมีความเส่ียงจากโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา
เพ่ิมขึ้น เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๐๙  

 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพต่อประชากรโดยเฉล่ีย ๔,๒๒๕ บาทต่อหัวประชากร 

โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๓ ต่อปี โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๘ ของ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวประชากรทั้งหมดของประเทศ๒๑ โดยมีคนไทยมากกว่าร้อยละ ๙๐ ที่ได้รับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐรองรับ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม 
หรือบัตรประกันสุขภาพ และอีกประมาณร้อยละ ๖ ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น บริษัทประกันหรือ
การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้างยามเจ็บป่วย ทั้งน้ีพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือ ซึ่งมีสัดส่วนของ
แพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรน้อยกว่าภาคอ่ืนๆ คือแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๔,๕๐๐ คน 
ในขณะที่ภาคกลางมี ๑:๓,๑๐๐ คน ภาคใต้มี ๑:๓,๘๐๐ คน ส่วนกรุงเทพฯ มีแพทย์ ๑ คนต่อประชากร 
๑,๒๐๐ คน๒๒ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าส่วนภูมิภาค ๓-๔ เท่า ซึ่งสถานภาพข้างต้นช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยยัง
ขาดบุคลากรทางการแพทย์ในเขตชนบทและการผลักดันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ที่จําเป็นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวประชากร  

 
 ในด้านความท้าทายพบว่าปัจจุบันมีชาวต่างประเทศทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และที่เดินทางมา
จากต่างประเทศมาใช้บริการโรงพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ่ จนทําให้เกิดแนวคิดส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Hub) 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพ่ือการขยายตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยและเพ่ือนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง ดังน้ัน การสร้างคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านการบริการทางการแพทย์ การลดการขาดดุลการนําเข้าเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์/ยาและเวชภัณฑ์ 
จึงกลายเป็นอีกหน่ึงเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนารองรับโอกาสของประเทศในอนาคตต่อไป 
 

๑.๒.๗ สถานะด้านเกษตรกรรม นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรกรรม
ประมาณ ๑๓๐ ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ภาคเกษตรกรรมเป็นภาค
เศรษฐกิจหน่ึงในการขับเคล่ือนประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมไม่ถึง ๙ แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ ๘-๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมดของประเทศ โดยในปี ๒๕๕๒ สามารถทํารายได้เข้า
ประเทศกว่า ๑.๓ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ และมีส่วนแบ่งทาง

                                                 
๒๑  International Institute for Management Development (IMD) (คา่เฉลี่ยระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๑ และอัตรา
แลกเปลี่ยนนํามาจากธนาคารแห่งประเทศไทย) 

๒๒ กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์,  รายงานทรัพยากรสาธารณสุข สถิติสาธารณสุข  
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๑๔ 
 

การตลาดในอันดับที่ ๑ – ๑๐ ของโลกในสินค้าเกษตรหลายรายการโดยมีสินค้าเกษตรส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ 
ยางพารา ข้าว นํ้าตาล มันสําปะหลัง  

 
ปัจจุบันพบว่าปัญหาการหว่ันวิตกต่อภาวะอาหารขาดแคลน ย่ิงทําให้ความสําคัญของอาชีพ

เกษตรกรรมทวีความสําคัญมากย่ิงขึ้น แต่ในทางกลับกัน เกษตรกรถือเป็นอาชีพที่มีจํานวนประชากรลดลงอย่าง
รวดเร็ว โดยมีจํานวนเกษตรกรในปัจจุบันเพียง ๕.๘๖ ล้านครัวเรือนและมีเกษตรกรเพียง ๑๖ ล้านคน มีอายุ
เฉลี่ยที่ประมาณ ๕๐ ปี โดยเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนสัดส่วนสูงสุด เมื่อเทียบกับเกษตรกร
ภาคอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ ๔๗ ของประชากรในภาคเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ 
คดิเป็น ร้อยละ ๒๔ และร้อยละ ๑๕ และ ๑๔ ตามลําดับ ขณะเดียวกัน แนวโน้มความต้องการแรงงานในสาขา
อาชีพด้านการเกษตรยังคงต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นอีกกว่า ๑ ล้านคนเป็นอย่างน้อย เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เพาะปลูกพืชไร่และพืชผัก พนักงานขายสินค้าในร้านค้า พนักงานสาธิตสินค้า ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืน
ต้นและผลไม้ในภาคเกษตรกรรมรวมท้ังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาต่างๆ เพ่ือรองรับการ
จัดทําการเกษตรแบบย่ังยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และ
เกษตรธรรมชาติ   

 
สาเหตุที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะทางเกษตรกรรม จนทําให้อาชีพ

เกษตรกรรมมีอายุเฉลี่ยสูงและอาชีพไม่เป็นที่นิยมเน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการ  เช่น การเป็นอาชีพ
ทางเลือกนอกเหนือจากอาชีพอุตสาหกรรมและบริการ ต้องอาศัยแรงงานที่มีความอดทนในการทํางาน ไม่มี
รายได้ทีแ่น่นอนตายตัวอย่างอาชีพอ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากน้ี เกษตรกรที่มีที่ดินและเช่าที่ดินทํากินมีขนาดหน้ีสิน
เฉลี่ยกว่า ๗ หมื่นบาท และประมาณการว่าในปัจจุบันจะเพ่ิมเป็น ๑ แสนบาท หรือหน้ีสินโดยรวมของ
ครอบครัวเกษตรกรทั้งประเทศจะมีขนาดประมาณ ๔.๕ – ๗.๕ แสนล้านบาท เกษตรกรโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีการเช่าที่ดินเพ่ือการทํานาเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่มีครัวเรือนเกษตร
เพียงร้อยละ ๒๕ -๒๖ ของประเทศเท่าน้ันที่อาศัยอยู่ในเขตชลประทาน และยังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้นจากค่าสารเคมี (มากกว่าร้อยละ ๓๗ ของต้นทุนทั้งหมด) การเก็บเก่ียวและการขนส่ง (มากกว่าร้อย
ละ ๒๘ ของต้นทุนทั้งหมด) และการเตรียมดิน (มากกว่าร้อยละ ๑๕ ของต้นทุนทั้งหมด)  
   
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมากเป็นอันดับหน่ึงในหลายรายการ แต่การ
ทําวิจัยและพัฒนาในภาคการเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ลดลงจากร้อยละ ๐.๙ เหลือเพียงร้อยละ ๐.๓ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าตํ่ามากเม่ือ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ เช่น ญี่ปุ่น (ร้อยละ ๓.๕) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ ๒.๖) หรือมาเลเซีย (ร้อยละ ๒)๒๓ 
เช่นเดียวกับจํานวนนักวิจัยด้านการเกษตรต่อประชากรที่มีอัตราเฉล่ียเพียง ๐.๓-๐.๔:๑๐,๐๐๐ เท่าน้ัน 
นอกจากน้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนยังไม่เพียงพอและกระจายไม่ทั่วถึง  ดังน้ัน การเร่งพัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างย่ิงสําหรับประเทศไทยเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ 
ผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์และสภาพภูมิอากาศท่ีจะส่งผล
กระทบต่อภาคเกษตรกรรมไทยในอนาคต      
 
                                                 
๒๓ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๓ 
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๑๕ 
 

 ๑.๒.๘ สถานะด้านภูมิรัฐศาสตร์  มุมมองด้านภูมิรัฐศาสตร์ถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญเป็น
อย่างย่ิง โดยในส่วนของภาครัฐมีความสําคัญทั้งในด้านความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการขับเคลื่อนการบริหาร
ประเทศ รวมถึงด้านการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ขณะที่ในส่วนของภาคเอกชนจะมีความสําคัญในมุม
ของทําเลที่ต้ังและโอกาสในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ในส่วนของภาคประชาสังคมจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความมั่นคงมนุษย์ ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงมีผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งในด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทาง           
ภูมิรัฐศาสตร์ เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งและสมรรถนะในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ 
ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันประเทศให้มีความมั่นคง 
 

สําหรับภูมิประเทศของไทยที่ถือเป็นหัวใจสําคัญของภูมิภาคน้ี พบว่าทําเลท่ีต้ังของไทย ทางตอนเหนือ 
ตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถเช่ือมต่อกับประเทศจีนและเวียดนาม ปัจจุบันได้มีแนว
ทางการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) หรือ R๓ เช่ือมโยง
ประเทศไทย ลาว และจีน เป็นทางหลวงแขวงเช่ือมจากทิศใต้มณฑลยูนนานผ่านแขวงหลวงนํ้าทาและแขวง
ห้วยทราย และเข้าไปท่ีอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย โดยรวมระยะทางจาก จ.เชียงราย - นครคุนหมิง และใช้
สะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ ๔ เป็นทางเช่ือมระหว่างไทย (อําเภอเชียงของ) กับลาว (แขวงบ่อแก้ว) เส้นทาง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือ R๙ เช่ือมจาก จ.มุกดาหาร 
ของไทย (โดยใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒) กับแขวงสะหวันนะเขต ถึงพรมแดนประเทศเวียดนาม ถนน
หมายเลข ๙ กับถนนหมายเลข ๑๓ ที่แยกเซโน และเข้าสู่เวียดนามท่ีด่านลาวบาว เมืองกวางตรี เข้าสู่เมืองเว้ 
ฮอยอัน และดานัง  และเส้นทางหมายเลข R๑๒ (East-West Economic Corridor: EWEC) จากแขวงคําม่วน 
เมืองท่าแขก ไปสู่ชายแดนไทยที่ จ.นครพนม และด่านนาเปา – จ๋าโหละด้านตะวันออกของลาวและชายแดน
เวียดนาม และเข้าสู่ท่าเรือ Vung Ang Port ซึ่งเป็นเส้นทางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยไปยังประเทศจีน โดยพบว่า
เส้นทางสาย R๑๒ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยกว่าเส้นทาง R๙  ซึ่งเส้นทางเศรษฐกิจทั้งสามเส้นทาง  ได้ส่งผล
ให้เกิดการค้าและการลงทุนร่วมกันมากขึ้น นอกจากน้ียังก่อให้เกิดความร่วมมืออ่ืนๆ ในหลายด้าน เช่น ในการ
ประชุม GMS summit ได้มีการลงนามให้มีการพัฒนาโครงข่ายเช่ือมโยงใยแก้วนําแสง โดยใน พ.ศ. ๒๕๗๐  จะ
เกิดความเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม จํานวน ๓ โครงข่าย คือ 
(๑) โครงข่ายทิศเหนือ – เช่ือมโยง ฮานอย หนานหนิง คุนหมิง และเวียงจันทน์ (๒) โครงข่ายทิศตะวันตก – 
เช่ือมโยง กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง คุนหมิง และเวียงจันทน์ และ (๓) โครงข่ายทิศตะวันออก – เช่ือมโยง กรุงเทพฯ 
เวียงจันทน์ โฮจิมินห์ และพนมเปญ และแผนเศรษฐกิจทวายของพม่า เป็นต้น 

 
ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ถือเป็นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์อีกด้านหน่ึงที่สําคัญเช่นกัน โดยการ

ทอ่งเที่ยวของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเช่ือมโยงกันผ่านโครงข่ายถนนที่เช่ือมต่อกันเป็นเส้นทางสําหรับ
การท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงภายในอนุภูมิภาค  ซึ่งได้มีความร่วมมือกันและมีทิศทางที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นโดยกําหนด
เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ-กรุงย่างกุ้ง-มันฑะเลย์-เชียงรุ้ง-เชียงราย-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เดียนเบียนฟู-กรุง
ฮานอย-ฮาลอง-เว้-โฮจิมินห์-กรุงพนมเปญ-เสียมราฐ-พัทยา-กรุงเทพฯ  ซึ่งการเช่ือมโยงนี้จะสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นไปยังธุรกิจระดับชุมชนท้องถิ่น  เช่น  โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร  ตัวแทนท่องเที่ยว  และ
ผู้ให้บริการรถเช่า เป็นต้น อันจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น   
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๑๖ 
 

 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจหลายเส้นทางได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว อาทิเช่น  

เส้นทางตะวันออกสู่ตะวันตก จากเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า และเส้นทางเหนือสู่ใต้ เช่ือมโยงกรุงเทพฯ และ
คุนหมิง ซึ่งมีความพร้อมในการใช้งาน หากแต่เส้นทางในช่วงที่ผ่านพ้ืนที่ในพม่ามีการต้ังด่านเก็บค่าผ่านทาง
หลายด่านและเก็บในอัตราที่แตกต่างกันไป ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้ามาค้าขายและลงทุน 
ดังน้ันเส้นทางน้ีจึงไม่ค่อยได้รับความนิยม ในขณะท่ีอีกเส้นทางหน่ึงเป็นเส้นทางเหนือสู่ใต้ฝั่งตะวันออกที่ผ่าน
เชียงราย เข้าลาวและไปคุนหมิง ค่อนข้างได้รับความนิยมและคาดว่าจะเป็นเส้นทางที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง
เส้นทางน้ีจะเชื่อมโยงไปยังจีนและอินเดียในอนาคต โดยในปัจจุบัน เอเชียได้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านขั้ว
อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีจีนและอินเดียเป็นผู้นําสําคัญ อันเป็นผลจากปัจจัยแรงขับดันด้าน
จํานวนประชากรท่ีมีอยู่จํานวนมากและสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งจีนและอินเดียมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยในฐานะที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ จึงสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในนามของประชาคมอาเซียนที่
จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ โดยจะส่งผลในด้านภาษีที่จะไม่มีการเรียกเก็บระหว่างกัน ซึ่งในกรณีที่การเจรจาเปิดเสรี
การลงทุนอาเซียน-อินเดียบรรลุผล จะจูงใจให้กลุ่มทุนอินเดียเข้ามาลงทุนในไทยและในอาเซียนมากขึ้น จากที่
ขณะน้ีนักลงทุนอินเดียได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในหลายอุตสาหกรรมที่อินเดียมีศักยภาพมากในไทย 
อาทิ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ทอผ้า ยา และบริการซอฟต์แวร์ นอกจากน้ียังมีปัจจัยในด้านการเคลื่อนย้ายทุน 
แรงงานทั้งที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลต่อโอกาสในการเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกของไทยต่อไป 

 
 จากที่กล่าวมาจะพบว่าประเทศไทยน้ันมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม และเมื่อประกอบกับปัจจัยด้านต่างๆ 
จะส่งผลให้ประเทศไทยกลายมาเป็นประเทศที่มีภูมิรัฐศาสตร์ ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ทุกประเทศจะรวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในขณะที่ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อีกหลายด้านที่ประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาเพ่ือรองรับให้
สามารถเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) ศูนย์กลางด้านการ
ประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้านานาชาติ (International Conference, Seminar, and Exhibition 
Hub) ศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Hub) ศูนย์กลางด้านการขนส่ง (Transportation Hub) เป็นต้น 

 
 ๑.๒ .๙ สถานะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารยธรรม 
ดังเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันเป็นการเปลี่ยนวิถีเศรษฐกิจฐานเกษตรมาเป็นเศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรม
ควบคู่กับเศรษฐกิจฐานบริการในปัจจุบัน  
 
 ในปัจจุบัน การพัฒนา วทน. ได้ก่อให้เกิดกระแสการพัฒนารูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ 
Knowledge based Economy, Molecular Economy, Experience Economy ซึ่งจะมีการหลอมรวมของ
ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยแนวโน้มล่าสุดคือ Boutique Economy ที่จะมีการหลอมรวมของทุกศาสตร์เข้า
กับศาสตร์ที่เก่ียวกับจิตใจ ซึ่งจะให้ความสําคัญกับความสุขของคนและสภาวะการดํารงชีวิตที่สะอาดและ
ปลอดภัย และ วทน. จะมีบทบาทสําคัญในการก้าวเข้าสู่รูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าว โดยคาดว่า วทน. ที่จะมี
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๑๗ 
 

บทบาทสําคัญคือ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 
ระบบควบคุมระยะไกล ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ โรงงานและระบบผลิตย่อส่วน เป็นต้น  
 
 ทั้งน้ี ประเทศไทยยังขาดการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจในอนาคต ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและรองรับการแข่งขันในอนาคต โดยยังขาดทั้งฐานความรู้ ความตระหนัก ข้อมูลข่าวสาร บุคลากรการวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือ จึงยังล้าหลังหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
บริการจากการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สเต็มเซลล์ (Stem Cell) วัสดุชีวภาพ (Bio-material) ชีวมวล 
(Bio-mass) ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบเชิงวัฒนธรรมนวัตกรรม (Cultural Creativity 
Design) นวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) เป็นต้น จึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัวโดยสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีภูมิคุ้มกัน ยืดหยุ่น และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัก ทั้ง ๔ สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และนาโนเทคโนโลยี ที่มีการวิจัยและพัฒนาด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ 
การวิจัยเชิงทดลองอย่างเป็นระบบ  
 
  ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเพียงร้อยละ ๐.๑๘ ของโลก๒๔ การ
จดสิทธิบัตรมีเพียงร้อยละ ๐.๔๐ เท่าน้ัน๒๕  จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก็มีตํ่ากว่าประเทศพัฒนา
แล้ว เช่น ญี่ปุ่นและประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างสิงคโปร์ประมาณ ๑๐-๑๑ เท่า โดยในปี ๒๕๕๑ ประเทศ
ไทยมีจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (เทียบแบบทํางานเต็มเวลา หรือ Full Time Equivalent: FTE) 
๐.๖๕ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ในขณะที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
๗.๓๔ คน และ ๖.๘๕ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ตามลําดับ (IMD, ๒๐๑๐) และมีจํานวนนักวิจัยที่ทํางานใน
ภาคเอกชน ๗.๑๑ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ในขณะที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา ๖๒๐ คน และ ๑๙.๗๓ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนตามลําดับ (เทียบแบบทํางานเต็มเวลา หรือ Full 
Time Equivalent: FTE)  นอกจากน้ี ยังมีผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการดึงดูดนักวิจัยและ
นักวิทยาศาสตร์เข้ามาทํางานในประเทศซึ่งจัดทําโดย International Institute for Management 
Development (IMD) บ่งช้ีว่า การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์มาทํางานในประเทศไทยยังไม่เป็นที่
เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์และมาเลเซีย โดย IMD จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๒ จาก ๕๘ 
ประเทศ (๔.๐๒ คะแนน จาก ๑๐ คะแนน) ในขณะที่สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ ๓ (๗.๔๖ คะแนน) และมาเลเซีย
อยู่ในอันดับที่ ๙ (๖.๒๒ คะแนน) ตามลําดับ แต่หากมองลึกลงไปในแต่ละสาขาวิชา จะเห็นว่าในบางสาขาวิชา
จําเพาะท่ีไทยมีความเข้มแข็ง เช่น เกษตรและชีววิทยา อิมมูโนโลยีและจุลชีววิทยา ประเทศไทยก็สามารถ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นอันดับหน่ึงของอาเซียน ขณะที่สาขาวัสดุศาสตร์ ประเทศไทยเป็นอันดับสองรองจาก
สิงคโปร์ และพลังงานทางเลือกเป็นอันดับสามรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย สําหรับงบประมาณด้านการวิจัย
และพัฒนา ในปี ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ๕๙๓ ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อย

                                                 
๒๔ สํานักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ไทย ปี ๒๕๕๑ (๒๕๕๒). 
๒๕ IMD World Competitiveness Yearbook,  ๒๐๑๐ 
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๑๘ 
 

ละ ๐.๒๒ ต่อ GDP  ในขณะที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ๑๕๐,๗๘๕ และ ๕,๐๓๘ 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ และ ๒.๖๘ ต่อ GDP ตามลําดับ 
 
๑.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวในทศวรรษหน้า  

การวิเคราะห์บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และ
การทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการพัฒนาของประเทศที่
ไม่สมดุล ไม่ย่ังยืน และอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนอนาคต ไปสู่การพัฒนาในทิศทางที่พ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุ้มกัน
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคส่วนต่างๆ  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้การพัฒนาและ
บริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง บนพ้ืนฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เช่ือมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” 
และใช้หลัก “สังคมคุณภาพและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจ
ของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

 
การขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความ

รอบคอบ เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและ
สํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และยังสอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
 การพัฒนาประเทศให้สามารถดํารงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น จําเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ 
ภายในประเทศให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความสําคัญต่อการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบเชิงอัตลักษณ์และคุณค่า
ของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ โดยการเสริมสร้าง
ทนุสังคม ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครอบครัวมีความอบอุ่น มั่นคง 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และรวมพลังเป็นเครือข่ายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม ในส่วนของการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือสงวนรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์เป็นรากฐานท่ีมั่นคง
ของประเทศ และเป็นรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยให้มีความสุขอย่างย่ังยืน 
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๑๙ 
 

 
ขณะเดียวกันจําเป็นต้องเสริมสร้างระบบ โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศให้

อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและย่ังยืน พร้อมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในส่วนกลาง และเพ่ิมบทบาท มอบอํานาจและ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่หน่วยราชการในส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และชุมชน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง สุจริต 
โปร่งใส และเร่งปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือสร้างสมดุลในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาให้ทั่วถึงเป็นธรรม โดยต้องดําเนินการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงควบคู่ไปด้วย อันจะสนับสนุนให้
การบริหารจัดการประเทศเข้าสู่ดุลยภาพ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคง นําไปสู่สันติสุขและความย่ังยืน 
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๒๐ 

 
 

 
 
ในการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๖๔) ได้ทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้าน วทน. ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ยังคงอยู่ และช้ีนํา
แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังการดําเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชน พ้ืนที่ ท้องถิ่นและชุมชนที่ควรให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ือง 

 
 ในบทที่ ๒ น้ีจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ ในมิติของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ส่วนที่ ๒ เป็นการทบทวน
แผนงานและผลการดําเนินงานที่สําคัญด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
ในช่วงที่ผา่นมาตามลําดับ  

 
 

 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) เป็นผลที่เกิดจากการสร้าง

และรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ คุณภาพ และมีความ
สร้างสรรค์ ซึ่งจําเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งในด้านนโยบายเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมือง 
การปกครอง คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
ที่เป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกล้วน
ให้ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องการวิจัย พัฒนาและการสรา้งสรรค์นวัตกรรม  

 
ผลจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย International Institute for Management 

and Development (IMD) พบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถการแข่งขันในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับท้ายๆ มาโดยตลอด ในปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์อยู่ลําดับที่ ๔๐  ความสามารถด้านเทคโนโลยีอยู่ลําดับที่ ๔๘ จากทั้งหมด 
๕๘ ประเทศ และอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมอยู่ในลําดับที่ ๓๔ ห่างกัน ๒๒ ลําดับ ขณะที่ในปี 
๒๕๔๔ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมอยู่ในลําดับที่ ๓๔ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยู่ลําดับที่ ๔๘ ห่างกันเพียง ๑๔ ลําดับ (รูปภาพที่ ๒.๑) อาจสรุปได้ว่าขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยรวมของประเทศในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ไม่ได้พ่ึงพิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉกเช่นนานา
ประเทศ แต่อาศัยประสิทธิภาพภาครัฐและภาคธุรกิจขับเคลื่อนไปโดยอาศัยปัจจัยแรงงานราคาถูก และปัจจัย
ทนุจากการนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขัน 

บทท่ี ๒ ผลการดําเนินงานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
          ประเทศไทยท่ีผ่านมา 

๒.๑ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
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๒๑ 

รปูภาพท่ี ๒.๑: อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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อนัดับโดยรวม อนัดับโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี อนัดับโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์

        ท่ีมา : International Institute for Management Development (IMD) ประมวลโดย สวทน. รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก ค 

 
จากกระแสโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :  

AEC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ที่มีแนวคิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว 
(Single Market and Production Base) มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี และมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งวัตถุดิบและแรงงานในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์และกฎระเบียบเดียวกัน ในกลุ่มประเทศ
สมาชิก ๑๐ ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  เวียดนาม และ
ไทย ตลอดจนการขยายผลการเปิดการค้าเสรีกับประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย ในอนาคต ทําให้ประเทศไทยจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ ASEAN+๖ ในมิติของสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐบาล ประสิทธิภาพธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐานตามลําดับ  

 
รูปภาพท่ี ๒.๒ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยในกลุ่ม ASEAN+๖ ปี ๒๕๕๓ 

0

10

20

30

40

50

60

Thailand

China

Australia

Japan

Korea

MalaysiaNew Zealand

Philippines

Singapore

India

Indonesia

��������� ## " " ## "#"
���������� # " "# �# #�#"
������������# " " #�# #�# "$#
���������! #"! #! "

 
หมายเหตุ จัดอันดับจากจํานวนประเทศ ๕๘ ประเทศ  
ท่ีมา : International Institute for Management Development (IMD) ประมวลโดย สวทน.; กลุ่ม ASEAN+๖ ไม่มีข้อมูล บรูไน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม รายละเอียด
เพ่ิมเติมปรากฏในภาคผนวก ค 

GAP =14
GAP =22 
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๒๒ 

 เมื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ ASEAN+๖ ในมิติของ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประสิทธิภาพของธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (รูปภาพที่ ๒.๒)   พบว่าการดําเนินงานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลําดับท้ายๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ถูกลดลําดับขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อาทิเช่น เกาหลีใต้ จีน 
ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตลอดจนประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนในการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิมและการเตรียมพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ตามลําดับ  

 
ในส่วนของผลการดําเนินงานของประเทศไทยด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พบว่า

ประเทศไทยมีสถานภาพในด้านต่างๆ ด้อยกว่าค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่ม ASEAN+๖ และค่าเฉล่ียของโลกใน
ทุกด้าน ยกเว้นด้านสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกรวมท่ีประเทศไทยมีสัดส่วนสูงกว่า
คา่เฉล่ียโลก แต่สัดส่วนดังกล่าวของไทยก็กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง สืบเน่ืองจากปัจจัยด้านต้นทุน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การขาดแคลนแรงงานทักษะ การขาดการวิจัยและพัฒนา และ
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 

 
ในช่วงที่ผ่านมา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยมีการพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยงานรับผิดชอบ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่ม ASEAN และกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความสามารถและโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในอัตราที่ช้ากว่ามาก ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในอนาคต และสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดังน้ี   

๑. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผา่นมา 
๒. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ ASEAN+๖ 

 
 

 
ในระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมาประเทศถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในลําดับท้ายๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค) โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ตํ่าเฉล่ียเพียง ๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ ๐.๒ ต่อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือคิดเป็น ๖.๓ ดอลลาร์สหรัฐต่อประชากร ๑ คน) โดยเป็นการ
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนโดยเฉล่ีย ๑๖๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ ๐.๑ ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ) และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗ – ๘ ต่อปี แต่เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) พบว่าอัตราการขยายตัวของค่าใช้จ่ายใน
การวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ GDP ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖ ต่อปี เช่นเดียวกับภาคเอกชนลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๐ ต่อปี๑ (ตารางที่ ๒-๑) 
                                                 
๑ ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ภาคเอกชนมีอัตราการขยายตัวทางด้านรายได้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนแต่ไม่สอดคล้องกับอัตราการ
ขยายตัวด้านการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงอาจจะส่งผลต่ออันดับของขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 

๒.๑.๑ ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
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๒๓ 

 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย เป็นอีกปัจจัยที่สะท้อนผลการดําเนินงานในการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศในช่วงที่ผ่านมา โดยบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาท่ี
ทํางานเต็มเวลา (FTE) ๒ มีจํานวนเฉลี่ยเพียง ๓๔,๘๐๕ คนต่อปี หรือคิดเป็น ๕.๔ คนต่อจํานวนประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒๓ ต่อปี มีการทํางานในภาคเอกชนเพียง ๗,๑๖๔ คนต่อปี 
หรือคิดเป็น ๑ คนต่อจํานวนประชากร ๑๐,๐๐๐ คน และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๔ ต่อปี 
(ตารางที่ ๒.๑) 

 
ส่วนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจํานวนสิทธิบัตร เป็นเรื่องที่สะท้อนผลการดําเนินงาน

ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการใช้องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม แต่ในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจํานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ใน
วารสารต่างประเทศโดยเฉล่ียเพียง ๑,๐๕๑ บทความต่อปี  และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรในประเทศไทยโดยคนไทย
และคนต่างชาติมีจํานวนโดยเฉล่ีย ๕,๗๒๖ รายการต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการย่ืนจดโดยชาวต่างชาติ เช่น สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น เพ่ือขอคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของตนเองในประเทศไทย สําหรับสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนที่เป็นของ
คนไทยมีจํานวนโดยเฉลี่ยเพียง ๖๐ รายการต่อปี และหากพิจารณาจํานวนสิทธิบัตรต่อประชากรของประเทศจะ
อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าคือ ๖.๗ รายการต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  (ตารางที่ ๒.๑) 

 
ตารางที่ ๒.๑ ความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตรข์องไทย ๑๐ ปี 

รายการ เกณฑ์ หน่วย ค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี  
(๒๕๔๒-๒๕๕๑) 

อตัราการขยายตัว 
 (%) 

๑ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของท้ังประเทศ US$ millions ๔๐๗.๐ ๗.๗ 
๒ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของท้ังประเทศ

ต่อ GDP 
% ต่อ GDP 

๐.๒ -๑.๖ 
๓ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของท้ังประเทศ

ต่อประชากร US$ per capita ๖.๓ ๖.๘ 
๔ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชน US$ millions ๑๖๓.๑ ๕.๐ 
๕ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ

เอกชนต่อ GDP 
% ต่อ GDP 

๐.๑ -๔.๑ 
๖ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของท้ัง

ประเทศ (FTE) 
 (FTE ) คน-ปี 

๓๔,๘๐๕.๖ ๒๓.๗ 
๗ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของท้ัง

ประเทศต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (FTE) 
(FTE) per ๑๐,๐๐๐ 

people ๕.๔ ๒๑.๗ 
๘ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาใน

ภาคเอกชน (FTE) 
 (FTE ) คน-ปี 

๗,๑๖๔.๖ ๔.๖ 
๙ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาใน

ภาคเอกชนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน(FTE) 
(FTE) per ๑๐,๐๐๐ 

people ๑.๑ ๓.๗ 
๑๐ สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

และวิศวกรรม 
 % สัดส่วนบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และวิศวกรรม ๒๖.๑ ๐.๐ 

๑๑ จํานวนบทความด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประเทศผู้แต่ง ๑,๐๕๑.๙ ๑๕.๖ 
๑๔ จํานวนสิทธิบัตรท่ียื่นขอภายในประเทศ จํานวนการยืน่จดสิทธิบัตร

ในประเทศไทยท้ังคนไทย
และต่างชาติ ๕,๗๒๖.๐ ๔.๒ 

                                                 
๒ Full time equivalent (FTE) คือ บุคลากรท่ีทําวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา หมายถึง จํานวนบุคลากรท่ีได้จากการคํานวณเวลา
ทํางานวิจัยของบุคลากรแต่ละคนตลอดระยะเวลาหนึ่งปี เช่น บุคลากรที่ทําวิจัยเต็มเวลาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีจะนับเป็น
บุคลากรที่ทําวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา ๑ คนต่อปี ส่วนบุคลากรที่ทําวิจัยเต็มเวลาเพียง ๖ เดือนจะนับเป็นบุคลากรที่ทําวิจัย
เทียบเท่าเต็มเวลา ๐.๕ คนต่อป ี



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๔ 

รายการ เกณฑ์ หน่วย ค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี  
(๒๕๔๒-๒๕๕๑) 

อตัราการขยายตัว 
 (%) 

๑๕ จํานวนสิทธิบัตรท่ีให้กบัคนในประเทศ จํานวนสิทธิบัตรท่ีได้รับการ
จดทะเบียนโดยคนไทย ๖๐.๑ ๑๓.๔ 

๑๖ จํานวนสิทธิบัตรต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ต่อจํานวนประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน 

 ๖.๗ ๑๓๓.๑ 
๑๙ การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จาก

ต่างประเทศ* 
ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ๔.๐ ๐.๐ 

๒๐ กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ท่ีเอื้อต่อ
การสร้างนวัตกรรม* 

ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ๔.๘ -๒.๐ 

๒๑ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา* ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ๔.๘ -๐.๕ 

๒๒ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
บริษัทเอกชน* 

ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ๓.๘ ๕.๔ 

๒๓ ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทในการ
ผลิตสินค้าใหม่* 

ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ๕.๒ ๐.๐ 

ที่มา :  IMD World Competitiveness ๒๐๑๐ ประมวลโดย สวทน. 
หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลเชิงคณุภาพจากแบบสอบถามแสดงทัศนคติจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลาง-สูงของประเทศต่างๆ 
ประมาณ ๓,๗๐๐ คน ใน ๕๘ ประเทศ (รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในภาคผนวก ค) 

   
 จากการสํารวจทัศนคติของผู้บริหารระดับกลาง-สูงของประเทศต่างๆ โดย IMD ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจต่อนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จาก
ต่างประเทศ กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม  การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยได้
คะแนนอยู่ในระดับ ๓.๘ – ๔.๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐ ซึ่งอยู่ในระดับตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยเพียง ๓.๘ เท่าน้ัน จากผลการ
สํารวจสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของประเทศไทยท่ียังไม่ประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือของการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ การตลาด ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาควิชาการ เป็นต้น     
  

ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่ม 
ASEAN+๖ ด้านค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  จํานวนบทความ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวนสิทธิบัตร การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ 
กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน และความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทในการผลิต
สินค้าใหม่ ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๒-๒๕๕๑) พบว่าประเทศไทยยังมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๒ ต่อ GDP และเป็นสัดส่วนของภาคเอกชนร้อยละ ๕๐ 
ในขณะที่ค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศ ASEAN+๖ มีสัดส่วนถึงร้อยละ ๑.๔ ต่อ GDP และเป็นสัดส่วนของ
ภาคเอกชนร้อยละ ๖๕ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียของโลกที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวิจัยประมาณร้อยละ ๗๐ 
ของค่าใช้จ่ายในการวิจัยทั้งหมด (ตารางที่ ๒.๒)   
  

ในส่วนผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
พบว่าประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (FTE) คิดเป็น ๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยมี



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๕ 

สัดส่วนการทํางานในภาคเอกชนเพียง ๑ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (ร้อยละ ๒๐) ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 
ASEAN+๖ ที่มีค่าเฉลี่ย ๓๒ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ที่มีการงานในภาคเอกชนกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ ๑๗ 
คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (ตารางที่ ๒.๒)   
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๖ 

ตารางที่ ๒.๒ ความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ASEAN+๖ เฉลี่ย ๑๐ ปี  
รายการ เกณฑ์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ จีน เกาหล ี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ASEAN+๖ 

Average 
World 

Average 
๑ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ ๔๐๗.๐ ๑๐๔.๗ ๙๑๔.๔ ๑๒๒.๑ ๒,๖๕๓.๗ ๒๗,๒๓๒.๖ ๑๘,๘๗๔.๐ ๑๓๙,๗๘๐.๒ ๑๐,๒๙๐.๗ ๙๙๘.๓ ๕,๑๓๑.๕ ๒๑,๖๕๙.๓ ๑๓,๓๓๙.๐ 
๒ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ GDP ๐.๒ ๐.๑ ๐.๖ ๐.๑ ๒.๒ ๑.๒ ๒.๖ ๓.๒ ๑.๘ ๑.๑ ๐.๘ ๑.๔ ๑.๒ 
๓ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร ๖.๓ ๐.๕ ๓๔.๗ ๑.๔ ๖๐๙.๔ ๒๐.๘ ๓๙๓.๙ ๑,๐๙๖.๘ ๕๐๘.๑ ๒๔๕.๑ ๔.๗ ๒๘๑.๘ ๓๑๒.๓ 
๔ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชน ๑๖๓.๑ ๑๕.๒ ๖๕๒.๕ ๗๒.๖ ๑,๗๔๒.๗ ๑๘,๖๓๐.๓ ๑๔,๓๔๐.๔ ๑๐๔,๔๑๔.๙ ๕,๑๖๘.๔ ๓๙๘.๐ ๗๗๘.๔ ๑๕,๗๗๙.๐ ๙,๒๐๗.๘ 
๕ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชนต่อ GDP ๐.๑ ๐.๐ ๐.๔ ๐.๑ ๑.๔ ๐.๘ ๒.๐ ๒.๔ ๐.๙ ๐.๔ ๐.๒ ๐.๙ ๐.๗ 
๖ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ (FTE) ๓๔,๘๐๕.๖ ๕๓,๙๕๐.๐ ๑๓,๕๐๐.๖ ๑๓,๑๐๙.๒ ๒๔,๘๘๗.๑ ๑,๒๕๕,๑๖๒.๗ ๑๙๐,๗๒๘.๘ ๙๐๔,๒๔๒.๓ ๑๑๑,๒๗๓.๖ ๒๐,๐๗๙.๐ ๓๑๘,๔๔๓.๐ ๓๖๔,๒๐๐.๖ ๑๐๗,๗๒๖.๖ 
๗ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ

ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (FTE) 
๕.๔ ๒.๖ ๕.๒ ๑.๕ ๕๗.๘ ๙.๗ ๓๙.๙ ๗๑.๐ ๕๕.๔ ๔๙.๗ ๓.๑ ๓๒.๗ ๒๙.๐ 

๘ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน (FTE) ๗,๑๖๔.๖ ๓,๓๔๘.๕ ๕,๐๑๔.๕ ๕,๑๗๕.๔ ๑๔,๒๐๓.๓ ๗๗๕,๑๔๕.๕ ๑๓๑,๐๕๙.๑ ๕๙๑,๒๐๑.๑ ๓๖,๓๐๖.๕ ๕,๖๒๑.๘ ๕๓,๔๐๘.๐ ๒๐๐,๖๖๕.๐ ๖๐,๙๓๖.๖ 
๙ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อ

ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน(FTE) 
๑.๑ ๐.๒ ๑.๙ ๐.๖ ๓๒.๙ ๕.๙ ๒๗.๔ ๔๖.๔ ๑๘.๒ ๑๓.๙ ๐.๕ ๑๗.๓ ๑๖.๓ 

๑๐ สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวิศวกรรม ๒๖.๑ ๖๗.๓ ๔๖.๔ ๒๕.๑ ๖๔.๐ ๕๙.๔ ๔๕.๔ ๖๔.๔ ๒๙.๐ ๒๖.๐ ๒๓.๕ ๔๙.๗ ๑๙.๖ 
๑๑ จํานวนบทความด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑,๐๕๑.๙ ๑๘๕.๓ ๕๖๗.๗ ๑๗๕.๘ ๒,๙๘๗.๗ ๓๒,๒๔๓.๘ ๑๓,๕๘๐.๐ ๕๕,๗๑๓.๓ ๑๕,๔๖๗.๕ ๒,๙๑๓.๖ ๑๓,๑๔๘.๐ ๑๒,๕๔๘.๖ ๑๑,๔๑๔.๑ 
๑๔ จํานวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศ ๕,๗๒๖.๐ ๓,๙๓๒.๐ ๕,๑๕๑.๔ ๒,๖๗๒.๙ ๘,๗๗๗.๐ ๑๕๐,๐๑๒.๙ ๑๓๗,๙๗๐.๖ ๔๑๕,๖๔๖.๑ ๒๓,๕๕๑.๐ ๖,๙๕๗.๐ ๑๖,๒๙๗.๗ ๗๕,๒๕๙.๕ ๒๖,๐๔๑.๑ 
๑๕ จํานวนสิทธิบัตรที่ให้กับคนในประเทศ ๖๐.๑ ๗๒๐.๕ ๗๐.๓ ๙.๔ ๒๖๔.๕ ๑๓,๔๓๙.๗ ๔๓,๖๙๘.๕ ๑๑๙,๙๗๗.๐ ๙๔๘.๑ ๔๕๐.๖ ๗๒๐.๕ ๑๗,๓๖๕.๓ ๖,๑๓๔.๖ 
๑๖ จํานวนสิทธิบัตรต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ๖.๗ ๐.๖ ๓๓.๗ ๐.๙ ๘๐๓.๖ ๑๐.๘ ๘๔๖.๖ ๘๗๘.๐ ๔๘๑.๓ ๗๒๑.๕ ๐.๘ ๔๔๔.๘ ๒๗๒.๑ 
๑๙ การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ* ๔.๐ ๔.๓ ๖.๒ ๒.๙ ๗.๕ ๔.๙ ๔.๗ ๕.๔ ๕.๘ ๔.๐ ๔.๗ ๔.๙ ๔.๔ 
๒๐ กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตรท์ี่เอือ้ต่อการสรา้ง

นวัตกรรม* 
๔.๘ ๓.๘ ๖.๖ ๔.๐ ๘.๔ ๕.๙ ๕.๕ ๖.๕ ๗.๐ ๖.๕ ๕.๙ ๕.๙ ๕.๔ 

๒๑ การคุ้มครองทรพัยส์ินทางปัญญา* ๔.๗ ๓.๓ ๖.๐ ๔.๐ ๘.๒ ๕.๑ ๕.๕ ๗.๑ ๘.๐ ๗.๘ ๔.๘ ๕.๙ ๕.๖ 
๒๒ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน* ๔.๐ ๓.๔ ๕.๔ ๔.๖ ๖.๗ ๓.๘ ๔.๖ ๔.๘ ๕.๘ ๔.๙ ๔.๔ ๔.๘ ๔.๓ 
๒๓ ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทในการผลิตสินค้าใหม*่ ๕.๑ ๔.๕ ๖.๙ ๔.๘ ๖.๕ ๔.๖ ๖.๙ ๗.๐ ๖.๐ ๕.๘ ๕.๓ ๕.๘ ๕.๕ 

ทีม่า :  IMD World Competitiveness ๒๐๑๐ ประมวลโดย สวทน. (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในภาคผนวก ค)  
หมายเหตุ : หน่วย 

๑. US$ millions (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ -  ๒๐๐๘) 
๒. % ต่อ GDP (คา่เฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ - ๒๐๐๘) 
๓. US$ per capita (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๘) 
๔. US$ millions (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ - ๒๐๐๘) 
๕. % ต่อ GDP (คา่เฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ - ๒๐๐๘) 
๖. FTE (คา่เฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๘) 
๗. (FTE) per ๑๐,๐๐๐ people (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ - ๒๐๐๘) 
๘. (FTE )(ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๘) 
๙. (FTE) per ๑๐,๐๐๐ people (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๘) 
๑๐. % สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ - ๒๐๐๖) 
๑๑. ตามประเทศผู้แต่ง (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ - ๒๐๐๗) 
๑๒. จํานวนการยื่นจดสทิธิบัตรในประเทศไทยทั้งคนไทยและต่างชาติ (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙- ๒๐๐๗) 

๑๓. จํานวนสทิธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนโดยคนไทย (ค่าเฉลี่ยปี ค.ศ. ๑๙๙๙ -  
๒๐๐๘) 

๑๔. ต่อจํานวนประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (ค่าเฉลีย่ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ - ๒๐๐๘) 
๑๕. ผลจากการ Survey ข้อมูลเชิงทศันคติ คะแนนเต็ม ๑๐  ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ 
๑๖. ผลจากการ Survey ข้อมูลเชิงทศันคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ค่าเฉลีย่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ - 

๒๐๑๐ 
๑๗. ผลจากการ Survey ข้อมูลเชิงทศันคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ค่าเฉลีย่ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ – 

๒๐๑๐ 
๑๘. ผลจากการ Survey ข้อมูลเชิงทศันคติ คะแนนเต็ม ๑๐ ค่าเฉลีย่ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ -

๒๐๑๐ 
๑๙. ผลจากการ Survey ข้อมูลเชิงทศันคติ คะแนนเต็ม ๑๐  ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๗ 

สถิติจํานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยมีบทความด้านวิทยาศาสตร์ที่เขียน
โดยคนไทยเฉล่ีย ๑,๐๕๑ บทความ ขณะที่ค่าเฉล่ียโลกและ ASEAN+๖ มีมากกว่า ๑๑,๐๐๐ ซึ่งต่างกันถึง ๑๐ 
เท่า สําหรับผลการดําเนินงานด้านสิทธิบัตรประเทศไทยมีจํานวนสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ๖.๗ ต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ขณะที่กลุ่มประเทศ ASEAN+๖ มีค่าเฉล่ียถึง ๔๔๔ ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
(ตารางที่ ๒-๒)   
  

นอกจากปัจจัยเอ้ือด้านวิทยาศาสตร์แล้ว การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ 
กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน และความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทในการผลิตสินค้าใหม่ 
ประเทศไทยอยู่ในระดับตํ่ากว่าค่าเฉล่ียกลุ่มประเทศ ASEAN+๖ และค่าเฉล่ียโลกทุกด้าน โดยการสํารวจทัศนคติ
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้กับภาคเอกชนในการ
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนําประเทศไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและ
คุณภาพทางสังคม ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลสะท้อนให้ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา บทความด้านวิทยาศาสตร์ และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ของไทย อยู่ในระดับตํ่ามาอย่างต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมา (ตารางที่ ๒.๒)   
 

 
จากการดําเนินงานในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมาพบว่าขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศ

ไทยอยู่ในอันดับท้ายๆ โดยในปี ๒๕๕๓ อยู่ในอันดับ ๔๘ ๓ จากทั้งหมด ๕๘ ประเทศ เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า การลงทุนด้านโทรคมนาคมในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมามีอัตราร้อยละ ๐.๔๙ ต่อ GDP มีอัตราการขยายตัว
ลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ ๘.๓ ๙ ต่อปี  มีสัดส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งโลกคิด
เป็นร้อยละ ๐.๔๙ มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔.๔๙ ต่อปี จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อประชากรคิดเป็น     
๗๓:๑,๐๐๐ เครื่อง/ประชากร มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๑๓ ต่อปี (ตารางที่ ๒.๓) 

 
จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร ๑๓๙:๑,๐๐๐ คน/ประชากร มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๑๗ ต่อ

ปี และอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเฉล่ีย ๑๘ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนขยายตัวร้อยละ ๔.๖ ต่อปี 
จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร ๕.๒:๑,๐๐๐ คน/ประชากร มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๒๑๙ 
ต่อปี (ตารางที่ ๒.๓) 

 
สําหรับทัศนคติเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีจากการสํารวจผู้บริหารระดับกลาง-สูงของ

ประเทศต่างๆ ประมาณ ๓,๗๐๐ คน ใน ๕๘ ประเทศ พบว่าประเทศไทยได้คะแนนในระดับปานกลาง เช่น 
ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการดําเนินธุรกิจ ๖.๗ คะแนน ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ๕.๗๖ คะแนน กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ๕.๕ คะแนน ส่วนคะแนนที่น้อยที่สุด
คือ ความเพียงพอของทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี ๔.๗ คะแนน (ตารางที่ ๒.๓) 

 
 
 

                                                 
๓ พิจารณา อันดับความสามารถในการแข่งขันในปัจจัยย่อย ในภาคผนวก ค ตารางท่ี H 

๒.๑.๒ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๘ 

ตารางที่ ๒.๓ ความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของไทย ๑๐ ปี 
รายการ   เกณฑ์  หน่วย ค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี 

(๒๕๔๕ - ๒๕๕๓) 
 

อัตราการขยายตัว 
(%) 

๑ การลงทุนด้านโทรคมนาคมต่อ GDP  % ต่อ GDP           ๐.๔๙  - ๘.๓ 

๒ 
ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการ  
ดําเนินธุรกิจ* (คะแนนจากการสํารวจ)  

ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐           ๖.๗๙  - ๑.๕ 

๓ 
สัดส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท้ังโลก ร้อยละเทียบกับโลก           ๐.๔๙  ๔.๔ 

๔ 
จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน จํานวนต่อประชากร ๑๐๐๐ 

คน         ๗๒.๙๙  ๑๓.๖ 

๕ 
จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน จํานวนผู้ใช้ต่อประชากร 

๑๐๐๐ คน        ๑๓๘.๑๒  ๑๗.๖ 
๖ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมต่อเดือน US$         ๑๘.๓๗  ๔.๖ 
๗ จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน           ๕.๒๔  ๒๑๙.๐ 

๘ 
ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี*
(คะแนนจากการสํารวจ)  

ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐           ๕.๗๖  ๒.๔ 

๙ 
ความเพยีงพอของทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี*
(คะแนนจากการสํารวจ)  

ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐           ๔.๗๗  ๑๒.๔ 

๑๐ 
กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม*
(คะแนนจากการสํารวจ)  

ผลจากการ Survey ข้อมูล
เชิงทัศนคติ คะแนนเต็ม ๑๐           ๕.๕๗  ๑.๖ 

๑๑ มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีข้ันสูง US$ millions   ๒๓,๘๗๗.๑๓  ๑๑.๖ 

๑๒ 
สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีข้ันสูงต่อการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

% การส่งออกในภาคการ
ผลิต         ๒๗.๘๑  - ๓.๐ 

ที่มา :  IMD World Competitiveness ๒๐๑๐ ประมวลโดย สวทน. (รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในภาคผนวก ค)  
หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามแสดงทัศนคติจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลาง-สูงของประเทศต่างๆ ประมาณ 
๓,๗๐๐ คน ใน ๕๘ ประเทศ 

  
 ด้านขีดความสามารถด้านเทคโนโลยียังพิจารณาถึงมิติด้านการส่งออกของสินค้าเทคโนโลยีช้ันสูง เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ และเครื่องจักรกล เป็นต้น โดยมูลค่าการ
ส่งออกจะเป็นดัชนีบ่งช้ีถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีมูลค่าการ
สง่ออกของสินค้าเทคโนโลยีช้ันสูงเฉล่ีย ๒๓,๘๗๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 
๑๑ ต่อปี โดยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๒๗ มี
อัตราการขยายตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี (ตารางที่ ๒.๓) 
 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่ม 
ASEAN+๖ พบว่า โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีสถานะตํ่า
กว่าค่าเฉล่ียในกลุ่ม ASEAN+๖ และค่าเฉล่ียโลก แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองและมีแบบแผนที่ชัดเจน อน่ึงการลงทุนด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยต่อ GDP มีสัดส่วนเพียงร้อย
ละ ๐.๔ ขณะที่กลุ่ม ASEAN+๖ และโลก มีสัดส่วนโดยเฉล่ียถึงร้อยละ ๐.๖-๐.๗ ต่อ GDP (ตารางที่ ๒.๔)  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                                   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                                             ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔                              

๒๙ 

ตารางที่ ๒.๔ ความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี กลุ่ม ASEAN+๖ เฉลีย่ ๑๐ ป ี
รายการ เกณฑ์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 

ASEAN+๖ 
ค่าเฉลี่ยโลก 

๑ 

 การลงทุนด้าน
โทรคมนาคมต่อ 
GDP (% ต่อจีดีพี) ๐.๔๘ ๐.๕๕ ๑.๑๗ ๐.๙๖ ๐.๔ ๑.๓๑ ๐.๘๗ ๐.๔๔ ๐.๖๒ ๐.๔๖ ๐.๕๙ ๐.๗๑ ๐.๖ 

๒ 

 ความพร้อมของ
เทคโนโลยีการ
สื่อสารเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจ*
(คะแนนจากการ
สํารวจ)  ๖.๗๙ ๕.๖๘ ๗.๖๘ ๗.๒๖ ๙.๒ ๖.๘ ๘.๔๘ ๘.๓๗ ๗.๐๖ ๕.๘๙ ๗.๗๕ ๗.๓๖ ๗.๑๙ 

๓ 

  สัดส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ
ประเทศต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งโลก
(ร้อยละเทียบกับ
โลก)  ๐.๔๙ ๐.๕๓ ๐.๕๔ ๐.๓๙ ๐.๓๒ ๖.๑๖ ๒.๘ ๘.๒๒ ๑.๖๘ ๐.๓ ๑.๘๒ ๒.๑๑ ๑.๕๕ 

๔ 

 จํานวนคอมพิวเตอร์
ต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน(จํานวน
ต่อประชากร ๑๐๐๐ 
คน)  ๖๗.๒๔ ๒๐.๐๖ ๒๐๔.๖๒ ๔๑.๔๒ ๖๐๗.๓ ๔๗.๐๕ ๕๓๕.๐๕ ๕๕๖.๑๖ ๗๐๕.๕๒ ๖๓๔.๕๗ ๑๖.๕๑ ๓๑๒.๓๒ ๓๖๒.๔๗ 

๕ 

 จํานวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตต่อ
ประชากร ๑,๐๐๐ 
คน(จํานวนผู้ใช้ต่อ
ประชากร ๑๐๐๐ 
คน)  ๑๑๘.๔ ๗๑.๙๗ ๓๙๗.๒๖ ๗๒.๘๕ ๖๐๙.๗๔ ๙๕.๑๖ ๖๔๒.๐๓ ๖๐๕.๑๑ ๖๔๗.๘๓ ๕๙๙.๐๕ ๔๗.๗๓ ๓๕๕.๑๙ ๓๙๙.๑๙ 

๖ 

 อัตราค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
(ค่าธรรมเนียมต่อ
เดือน US$)  ๑๘.๓๗ ๒๑.๒๖ ๑๙.๗๔ ๒๒.๔๖ ๑๙.๓ ๑๘.๐๖ ๒๒.๘ ๓๔.๕๔ ๒๖.๗๙ ๒๖.๐๒ ๕.๖๔ ๒๑.๓๖ ๒๗.๐๗ 

๗ 

 จํานวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง(ต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน)  ๔.๔๙ ๐.๙๙ ๒๑.๘๙ ๓.๘๓ ๑๔๗.๐๗ ๓๐.๓๗ ๒๖๖.๕๙ ๑๖๑.๙๑ ๑๒๑.๑๑ ๙๗.๗๔ ๑.๕๗ ๗๗.๙๖ ๑๐๒.๐๗ 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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๓๐ 

รายการ เกณฑ์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นวิซีแลนด์ อินเดีย คา่เฉลี่ยกลุ่ม 
ASEAN+๖ 

ค่าเฉลี่ยโลก 

๘ 

 ด้านการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี(คะแนน
จากการสํารวจ)  ๕.๖๕ ๔.๘๘ ๗.๐๖ ๕.๙๑ ๘.๔๓ ๕.๗๖ ๖.๑๘ ๖.๗๓ ๗.๓๔ ๖.๙๒ ๖.๓๒ ๖.๔๗ ๕.๘๖ 

๙ 

 ความเพียงพอของ
ทุนเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยี(คะแนน
จากการสํารวจ)  ๔.๕๑ ๓.๓๘ ๖.๓๑ ๓.๖๗ ๗.๗๕ ๔.๐๕ ๕.๑๕ ๖.๑๖ ๕.๗๙ ๕.๑๘ ๕.๑๒ ๕.๑๙ ๕.๐๓ 

๑๐ 

 กฎระเบียบกับการ
พัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรม(คะแนน
จากการสํารวจ)  ๕.๕๗ ๔.๘๗ ๗.๐๖ ๕.๖๘ ๘.๑๙ ๕.๗๙ ๕.๖๑ ๖.๕๔ ๖.๘๓ ๖.๒๙ ๖.๔๖ ๖.๒๖ ๕.๘๕ 

๑๑ 

  มูลค่าการส่งออก
สินค้าเทคโนโลยีขั้น
สูง(US$ millions)  ๒๑,๓๕๑.๐๘ ๕,๑๕๕.๒๗ ๕๐,๐๓๘.๒๒ ๒๕,๔๐๘.๘๗ ๘๘,๔๔๐.๙๕ ๑๖๕,๙๒๕.๖๘ ๖๐,๑๖๘.๑๗ ๑๑๔,๗๔๑.๐๐ ๓,๐๑๗.๓๓ ๕๑๘.๓๑ ๓,๐๑๘.๔๖ ๔๘,๘๘๙.๓๙ ๒๓,๘๒๕.๔๙ 

๑๒ 

 สดัส่วนการส่งออก
สินค้าเทคโนโลยีขั้น
สูงต่อการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม( 
% การส่งออกใน
ภาคการผลิต)  ๒๙.๑๗ ๑๓.๘๑ ๕๔.๘๙ ๗๑.๓๒ ๕๖.๘๖ ๒๕.๕๔ ๒๙.๐๓ ๒๓.๔ ๑๓.๓๕ ๑๐.๕๕ ๔.๙๗ ๓๐.๒๖ ๑๖.๗๖ 

ที่มา :  IMD World Competitiveness ๒๐๑๐ ประมวลโดย สวทน. (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในภาคผนวก ค)  

 
  
 
 
 
  
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๑ 

จากผลการดําเนินงานการพัฒนางานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี พบว่า อัตราค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าธรรมเนียมต่อเดือน) ยังมีอัตราที่ถูกกว่ากลุ่ม ASEAN+๖ และของโลก (๒๑ และ 
๒๗ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) แต่จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน มีสถานะที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ่ม ASEAN+๖ และของโลก (๓๑๒ และ ๓๖๒ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน) เช่นเดียวกันกับจํานวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน (ประเทศไทยมี ๔.๔๙:๑,๐๐๐ คน/ประชากร ค่าเฉล่ียโลก 
๑๐๒:๑,๐๐๐ คน/ประชากร) ซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี และ
การสร้างความตระหนัก ตามลําดับ  
  

ในส่วนของมุมมองผู้บริหารและนักธุรกิจจากการสํารวจโดย IMD พบว่าความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม มีระดับคะแนนอยู่ในช่วง ๔-๖ คะแนนจาก ๑๐ คะแนน ซึ่ง
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม ASEAN+๖ และของโลกในทุกปัจจัย ซึ่งแสดงถึงความจําเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเร่ง
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองในปัจจัยต่างๆ ข้างต้นให้ตรงตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
  
 
 
 ๒.๒.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชมุชน ท้องถ่ิน  
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็นผลรวมของการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ แม้จะบอกได้ยาก 
ว่าเป็นผลที่มาจากการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้โดยตรง แต่ในความเป็นจริงงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลับกลายเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม การจ้างงาน 
และรายได้ของประชาชน ตัวอย่างเช่น การมุ่งเน้นในสาขาเศรษฐกิจเชิงคลัสเตอร์ที่ประเทศไทยมีทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม ได้แก่ คลัสเตอร์กุ้งที่พยายามเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
คลัสเตอร์ยานยนต์ที่พยายามสร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางเทคนิค คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ Software ที่มีการจัดต้ัง 
Software Park Thailand เป็นแหล่งกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนองค์ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ เช่น การฝึกอบรม 
การให้คําปรึกษา การบ่มเพาะ คลัสเตอร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (คลัสเตอร์ RFID) ที่พัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) คลัสเตอร์
ท่องเที่ยวที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาช่องทางการตลาด และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร คลัสเตอร์ 
Life Science มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคลัสเตอร์ Medical Hub ซึ่งมีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) เน้น ๓ สาขา คือ
ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย       
คลัสเตอร์ OTOP ที่มีหน่วยงานรัฐและเอกชนพยายามที่จะส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต มาตรฐานและ
คุณภาพ เป็นต้น   

 

๒.๒ การทบทวนผลการดําเนินงานทีส่ําคญัด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
ประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมา 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๒ 

ตัวอย่างผลการดําเนินงานที่สําคัญด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสังคมและ
ชุมชน ได้แก่ 

๑. โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท โดยการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนชนบท และการ
สนับสนุนและสร้างขีดความสามารถของชุมชนชนบทในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของตน ที่ผ่านมามีการ
ดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร : การพัฒนาเครื่องทําความสะอาด

และอบเมล็ดงาและเคร่ืองปลูกงาแบบโรยเป็นแถวและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตงาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง 

 ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนจัดค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์/
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูและศึกษานิเทศก์ : พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน ได้แก่ เครื่อง
กวักไหม เครื่องรีดใยไหม ระบบบําบัดนํ้าเสีย สีย้อมแบบอยู่กับที่ประสิทธิภาพสูงราคา
ประหยัด เครื่องคั่วงา 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการปรับปรุงและการขยายพันธ์ุสัตว์ : พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแก่เกษตรกรและชุมชน  

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป ทําให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะและสนับสนุนการผลิตอาหาร
ให้มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่วิสาหกิจชุมชน และสร้างเครือข่ายวิทยากรด้าน
การผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 

๒. โครงการคลินิกเทคโนโลยี มีการสนับสนุนงบประมาณแก่คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เพ่ือ
ตอบสนองเทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนงบประมาณแก่คลินิก
เทคโนโลยีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงรวมท้ังสิ้น ๕๔ 
เครือข่าย ๑๑๗ แห่ง ใน ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ภาคกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖๒ จังหวัด เพ่ือดําเนินงานให้คําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความต้องการของชุมชนไปแล้ว จํานวน ๑๘๕ โครงการ มีผู้รับผิดชอบ ๑๑,๙๘๔ คน โดยเป็น
การให้คําปรึกษาจํานวน ๔,๖๙๔ คน และถ่ายทอดเทคโนโลยีจํานวน ๗,๒๙๐ คน และมี
ผู้รับบริการข้อมูลของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีทางเว็บไซต์จํานวน ๓๒๑,๐๓๕ ราย  

๓. โครงการหนึ่งอําเภอหน่ึงโรงปุ๋ย ได้ดําเนินการจัดต้ังโรงงานต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 
และปุ๋ยชีวภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาการผลิตปุ๋ย
ให้กับเกษตรกร เพ่ือนําไปเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการเพาะปลูก ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีซึ่งนําเข้า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาในปี ๒๕๔๙ สามารถสร้างโรงงานต้นแบบ
ผลิตปุ๋ย จํานวน ๕๐ โรง และสนับสนุนเคร่ืองจักรและฝึกอบรมจํานวน ๒๑ แห่ง ปี ๒๕๕๐ 
สามารถสร้างโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ย จํานวน ๗๒ โรง และสนับสนุนเคร่ืองจักรและฝึกอบรม
จํานวน ๑๕ แห่ง และในปี ๒๕๕๑ ดําเนินการจัดต้ังโรงงานต้นแบบพร้อมเครื่องจักรและ
ฝึกอบรมในแต่ละพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๕๕ โรง และในภาคใต้จํานวน  
๑๑ โรง จากการติดตามผลสัมฤทธ์ิของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 
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๓๓ 

๒๕๔๙-๒๕๕๐ พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยลงได้ถึง
ร้อยละ ๕๐ 

๔. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านเซรามิกและแก้ว เย่ือกระดาษ วัสดุ  (เช่น สารกรองสนิมเหล็ก 
ถ่านผลไม้ใช้ดูดกลิ่น การป้องกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เป็นต้น) เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารสมุนไพรเพ่ือสปาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ราษฎรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการสร้าง
อาชีพและรายได้ เพ่ือช่วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
SMEs ผู้นําในท้องถิ่น ข้าราชการในท้องถิ่น ชุมชนผู้ผลิตสินค้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทาํให้เกิดความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 

  
จากผลการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีผ่านมาเพ่ือการสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พบว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของการนําเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การทํางานเชิงบูรณาการ การ
กําหนดเป้าหมายร่วมและแผนงานระยะยาว อีกทั้งยังไม่สามารถลดการพ่ึงพิงการนําเข้าวัตถุดิบ ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศได้ เผชิญกับปัญหาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจนนําไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนและประชาชนในบางพ้ืนที่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขาดองค์ความรู้และ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ขาดแคลนแรงงานทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ขาดการกระจายความ
เจริญสู่ชุมชน และขาดการวางแผนเชิงบูรณาการตามห่วงโซ่อุปทาน ตามลําดับ 
  

๒.๒.๒ การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในบริบทของการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านมา พบว่า ในปี

การศึกษา ๒๕๕๒ มีผู้เข้าศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับรวมทั้งสิ้น ๓๒๑,๗๙๐ คน (ร้อยละ ๔๓) จาก
จํานวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ๗๔๕,๘๘๗ คน โดยส่วนใหญ่ศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. และระดับปริญญาตรี
ทั้งน้ี เป็นที่น่าสังเกตว่า ในระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนผู้เข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยกว่า
สาขาสังคมศาสตร์ค่อนข้างมาก (๓๐:๗๐) ในขณะที่การศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี (ปวช./ปวส.) มี
สัดส่วนผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์โดยตลอด สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจาก
ภาคอุดมศึกษาของไทยมีขีดความสามารถจํากัดในการรับนักศึกษา อีกทั้งผู้เรียนส่วนใหญ่คํานึงถึงความยากง่าย
ในการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนและความก้าวหน้าในการทํางาน  

 
ผลการดําเนินงานการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้น

พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเด็กสาย
วิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนตกตํ่าโดยรวม และยังประสบปัญหาการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะระดับ
อาชีวศึกษา ที่ยังไม่มีบุคลากรที่ทําหน้าที่ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง ทําให้แผน
หรือโครงการนําร่องหลายโครงการประสบปัญหาเรื่องการเช่ือมโยงระหว่างกัน ในกรณีเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีกระบวนการคัดเลือกและบ่มเพาะในระดับมัธยมศึกษา และส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไปจนจบการศึกษาระดับสูง ทําให้นักเรียนกลุ่มทั่วไปซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ขาดความ
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๓๔ 

สนใจ ขาดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และขาดทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ี สามารถแบ่ง
การดําเนินงานเป็น ๒ ด้านหลัก คือ การเตรียมบุคลากรสําหรับอนาคต และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากําลังคน 
ซึ่งกิจกรรมเด่นในการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มกีารผลักดัน ได้แก่  
 

 การจัดทําแผนท่ีนําทางการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๔๙ – 
๒๕๕๖) ได้มีการจัดทําแผนที่นําทางฯ ขึ้น ประกอบด้วย ๗ แผนงานหลัก ครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา และ
การศึกษาหลังปริญญาเอก รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

 การจัดต้ังโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นําร่อง เพ่ือบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยี โดยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายท่ีจัดการเรียน
การสอนในสายสามัญด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการฝึกทักษะปฏิบัติเชิงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนากระบวนการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ และเมื่อนักเรียนจบหลักสูตรจะมีทางเลือกในการเรียนต่อระดับ
อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาซึ่งจะมีการพัฒนาหลักสูตรนักเทคนิคเฉพาะด้านหรือสาขา
เทคโนโลยี ตามลําดับ 

 การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของครูและบุคลากรผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีการจัดทําข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวง โดยสาระสําคัญของข้อเสนอกําหนดให้มีการพัฒนาระบบ/โครงสร้างถาวร
ที่ดูแลการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ การสร้างกลไกและ
มาตรการเพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ และการ
สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพครูวิทยาศาสตร์  

 มีการสร้างกลไกและมาตรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและทักษะ
วิศวกรรม โดยให้การศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี และทักษะวิศวกรรมเป็น
ระดับปริญญาโท เพ่ือให้การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรม โดยให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการซึ่งเป็นการ
เรียนรู้แบบ Problem-based Learning  

 การพัฒนากําลังคนระดับสูงโดยใช้กลไกของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ มีการพัฒนาบุคลากร
ความรู้และผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางไปพร้อมกับการผลิตผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ต่างๆ โดย
สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขาวิชารวมตัวกันเป็น
กลุ่มในลักษณะของเครือข่ายทางวิชาการ เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 การพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย มีการส่งเสริมระดับสายวิชาชีพและอาชีพ เช่น การเพ่ิม
จํานวนโรงเรียน/ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเน้นด้านการวิจัย ตลอดจนการดําเนินโครงการศึกษาการสร้างเส้นทางอาชีพ



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๕ 

ของบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือจูงใจกําลังคนที่มีคุณภาพให้ทํางานตรง
ตามสายวิชาชีพ 

 การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุและพลังงาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และสาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาทั้งโครงการทั้งสิ้นกว่า ๑,๔๐๐ คน  

 การสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดหลักสูตรพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านทางมหาวิทยาลัย โดยได้มีการดําเนินการสนับสนุนโรงเรียนละ ๑ ห้องเรียนๆ ละ 
๓๐ คน รวม ๑๒๐ คน เป็นต้น 

 
๒.๒.๓ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนน้ีจะจําแนกออกเป็น ๒ เรื่องหลัก 

คือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปัจจัยเอ้ือด้านกฎระเบียบการเงิน การคลัง โดยที่
ผ่านมาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินงานออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  

 
 การพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนศูนย์แห่งความ

เป็นเลิศ ต้องการส่งเสริมหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับสูงให้
สามารถเช่ือมโยงและสร้างประโยชน์ต่อภาคการผลิตหรือสาธารณะได้ ที่ผ่านมาการสนับสนุนจะ
ให้กับศูนย์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และส่วนราชการ โดยมี
การกําหนดสาขาวิจัยหลักที่จะให้การสนับสนุนต้องสอดคล้องกับสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีสําคัญของรัฐบาลที่เข้ามาทํางานแต่ละสมัย วงเงินที่ให้สนับสนุนไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท
ต่อศูนย์ต่อปี ให้การสนับสนุนศูนย์ละ ๕ ปี โดยในปีแรกจะสนับสนุน ๑๐ ศูนย์ และเพ่ิมขึ้นปีละ 
๑๐ ศูนย์เป็นเวลา ๕ ปี โดยเปิดโอกาสให้ศูนย์ต่างๆ ส่งข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเข้ามา  และ
เมื่อศูนย์ดําเนินการไปได้ระยะเวลาหน่ึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงาน ที่ผ่านมาอยู่ในระยะ
การเพ่ิงเริ่มเปิดศูนย์ความเป็นเลิศส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภาครัฐบาล  ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แต่ละแห่งมีที่ใดบ้าง และจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้กับภาคอุตสาหกรรมได้บ้าง อย่างไรก็ตาม
ภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีความสนใจเร่ืองการวิจัยและพัฒนาน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดย
พิจารณาจากตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๑ มูลค่า ๗,๒๗๘ 
ล้านบาท หรือ ร้อยละ ๐.๐๘% ต่อ GDP เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วยังอยู่ในสัดส่วนที่ตํ่า 
ดังน้ันงานที่ต้องทําในระยะต่อไปคือการเร่งประชาสัมพันธ์และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับการสนับสนุนกลไกการทํางานร่วมกันระหว่างภาควิชาการ
กับภาคเอกชน  

 การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกลไกเช่ือมโยงภาค
วิชาการกับอุตสาหกรรม  
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๓๖ 

ผลการดําเนินงานในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนที่เป็นเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีบทบาทสําคัญคือ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-
๒๕๕๒) ดําเนินการให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และประชาชน มีภารกิจเป็นศูนย์รวมของการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร เป็นแหล่งพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคี ระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน 
สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนําเทคโนโลยีไปใช้เชิงพาณิชย์ กระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผ่านการทําวิจัยและพัฒนาโดยภาคเอกชน  ในส่วนอุทยานวิทยาศาสตร์น้ันประกอบด้วย 

 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้ังอยู่ที่อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์รวมในการวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจร และเป็น
ที่ต้ังของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยีและศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเฉพาะทาง ๔ ศูนย์คือ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผู้เช่าพ้ืนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกรมสรรพากร นอกจากน้ียังสามารถเข้าถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจัดเตรียมไว้ให้ เช่น 
ฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง รวมถึงกิจการที่เริ่มก่อต้ังและกิจการ
ขนาดเล็กสามารถเช่าใช้พ้ืนที่เพ่ือการทํางานวิจัยและพัฒนาภายในหน่วยบ่มเพาะ
เทคโนโลยีในอัตราพิเศษ   

 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยท่ีผ่านมาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ดํา เ นินการจัด ต้ัง เมื่ อ วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๖  มุ่ ง เ น้นการ วิจัยและพัฒนา
เ ทค โ น โ ล ยี ชี ว ภ าพ  ที่ นํ า ม า ใ ช้ กั บภ าค เ กษต ร อุ ท ย าน วิ ทย าศ าสต ร์ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานประสานงานกับ
เ ค รื อ ข่ า ยมหา วิ ท ย าลั ย ใ น ภู มิ ภ า คตะ วั นออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ๔  แห่ ง   ไ ด้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยกําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ ได้แก่  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมแฟช่ัน อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
มอบหมายให้ สวทช. เป็นหน่วยงานประสานงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ๖ 
จังหวัด โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแกนหลักในการจัดต้ัง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยกําหนดกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ ไ ด้แก่ 
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน และอุตสาหกรรมอาหาร 

ในระหว่างการจัดทําร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) น้ีได้มีการประเมินผลการดําเนินงานทั้งภายนอก
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๓๗ 

และภายในองค์กรของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือนําผลประเมินมาประกอบการ
พิจารณาดําเนินโครงการระยะที่ ๒ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินงานโครงการระยะที่ ๒ 
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ในขณะน้ี การดําเนินการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ในระยะที่ ๑๔ ได้ผ่านการประเมินพบว่าตลอดระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๙-
๒๕๕๒) ที่ผ่านมาอุทยานประสบความสําเร็จด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นอาคารสํานักงาน
และบุคลากรในการทํางาน แต่ยังขาดการทํางานเช่ือมโยงทั้งระบบอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ขาดการทํางานเชิงรุกโดยเฉพาะ สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินการในระยะแรกเร่ิมเป็น
เรื่องการจูงใจและการสร้างผลงานให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเห็นถึงความสําคัญของ
การทํางานเป็นเครือข่ายและเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา การบริหารการ
จัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย และเจ้าของเงินทุน 
สิ่งเหล่าน้ีต้องได้รับการพัฒนาในระยะต่อไป  รวมท้ังการสร้างกลไกให้บุคลากรวิจัยที่
ทํางานในอุทยานวิทยาศาสตร์สามารถไปทํางานในภาคเอกชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สําหรับการถ่ายทอดงานวิจัยระหว่างองค์กร  

 การพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการ
ให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น ๔ หมวดหลัก 
(MSTQ) ได้แก่ 
 ระบบมาตรวิทยา (Metrology) ซึ่งเป็นการสร้างหน่วยวัดของชาติเพ่ือใช้ในการสอบเทียบ

เครื่องมือทดสอบ / สอบวัดต่างๆ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาของ
โลก 

 การกําหนดมาตรฐาน (Standardization) เป็นการกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศคู่ค้าสําคัญ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบสินค้าและบริการจากผู้ผลิตในแต่ละขั้นตอนของการ
ผลิต เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ 

 การรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) แบ่งเป็นการรับรองมาตรฐาน (Certification) 
และการรับรองระบบงาน (Accreditation) ซึ่งหน่วยรับรองมาตรฐาน หน่วยทดสอบ และ
หน่วยสอบเทียบ ต้องได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน เพ่ือให้มาตรฐาน
ผลการทดสอบและผลการสอบเทียบ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
 กา ร ดํ า เ นิ น ง าน พัฒนาระบบ โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน ด้ านคุณภาพ  (Quality 
Infrastructure) ยังกระจายในหลายหน่วยงาน ทําให้ขาดการประสานงาน ปัจจุบัน
ดําเนินการโดย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันมาตรวิทยา) มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของภาคเอกชน การรับรองมาตรการทางเทคนิค (Technical Barrier to Trade : TBT) 

                                                 
๔ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ผลการประเมินได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
“โครงการประเมินผลโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะท่ี ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๒)” สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เมษายน, ๒๕๕๓) 
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๓๘ 

การคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าจากต่างประเทศ และควบคุมมาตรฐานการผลิตภายในประเทศที่มี
การวัดด้านเคมีของแต่ละสาขาให้มีความพร้อมสําหรับการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดกับ
นานาชาติตามกติกาขององค์การมาตรวิทยาระหว่างประเทศ  

 ปัจจัยเอ้ือด้านกฎระเบียบการเงิน การคลัง  
แนวนโยบายการคลัง๕ เป็นการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการใช้รายได้และรายจ่ายของรัฐเป็น
เครื่องมือสําคัญในการกําหนดแนวทางเป้าหมาย และการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายการคลังอาจใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาล การ
เปลี่ยนแปลงแหล่งและวิธีการหารายได้ การเปลี่ยนแปลงภาษี เป็นต้น สําหรับสถานภาพการ
ดําเนินงานของมาตรการภาษีที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา สามารถจําแนกเป็น  ๔ มาตรการ ได้แก่ 

๑. มาตรการหักค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ๒๐๐% กรมสรรพากรได้ให้สิทธิประโยชน์
ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่าย สําหรับค่าใช้จ่ายเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาได้
ตามปกติและยังได้รับยกเว้นเงินได้จํานวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็น
ค่าจ้างเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนา หรือเทียบเท่า ๒๐๐% จากรายจ่ายจริง 

๒. มาตรการหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการทําวิจัยและพัฒนา สําหรับการวิจัย
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงประยุกต์ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการ
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ได้เพ่ิมมากขึ้นจากปกติอีกร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าต้นทุน โดย
สามารถหักได้ทันทีในวันที่ซื้อเคร่ืองจักร  

๓. นโยบายด้านการคลังเพ่ือส่งเสริมการลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Skill Technology & 
Innovation – STI) โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ช่วยเสริมสร้าง STI และกลุ่มที่
ส่งเสริมการพัฒนา STI โดยตรง  โดยกลุ่มที่ช่วยเสริมสร้าง STI  ได้แก่ทุกประเภทกิจการ
ที่ให้การส่งเสริม โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งใน ๔ กรณี 
ดังต่อไปน้ี  

 มีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑ – ๒ ของ
ยอดขายต่อปีโดยถัวเฉล่ียในระยะ ๓ ปีแรก 

 มีการจ้างบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง กับเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาหรือ
ออกแบบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑ – ๕ ของจํานวนแรงงานทั้งหมด ในระยะ ๓ 
ปีแรก 

 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านการฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่าย
เงินเดือน และคา่จ้าง (Pay roll) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ในระยะ ๓ ปีแรก 

 มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้รับช่วงผลิตไทยหรือ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๑ ของยอดขายต่อปีโดยถัวเฉล่ีย ในระยะ ๓ ปีแรก  

                                                 
๕ หนังสือ พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ , วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน, พิมพ์คร้ังท่ี ๕ สาํนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๐ 
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๓๙ 

ในขณะที่กลุ่มที่ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยตรง ได้แก่ กิจการผลิตเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ กิจการผลิตเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน รวมท้ังช้ินส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องใช้บน
อากาศยาน กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการการวิจัยและพัฒนา กิจการบริการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) กิจการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี คือ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ
เครื่องจักรไม่ว่าต้ังอยู่ในเขตใด  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ิมเติมจากเกณฑ์ปกติ
อีกกรณีละ ๑ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปีและไม่กําหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

๔. มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ประกาศใช้มาตรการน้ีเมื่อเดือนเมษายน 
๒๕๕๐ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์การวิจัย และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ของมูลค่า
เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลา ๓ ปี แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
และไม่สามารถใช้สิทธิการหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ๒๐๐% ได้อีก 

 
แนวนโยบายด้านการเงิน ที่ผ่านมา ได้ดําเนินมาตรการทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคเอกชนหลายรูปแบบ เช่น เงินให้เปล่า เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมลงทุน ดังน้ี 
 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๒ ได้มีการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้แก่

ผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๙๘ ราย เป็นเงิน ๗๑.๑๒ ล้านบาทก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่เป็นเงินประมาณ ๑,๘๒๘ ล้านบาท และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการวิจัยให้เป็นกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
ได้จํานวน ๓๐ เครือข่าย 

 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ีย
ตํ่าแก่ผู้ประกอบการเพ่ือนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดต้ัง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทําวิศวกรรมย้อนรอย หรือนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  โดยได้อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าให้กับภาคเอกชน ๕ 
โครงการ ในปี ๒๕๕๑  เป็นจํานวนเงิน ๖๙.๘๕ ล้านบาท   นอกจากน้ียังได้มีการร่วม
ลงทุนกับภาคเอกชน  ในการดําเนินงานศูนย์ลงทุนใน ๒ รูปแบบ คือ บริษัทร่วมทุน (ได้
ร่วมลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน ๕๐% ของเงินทุนจดทะเบียน จํานวน ๑๐ บริษัท)  และ 
โครงการพิเศษที่ใช้ทนุประเดิม (จํานวน ๘ โครงการ) 

 ธนาคารเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดําเนินโครงการสินเช่ือ 
SME Power ในปี ๒๕๕๒ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาการขาด
สภาพคล่องโดยได้มีการอนุมัติสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า บริการร่วมลงทุน บริการค้ําประกัน
สินเช่ือและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีร่วมกับ สวทช. เป็นวงเงินรวม ๔,๘๓๖.๓๔  
ล้านบาทให้กับผู้ประกอบการจํานวน ๖๘๕ ราย 
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๔๐ 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดําเนินโครงการวิจัยฯ 
รวมท้ังสิ้น ๑,๗๓๓ โครงการ เป็นโครงการต่อเน่ือง ๑,๐๓๒ โครงการ โครงการใหม่ 
๔๓๔ โครงการ มีโครงการที่จบและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ 
๒๖๗ โครงการ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการวิจัยทุกประเภททั้งสิ้น ๔,๔๗๕.๗๘ ล้าน
บาท นอกจากน้ี ศูนย์ลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานใน 
สวทช. ทําหน้าที่ด้านการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้
เกิดผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยนําเทคโนโลยีของคนไทย และ/หรือ ของ สวทช. 
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการร่วมลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ หรือแปรรูปโครงการใน 
สวทช. เป็นบริษัท รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี แสวงหาโอกาสทาง
เทคโนโลยีที่น่าลงทุน  

 
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งถือเป็น

กลไกหน่ึงที่นํามาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการจัดต้ังกองทุนต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายกองทุน อาทิเช่น กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
กองทุนร่วมลงทุนเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย กองทุนร่วมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม 
เป็นต้น  โดยต้ังแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ พบว่ากองทุนของภาครัฐมีเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นทุกปีจากมูลค่า ๖,๐๔๐ ล้าน
บาทในปี ๒๕๔๗ เป็นมูลค่า ๖,๑๔๐ ล้านบาทในปี ๒๕๔๙ ระบบเงินร่วมลงทุนพัฒนาเกิดขึ้นได้ด้วยความ
จําเป็น เน่ืองจากข้อจํากัดด้านเงินทุน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความไม่
แน่นอนทางการตลาด และการขาดแคลนความรู้ในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการทําให้ผู้ประกอบการ
ต้องขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันภายนอก  

 
วิวัฒนาการของระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบการ ที่

เรียกว่า ระบบเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ๖ หรือระบบเงินเสี่ยง (Risk Capital) เป็นปัจจัยเอ้ือใน
อนาคตด้านการพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์โดยภาครัฐบาลต้องเป็น
ตัวเร่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การร่วมลงทุน (Venture Capital Investment) เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์
ในภาคอุตสาหกรรม 

 
ในอดีตที่ผ่านมานโยบายต่างๆ ทางด้านการเงินยังอยู่ในระดับรายโครงการไม่สามารถเช่ือมโยงอย่างมี

ระบบและแบบแผน นอกจากน้ีโครงการทั้งด้านการเงิน การคลังยังไม่ได้รบัความสนใจจากภาคเอกชนเท่าที่ควร
เพราะภาคเอกชนให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาน้อยมาก๗ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากบริษัทเอกชนไทยไม่
ทําการวิจัยและพัฒนา เน้นการแข่งขันในตลาดสินค้าที่ใช้ทรัพยากรและแรงงานเข้มข้นเป็นปัจจัยการผลิตหลัก

                                                 
๖ เงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) เป็นการส่งเสริมการระดมทุนรูปแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากการกู้ยืมปกติ การระดม
ทุนจากแหล่งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนระยะยาว โดยผู้ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนจะเข้าไปถือหุ้นในกิจการตามสัดส่วน
ท่ีเหมาะสม และมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของกิจการนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถเติบโตข้ึนอย่าง
ม่ันคง และเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
๗ จากการสํารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนปี ๒๕๕๑ พบว่าภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
เพียง ๗,๒๗๘.๔ ล้านบาท ประมาณ ๐.๐๘ % ต่อ GDP 
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๔๑ 

ไม่ได้อาศัยขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูง และรวมถึงนิยามของการวิจัยและพัฒนาที่ยังจํากัดการให้สิทธิ
ประโยชน์ที่เอ้ือเฉพาะการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐานและประยุกต์เท่าน้ัน ซึ่งภาคเอกชนไทยส่วนใหญ่
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังไม่มีความสามารถในระดับที่ทําการวิจัยและพัฒนา 
ดังน้ันผลการดําเนินงานด้านภาษีเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสําหรับประเทศไทยจึงมีข้อจํากัดหลาย
ประการ การที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอาศัยเฉพาะมาตรการ
ภาษีอาจไม่เพียงพอ จําเป็นที่จะต้องดําเนินงานแบบคู่ขนานกับมาตรการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ให้ครบวงจร เช่น 
การใช้มาตรการทางการเงินการคลังคู่ขนานกับระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย ระบบที่ปรึกษา ระบบ   บริการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งน้ีระดับนโยบายควรมีการกําหนดทิศทางการพัฒนา
นวัตกรรมเช่ือมโยงหน่วยงานต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น 
กระทรวงการคลัง (สนับสนุนด้านภาษีและส่งเสริมธุรกิจ SMEs ผ่านระบบบริหารเงินร่วมลงทุน)กระทรวง
พาณิชย์ (สนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการเร่ิมต้นธุรกิจโดยต้ังหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา และกําลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs) กระทรวงศึกษาธิการ (จัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา
กําลังคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ)  กระทรวงอุตสาหกรรม (ส่งเสริมการผลิตในลักษณะการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับการผลิตของธุรกิจ SMEs) เป็นต้น 

 
สรุปจากภาพรวมผลการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่กล่าวข้างต้นแม้จะ

ยังคงเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยู่บ้าง  แต่ภาครัฐบาลก็ยังสมควรสนับสนุนการพัฒนาปัจจัย
เอ้ือเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป เพ่ือช่วยลดข้อจํากัดและ
อุปสรรคต่างๆ ประกอบด้วย  

 การพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ โดยภาครัฐจะสนับสนุนการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ
ทางในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 

 
 การพัฒนาและสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) โดยการขยายอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย รวมไปถึงการจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการเทคนิคทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ทัว่ทุกภูมิภาคในระยะที่สองต่อไป 

 
 การพัฒนาบริการเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการพัฒนาศูนย์

ทดสอบ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพ และระบบมาตรวิทยา ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการพัฒนาบริการทางเทคนิคเก่ียวข้องกับ ๔ ระบบ ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) 
มาตรฐาน (Standard) วิเคราะห์ทดสอบ (Testing) และการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) ซึ่งระบบทั้ง ๔ ระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การพัฒนาบริการเทคนิค
จําเป็นต้องพัฒนาทั้ง ๔ ระบบไปพร้อมกัน และสร้างความเช่ือมโยงเพ่ือลดความซ้ําซ้อน จึงจะ
สามารถยกระดับคุณภาพของบริการทางเทคนิคได้ 
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๔๒ 

 
 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ โดยการให้การสนับสนุนด้านการเงินและการคลัง กฎระเบียบ และ

วิชาการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรม เช่น  

 การใ ช้กลไกตลาดภาครัฐ  โดยการสนับสนุนให้ เอกชนในประเทศเ พ่ิมขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีโดยให้มีการประกวดแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นความต้องการของภาครัฐ พร้อมการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานของ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่  

 การพัฒนาเพ่ิมเติมมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ ๒๐๐ ของรายจ่ายไปเป็น
ค่าจ้างเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยการขยายขอบเขตความหมายของ
การวิจัยและพัฒนาให้ครอบคลุมถึงการออกแบบและวิศวกรรม และการพัฒนาการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบขั้นบันได ๓๐๐/๒๕๐/๒๐๐ ตามงบลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อยอดขายหรือรายได้ของผู้ประกอบการท่ีมีการขึ้นทะเบียนกับ
ภาครัฐ   

 การผลักดันให้เกิดโครงการลงทุนพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจุบัน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพ่ิมอัตราการยกเว้นภาษีเงินได้ ๘ ปี เป็น ๑๐ ปี 
รวมทั้งยกเว้นอากรขาเข้า 

 การขยายโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรม โดยเพ่ิมความสามารถของ
โปรแกรมดังกล่าวปีละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โครงการ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้
การสนับสนุนเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม เช่น โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (iTAP) ของ สวทช. โครงการให้ทนุสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรม
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย (สกว.) 
เป็นต้น 

 
จากปัจจัยสนับสนุนที่กล่าวข้างต้น การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ประเทศไทยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง แต่ยังขาดการเช่ือมโยงและบูรณาการเครื่องมือและปัจจัยเอ้ือต่างๆ
ที่มีอยู่ให้ทํางานกันอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสร้างช่องทางการบริการแบบครบวงจร รวมไปถึงบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่สามารถ
ทํางานตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนได้ชัดเจน ปัญหาเรื่องกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการประกอบธุรกิจ การบูรณาการงานวิจัย การบริหารจัดการข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคข้างต้นได้ส่งผลให้
อันดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอยู่ในลําดับท้ายๆ ไม่สามารถ
แข่งขันในเวทีโลก ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจําเป็นที่จะต้องเร่งจัดทําแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สามารถนําไปสู่ การปฏิบัติเชิงบูรณาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ส่วนราชการ เอกชน และส่วน
พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป  
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๔๓ 

 
 
 

แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยในช่วงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การปฏิรูประบบและโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์เชิงบูรณาการ ภายใต้หลักการพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
การศึกษาวิจัยเชิงลึก การระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน โดย
สามารถสรุปประเด็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยได้ดังน้ี  

 
 
 

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีในด้านการเติบโตจากการลงทุนจากต่างประเทศ 
ในขณะที่ภาพรวมด้านการค้าในประเทศก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเช่นกัน โดยสินค้าเกษตรต้นนํ้าและเกษตร
แปรรูปของไทยยังเป็นสินค้าที่มีความต้องการจากทั่วโลก แต่ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลกระทบทั้ง
ในแง่ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเพาะปลูก  ในส่วนโครงสร้างการผลิตของไทย 
พบว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่มีอยู่กว่าร้อยละ ๙๙ ของจํานวนผู้ประกอบการ
ทั้งหมด และมีความหลากหลายสามารถเป็นพ้ืนฐานรองรับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เป็น
อย่างดี แต่จะต้องมีการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของ SMEs ให้เพ่ิมขึ้น   นอกจากน้ีในภาคการ
ท่องเท่ียวซึ่งเป็นรายได้หลักสําคัญของประเทศ เป็นจุดแข็งด้านหน่ึงที่จะต้องดํารงรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเน้นการสร้างเอกลักษณ์ในชุมชนท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นและ
เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว   

อย่างไรก็ตาม การรวมตัวของประเทศต่างๆ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบอย่างย่ิงต่อ
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องมีการปรับตัวจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและ
บริการโดยเสรีปราศจากกําแพงภาษี  แต่ภาคธุรกิจในปัจจุบันยังขาดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมยังไม่สูงนัก การวิจัยและพัฒนายังต้องการการพัฒนาให้เป็นระบบและนําไปสู่เชิงพาณิชย์ 
จํานวนนักวิจัยในภาคเอกชนยังมีจํานวนน้อยมาก  ฐานข้อมูลด้าน วทน. ยังไม่สมบูรณ์  ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
อยู่ในสัดส่วนที่สูง  รวมถึงยังมีปัจจัยลบจากตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น  
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเน่ือง ศักยภาพของแรงงานไทยท่ียังขาดทักษะด้านเทคนิคและภาษา เป็นต้น 
 ทางด้านสังคม พบว่านโยบายภาครัฐในด้านการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึงจากนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาความรู้ของประชาชนให้สูงขึ้น 
สอดรับกับการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยมีต้นทุนค่อนข้างตํ่า ในด้านสาธารณสุข พบว่าสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์
ต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และภาครัฐได้มีการกระจายอํานาจการปกครองและงบประมาณเข้าสู่ชุมชน

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการดําเนนิงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

๓.๑ จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
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๔๔ 

ท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นสามารถพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนมากขึ้น แต่ทว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาจากปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพการศึกษาที่ค่อนข้างตํ่าประกอบกับประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้อย่างจริงจัง ส่งผล
ให้ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้เช่ือมโยงนําความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับ
ตํ่า  ในขณะที่ค่านิยมของคนไทยยังให้ความสําคัญกับสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านความเอ้ืออาทรและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ลดน้อยลง  สิ่งเหล่าน้ีเป็น
จุดอ่อนที่จําเป็นจะต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนให้ความสําคัญกับการเรียนรู้กับประชาชนให้มากขึ้น 
 ทางด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกด้านหน่ึงที่ประเทศไทยมีจุดแข็งที่สําคัญ 
คือ ความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและการพัฒนาพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดี  ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีก็เป็นส่วน
สําคัญต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

ทัง้น้ีประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานท่ีจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต ซึ่งวัดโดยความเข้มข้นพลังงาน (Energy Intensity) เน่ืองจากพลังงานท่ีใช้ต่อหน่วย GDP ของไทยยังอยู่
ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศต่างๆ ทัว่โลก และมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากน้ีปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าได้
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน โดยพ้ืนที่ป่าไม้ที่น้อยลงทําให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความ
แปรปรวนมากขึ้นและก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากความ
เสื่อมโทรมและการขาดแคลนทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ปัญหาดินเค็ม ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าและคุณภาพ
นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง เป็นต้น  รวมถึง
แนวทางในการป้องกันที่ยังขาดระบบการเตือนภัยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพซึ่งจําเป็นจะต้องนํา วทน. มาช่วย
ในการพัฒนา (ตารางที่ ๓.๑)  
 
ตารางที่ ๓.๑: สรุปจุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
         และนวัตกรรม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกอยู่ลําดับต้นๆ เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป เป็น
ต้น 

วิสาหกิจไทยยังประสบปัญหาทางการเงิน เงินทุน
และขาดปัจจัยเอ้ือด้านกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นระบบต่อการ
ลงทุนของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต
และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในด้านการวิจัยและ
พัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
ตลอดจนการดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์มา
ทํางานในประเทศไทย  

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการไทยมีทักษะฝีมือ คุณภาพมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก เช่น บริการทางการแพทย์ สิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่มห่ม สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

ขาดการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และข้อมูลในการประกอบธุรกิจ 
ทําให้ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
การวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจของโลก ตลอดจนธรรมาภิบาลในการ
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๔๕ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน  
โครงสร้างการผลิตมีฐานการผลิตจากหลากหลายอุตสาหกรรมท้ัง
อุตสาหกรรมหนัก เบาและท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ จึง
ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจได้ดี และมี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีหลากหลายสามารถ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพ่ือการเตรียมพร้อมรองรับการตลาดใน
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีการกีดกันทางการค้าท้ังใน
รูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษี  ตลอดจนขาดการนํา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 ขาดการ ใช้ เ ทค โน โล ยี ให ม่ เ พ่ื อสนั บสนุ น
กระบวนการผลิตต้ังแต่ต้นน้ํา ถึงปลายนํ้าทําให้
ขาดขีดความสามารถในการแข่งขัน เสียเปรียบคู่
แ ข่ง ขันโดยเฉพาะคู่แ ข่ง ขันรายใหม่ในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน จีนและอินเดีย ท้ังด้านผลิต
ภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน   
 ขาดแรงงานท่ีมีทักษะ ท่ีเพียงพอ ตรงตามความ
ต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะกําลังคน 
วทน. ประเภทช่างเทคนิค 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและนํา วทน. ไป
ใช้ เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง ห้อง
ทดสอบมาตรฐาน หน่วยงานประเมินราคา และ
ศูนย์ต่างๆ ยังกระจุกตัวในเขตเมือง ไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาในภูมิภาค พ้ืนท่ี  

ด้านสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน 
ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน อายุท่ียืนยาวข้ึน  มีโครงสร้างประชากรสูงอายุมาก ขาดแคลน

ประชากรในวัยทํางาน (เชิงคุณภาพและปริมาณ) 
โดยเฉพาะกําลังคน วทน. ในสายวิชาชีพเฉพาะ 
และสายวิชาชีพช่างเทคนิค  

การพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษามีการขยายตัวเชิงปริมาณอย่าง
รวดเร็ว ทําให้สังคม ชุมชนและท้องถ่ินมีทักษะองค์ความรู้เพ่ิมข้ึน 

การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข สุขภาวะ
และอนามัยยังไม่ท่ัวถึง  มีความเหลื่อมล้ําระหว่าง
เมืองกับชนบท  

มีวัฒนธรรมและคณุค่าทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเปน็ไทย 
 

ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
ความรู้เชื่อมโยงนําความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยัง
อยู่ในระดับตํ่า คณุภาพการศึกษายังไม่เพียงพอใน
การปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ตลอดจนระบบคุณค่า
ของสังคมไทยในเร่ืองจิตสาธารณะ ความเอื้อ
อาทร และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเสื่อมถอย
ลง ส่งผลให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทย
ลดลง 

มีผู้ นํ าชุมชน  ปราชญ์  ในการขับเค ล่ือนชุมชน  ตลอดจนขีด
ความสามารถของชุมชนท่ีสูงข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในมิติเกษตร ผลิตและบริการของชุมชน 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๖ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินยังถูกละเลยและมีการถ่ายทอด
สู่คนรุ่นใหม่น้อยลง ยังเผชิญกับการมีความสุขท่ี
ลดลง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย มีหนี้สินเพ่ิมข้ึน และ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลง ขาดชุมชน
เชิงนวัตกรรมที่ มีแผนงานของชุมชนท่ีอาศัย
ฐานความรู้จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสนับสนุนต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน   

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีแหล่งวัตถุดิบท่ีค่อนข้างพร้อมในการผลติพลังงานทดแทน เช่น อ้อย 
มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน สบู่ดํา   

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานภายในประเทศจํากัด 
จึงต้องพ่ึงพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 
มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง การผลิตพลังงานไม่
เ พี ย งพอ ต่อกา ร ใช้ ง าน ท้ั งภาคประชาชน 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ขาดประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน และขาดการส่งเสริมและการใช้
พลังงานทดแทน 

มีแหล่งอาหารจากทรัพยากรเดิมท้ังทรัพยากรทางน้ํา ดิน ป่าไม้ และ
ทะเลอยู่อย่างสมบูรณ์ 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้น้อย ทําให้การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
ความรุนแรงและเพิ่มมากข้ึน ขาดระบบการ
พยากรณ์ และการเตือนภัยธรรมชาติ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม ขาดระบบควบคุมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
ทรัพยากรดินและน้ําเร่ิมเสื่อมโทรม การขาดการ
บริหารจัดการน้ําทําให้เกิดภาวะน้ําขาดและน้ํา
เกินจนขาดความสมดุล การเข้าสู่วิกฤติของการ
ขาดสมดุลทางชีวภาพ ปัญหามลพิษทางอากาศ 
และขยะเพิ่มข้ึน  
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๔๗ 

 
 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหน่ึงที่มีศักยภาพที่นักลงทุนจากต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุน 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมที่มีความหลากหลายทางด้านสินค้าและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และใน
สภาวะที่ทั่วโลกเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากข้ึนและส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ทําให้
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบและโอกาสในการขยายตลาดเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านทรัพยากรและวัตถุดิบด้าน
การเกษตรที่เพียบพร้อม  ในขณะที่ภาคบริการ ธุรกิจด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัยมีโอกาสในการเติบโตที่ดี
จากปัจจัยด้านจํานวนประชากรในวัยสูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่งมีกําลังซื้อสูง  สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีที่จะทําให้ตลาดบริการในประเทศและ
ตลาดสินค้าส่งออกต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวได้มากขึ้น แต่สินค้าและบริการเหล่าน้ีจะต้องมีการปรับปรุง 
ปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการเช่นเดียวกัน 

นอกจากน้ีประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการลงทุนและพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในภาคพ้ืนอาเซียนหลากหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic 
Corridor : NSEC) หรือ R๓ เช่ือมโยงประเทศไทย ลาว และจีน เป็นทางหลวงแขวงเช่ือมจากทิศใต้มณฑล 
ยูนานผ่านแขวงหลวงนํ้าทาและแขวงห้วยทราย และเข้าไปท่ีอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย  เส้นทางเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือ R๙ เช่ือมจาก จ.มุกดาหาร ของไทย 
(โดยใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒) กับแขวงสะหวันเขต ถึงพรมแดนประเทศเวียดนาม ถนนหมายเลข ๙ กับ
ถนนหมายเลข ๑๓ ที่แยกเซโน และเข้าสู่เวียดนามท่ีด่านลาวบาว เมืองกวางตรี เข้าสู่เมืองเว้ ฮอยอัน และ
ดานัง  และเส้นทางหมายเลข R๑๒ (East-West Economic Corridor: EWEC) จากแขวงคําม่วน เมืองด่า
แขก ไปสู่ชายแดนไทยที่ จ.นครพนม และด่านนาเปา – จ๋าโหละด้านตะวันออกของลาวและชายแดนเวียดนาม 
และเข้าสู่ท่าเรือ Vung Ang Port ซึ่งเป็นเส้นทางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยไปยังประเทศจีน ซึ่งเส้นทางเหล่าน้ีจะ
เป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต  

ขณะท่ีอุปสรรคสําคัญที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้อันเกิดจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน สินค้าและบริการได้อย่างเสรี ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการท่ียังขาดการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ในขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะส่งผล
กระทบต่อแรงงานในประเทศท้ังประเภทท่ีมีทักษะและไม่มีทักษะที่จะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานที่สูงข้ึนและอาจทําให้แรงงานไทยต้องตกงานมากข้ึน  รวมถึงการนําเข้าในภาคอุตสาหกรรมทั้ง
ในรูปของวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เพ่ิมขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องประสบกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้น  นอกจากน้ีการกีดกันทางการค้าจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการกําหนด
กฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานทางการเงินและบัญชีที่เข้มงวดมากขึ้นเพ่ือป้องกันผลกระทบเป็นลูกโซ่จาก
การค้าไร้พรมแดน และผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็ก  ก็เป็นปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทั้งในด้านอุตสาหกรรมและบริการ  ซึ่งการพัฒนา วทน. เพ่ือช่วยลดข้อกีดกันทาง
การค้าเหล่าน้ีจะเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภาวะโลกร้อนทําให้เกิดปัญหาภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้นและ
รุนแรงขึ้น  เห็นได้จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายและส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่

๓.๒ โอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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๔๘ 

เก่ียวข้อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น และมี
การกําหนดกฎหมายหรือกฎระเบียบทางการค้าที่อ้างอิงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย รวมถึง
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่อาจจะมีเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

นอกจากน้ี ปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบอย่างย่ิงต่อประชาชน ซึ่ง
ประเทศไทยยังขาดกลไกการบริหารจัดการทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการ
กําจัดซาก ทําให้ปัญหามลภาวะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  ปัญหาดังกล่าวจําเป็นจะต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาเข้ามาแก้ไข แต่ขณะเดียวกันกําลังคนด้าน วทน. ทีต่รงกับความต้องการและมีความสามารถก็ขาดปัจจัย
เอ้ือในการจูงใจให้เข้ามาประกอบอาชีพนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ยัง
ขาดการพัฒนาและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ยังเป็นข้อจํากัดใน
การพัฒนางานวิจัยของประเทศ และเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (ตาราง ๓.๒) 

ตารางที่ ๓.๒: สรุปโอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

โอกาส อปุสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ 
การเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ ASEAN และ 
ASEAN+๖ อันส่งผลต่อการเกิดโอกาสทางการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศท่ีสูงข้ึน   

เกิดการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ท่ี
อ้างอิงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย 

การเกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ทําให้เกิดโอกาสในการสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ มีการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างตลาดใหม่  

เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงจากนโยบายการค้าเสรี
ทําให้มีการนําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนมากข้ึน
ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs 

ด้านสังคม 
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ ทําให้มีโอกาสมากข้ึนในการขยาย
ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ (เกษตรอินทรีย์)  และการให้บริการด้านอาหาร
สุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานท่ีท่องเท่ียวและการ
พักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ  

เกิดโรคอุบั ติ ซํ้า และโรคอุบั ติใหม่จากการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 

บุคลากรจากต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยได้
โดยสะดวกขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาขาด
แคลน และแรงงานท่ัวไป 

ความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และอาชญากรรม 
และวิกฤตค่านิยมท่ีเป็นผลกระทบจากการ
หลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ 
การแข่งขันด้านแรงงานทําให้แรงงานไทยต้อง
ประสบกับภาวะว่างงานมากข้ึน หากแข่งขันกับ
แรงงานต่างชาติไม่ได้  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เกิดภาวะความไม่แน่นอนทางพลังงาน
และอาหารส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสในการสร้างอํานาจในการต่อรอง
ในเวทีโลก  

การกี ดกั นทางการค้ า โดยนํ าปั จจั ย ด้ าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันมีเพ่ิม
มากข้ึนในอนาคต 
ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนและ
รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ผลิตภาพทางการผลิตลดลง 
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๔๙ 

เพ่ือให้เกิดแนวทางอันจะนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ที่มีมิติทัง้การเสริมจุดแข็งและ
การแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนเพ่ือการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงทรัพยากรหลักของ
ประเทศไทย จึงได้วิเคราะห์กรอบ TOWS  ไว้ ดังน้ี  

 
ตารางที่ ๓.๓: สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix  
 จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส การใช้ วทน. เพ่ือการสนับสนุนการใช้
จุดแข็ งของทุนทางทรัพยากรของ
ประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพ สังคมที ่ม ีคุณภาพ และ
พลังงานท่ีมีความมั่นคง  

การใ ช้  วทน .  แก้ไขปัญหาของภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
ธุรกิจบริการ สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ผลิต
ภาพ การพ่ึงพาตนเอง ความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต ความสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
มีการสร้างสรรค์คุณค่า เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

อุปสรรค การใช้ วทน. เพ่ือการสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงต่างประเทศ สร้างอํานาจใน
การต่อรอง และการรักษาผลประโยชน์
ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตนเอง 

การใ ช้  วทน .  เ พ่ือสร้างฐานความ รู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้แก่ทกุภาคส่วนอย่างทั่วถึง    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี ๓.๑: ความท้าทายกับการจัดทําร่างกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของนโยบายและแผนฯ  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕๐ 

 

รู้จกัเลือกใช้และสามารถ
ใช้ วทน. อย่างคุ้มค่า

สามารถดัดแปลง 
ออกแบบ ปรับปรุง 
ได้ระดับหน่ึง

สามารถออกแบบ
และมีตราสินค้า

ความท้าทายกบัการจดัทาํร่างกรอบฯ

มีข้อได้เปรียบ มีคณุค่า 
•มีผลิตภาพ
•มูลค่าเพิม่
•ส่งออกได้
•ลดการขาดดุล
•มีการจ้างงาน
• ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพและอนามัยอย่างทั่วถึง
•มีชุมชนเข้มแข็ง 
•มีการกระจายความเจริญอย่าง
ทั่วถึง
•ลดความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
• มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ไม่ใช้ วทน.

ทกัษะความรู้

วจัิยและพฒันา

คุณภาพ&นวตักรรม

50            51            52            53            54            55            56           57            58           59  60           61           62           63           64

เป็นผู้ใช้ วทน. WT - การใช้ วทน. เพื่อสร้างฐานความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

WO- การใช้ วทน. แก้ไขปัญหาของภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิบริการ 
สังคม ชุมชน และท้องถิน่ ตลอดจนปัญหาด้าน

ส่ิงแวดล้อมและมลภาวะ

ST - การใช้ วทน. เพือ่การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงต่างประเทศ สร้างอาํนาจ
ในการต่อรอง และการรักษาผลประโยชน์ของชาตจิากข้อตกลงตาม
พนัธกรณรีะหว่างประเทศ ตลอดจนการสร้างภูมคุ้ิมกนัตนเอง

SO - การใช้ วทน. เพือ่การสนับสนุนการใช้จุดแขง็ของทุนทางทรัพยากรของ
ประเทศในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิที่มเีสถยีรภาพ สังคมทีม่คีุณภาพ และ

พลงังานที่มคีวามมัน่คง สร้างนวตักรรม

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๑ 

 

 
 
 

 
เพ่ือให้นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๖๔) สามารถครอบคลุมในทุกระดับ ทุกมิติ และทุกภาคส่วนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทย กระบวนการจัดทําได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการในหลายรูปแบบ ต้ังแต่การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  หน่วยงาน
ปฏิบัติ  หน่วยกําหนดนโยบาย การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาและความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
การศึกษาสถานภาพและความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค การประชุมคณะ
ผู้เช่ียวชาญกํากับการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การจัด STI 
Policy Forum  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการ
และมีแนวปฏิบัติที่ดี การประชุมภาคเอกชน ตามลําดับ  

การจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔) ของประเทศไทย จัดทําขึ้นโดยมีความเช่ือมโยงกับแผนต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง (รูปภาพที่ ๔.๑) โดยได้ให้
ความสําคัญกับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและ
วิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภาวะโลกร้อน พลังงานย่ังยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวที
โลก  (รูปภาพที่ ๔.๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 

บทที่ ๔   วิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๒ 

 

รูปภาพที่ ๔.๑ ความเช่ือมโยงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
กับแผนต่างๆ  

 

แผนพฒันาฯ ๑๐
(พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)

๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

กรอบเวลาของแผนต่างๆ ทีสัมพันธ์กับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)  

(ร่าง) แผนพฒันาฯ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕--๒๕๕๙)

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๙

แผนพัฒนาการเกษตร (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔

แผนแม่บทอื่นๆ

กรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
(พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔)
แผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ..๒๕๕๐-๒๕๕๖)

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓)

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙)

แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖)

แผนกลยุทธ์ สวทช. (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๓-๒๕๖๒

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔

 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับน้ียังได้อัญเชิญ “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศท่ีมี “วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาและสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๓ 

 

รูปภาพที่ ๔.๒ ประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาทุนของประเทศใน ๑๐ ปีข้างหน้า 
 

การเปลีย่นแปลงของบริบทการพฒันาประเทศ

 สังคมและวิถชีีวติ เศรษฐกจิการค้า

ภูมิรัฐศาสตร์ การกระจายอาํนาจ และ 
ความเจริญ

สุขภาพและการบริโภค ความมั่นคงทางพลงังาน

ฐานเศรษฐกจิทีม่ั่นคงและยัง่ยนื
Economic Stability and Sustainability

นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ
Quality Resource Based Management

เช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิโลกและภูมิภาค
Global and Regional Positioning

เพิม่มูลค่าผลผลติด้วยฐานความรู้
Value Creation from Knowledge Applicationล

เกษตรกรรม

ภาวะโลกร้อน

การเปลีย่นแปลงด้าน วทน.

 

 จากความเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนต่างๆ ที่มีแนวทางในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง
และยั่งยืน (Economic Stability and Sustainability) การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value 
Creation from Knowledge Application) ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Global and 
Regional Positioning) นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ  (Quality Resource Based 
Management) โจทย์ของประเทศที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาทุนของประเทศใน ๑๐ ปีข้างหน้า 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  พบว่าการพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมควรจะเน้นการพัฒนา
คุณภาพคนและทุนมนุษย์สู่อนาคตสังคมฐานความรู้บนฐานรากภูมิปัญญาไทย การสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น เป็นฐานรากที่มั่นคงของประเทศ ส่วนการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจควรจะเน้นการสร้างความ
ยืดหยุ่นด้านการผลิต การบริการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และกระแสประชาคมใหม่ การเพ่ิม
คุณค่า มูลค่าภาคเกษตรกรรม เช่ือมโยงกับการผลิตสมดุลทั้งด้านอาหารและพลังงาน โดยมีการพัฒนาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และกระจาย
ประโยชน์อย่างเป็นธรรม การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รูปภาพที่ ๔.๓) 

 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๔ 

 

รูปภาพที่ ๔.๓: สถานการณ์ แนวโน้มและโจทย์ของประเทศ (กรอบการพัฒนาทุนของประเทศ) 

ทุนเศรษฐกิจ

ทุนสังคมและ
วฒันธรรม

ทุนทรัพยากร
ธรรมชาติ

เพิม่รายได้เพือ่
เสริมสร้างสวสัดกิาร

สังคม

เป็นปัจจยัสําคญั
ของความสุข

ประชาชนและเป็น
ฐาน value 

creation ของ
เศรษฐกิจ

ดูแลทรัพยากรให้
ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า & ยั่งยืน

กรอบการพฒันาทุนของประเทศ

กรอบการพฒันาทุนของประเทศรองรับบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์

1. การพฒันาคุณภาพคนและทุนมนุษย์สู่อนาคต
สังคมฐานความรู้บนฐานรากภูมิปัญญาไทย

2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น เป็นฐานรากท่ีม่ันคงของประเทศ

5. การรักษาทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ให้สมดุล มี
ภูมิคุ้มกัน และกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม
การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. การสร้างความยืดหยุ่นด้านการผลติ การบริการ
รองรับการเปลีย่นแปลงของโลกาภิวตัน์และกระแส
ประชาคมใหม่

4. การเพิม่คุณค่า มูลค่าภาคเกษตรกรรม เช่ือมโยงสู่
การผลติสมดุลท้ังด้านอาหารและพลังงาน

ความเส่ียง
ภายในประเทศ

ความเส่ียง
ภายนอกประเทศ

๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

การพฒันาทุน
ใหม่ กายภาพ เงิน 

วัฒนธรรม

 

 แนวทางในการพัฒนาทุนของประเทศ (รูปภาพที่ ๔.๓) เป็นการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบ
เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่
สังคม ชุมชน ท้องถ่ิน ที่จะต้องอาศัยทุนด้ังเดิมที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง ได้แก่ คน/แรงงาน (ทักษะ ความรู้ 
จริยธรรม และคุณธรรม) ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม วัฒนธรรมและคุณค่าทางวัฒนธรรม องค์ความรู้
พื้นฐานของท้องถ่ิน และเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนองค์
ความรู้ การบริหารจัดการ และการดําเนินนโยบาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทุนของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้ประเทศไทยมีความสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทการพัฒนาใน
กระแสโลกาภิวัตน์ การเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ (New Economic 
Communities) ASEAN และ ASEAN+๖ การเกิดนวัตกรรมสีเขียวแบบก้าวกระโดด (Green Innovation) การ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Change) และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน อาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Energy, Food, Natural Resources and Environment) โดยการ
พ่ึงพาตนเองได้ตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (รูปภาพที่ ๔.๔) 

 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๕ 

 

รูปภาพที่ ๔.๔: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการพัฒนาทุนของประเทศ 

วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

 • องค์ความรู้
• การบริหารจดัการ / Financing
• การดําเนินนโยบาย เพือ่สนับสนุนให้เกิด

การบริหารจดัการทุนของประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ทนุทรพัยากรเดมิทีม่อียู่

• คน/แรงงาน (ทักษะ ความรู้ จริยธรรม 
และคุณธรรม)

• ทรัพยากรธรรมชาต ิเกษตรกรรม
• วฒันธรรมและคุณค่าทางวฒันธรรม
• องค์ความรู้พืน้ฐานของท้องถ่ิน
• เอกลกัษณ์ความเป็นไทย

  

• ระบบเศรษฐกจิทีม่ีการ
ขยายตัวอย่าง

• มีคุณภาพ
• มีเสถียรภาพ

• มีการกระจาย
ประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมสู่สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น

 

 รองรับกระแสโลกาภิวตัน์ 
• การเกิดประชาคมใหม่ (New 
Economic Communities) ASEAN 
และ ASEAN+๖
• การเกิดนวตักรรมสีเขียวแบบกา้ว
กระโดด (Green Innovation) 
• การเปล่ียนแปลงด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic 
Change)
• การเปล่ียนแปลงดา้นพลงังาน 
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Energy, Food, Natural 
Resources and Environment) 

ทนุของ
ประเทศ เป้าประสงค์

เป้าหมายการพึง่พาตนเอง

วทน. กบัการพฒันาทุนของประเทศ 

 

 
 
จากแนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาทุนของประเทศรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงและบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ 
๓๓ก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ระบุเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า เพ่ือให้ประชาชนคนไทยคิด
อย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
เป็นระบบเพ่ือการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ แผนต่างๆ ระดับประเทศ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) จึงได้กําหนดกรอบแนวคิดของแผนให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์ กับปัจจัยในการขับเคลื่อน ได้แก่   (รูปภาพที่ ๔.๕) 

    การเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาควิวัฒน์ (Regionalisation) โดยให้ความสําคัญกับ
การเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ (New Economic Communities) 
ASEAN และ ASEAN+๖  การเคลื่อนย้ายทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 

๔.๑ กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
 (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๖ 

 

Mobility) และการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Competition and Economic 
Integration)  

    การเกิดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) โดยให้ความสําคัญกับ การผลิตและบริการเชิง
นิเวศน์ (Green Production and Services) การสร้างสรรค์ (Creativity Platform) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่และร่วมสมัย (Technological Change) ในกรอบของ 
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Science) 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีวัสดุ  (Materials Technology) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)  

    การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคม (Demographic and Social Change) โดยให้
ความสําคัญกับ โครงสร้างประชากรในยุคผู้สูงอายุ (Aging Society) และการกระจายความ
เจริญ (Decentralization)  

    การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Energy, Food, 
Natural Resources and Environment) โดยให้ความสําคัญกับ ความมั่นคงทางพลังงาน
และพลังงานสะอาด (Energy Security and Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resource and Environment Management)  

รูปภาพที่ ๔.๕ กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

วทน

Sustainability

กรอบแนวคิดนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)

ภูมิภาควิวัฒน์
(ประชาคม
อาเซียน+)

นวัตกรรม
สีเขียว

พลังงาน
 และ

ส่ิงแวดล้อม

ความเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร
และสังคม

การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส ิง่แวดลอ้ม

ความม่ันคงทาง
พลังงานและพลังงาน

สะอาด

สังคมสงูอายุ

การเปลีย่นแปลงของ
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

การเคลือ่นยา้ย
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม

การกระจายความ
เจรญิ

การสรา้งสรรค์

การผลติและบรกิาร
เชงินเิวศน์

 เศรษฐกิจ
มีเสถียรภาพ
ย่ังยืน สังคมดีมี

คุณภาพ

การแขง่ขันและรว่มมอื
ทางเศรษฐกจิ

 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๗ 

 

 กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ กับ
ปัจจัยในการขับเคล่ือนทั้ง ๔ ได้กําหนดกรอบแนวคิดของแผนในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มี
ความเข้มแข็งโดย 
 

๑.  การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนสังคมไทยให้มีคุณภาพ เท่า
เทียมและเป็นธรรม โดยการมุ่งเน้นที่ความม่ันคงของมนุษย์ การดูแลสุขภาพของประชาชน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลําดับ (รูปภาพท่ี ๔.๖)   

รูปภาพท่ี ๔.๖: กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ด้านสังคม 

การเคลือ่นยา้ย
แรงงาน

นวตักรรม
ชุมชน

ความตระหนกั
ใน วทน.

การศกึษา
ดา้น วทน.

การวจิยัและ
พฒันา

ระบบสขุภาวะ
ของประชาชน

ความเหลือ่มลํา้
และยากจน

2

กรอบแนวคิดนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) - ด้านสังคม

สังคมดีมี
คุณภาพ

 

 
๒. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้มีเสถียรภาพ
และม่ันคง โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ
บริการมีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ การส่งออก 
มูลค่าเพิ่ม และภูมิคุ้มกันที่สามารถรองรับการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ได้  (รูปภาพท่ี ๔.๗)  
 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๘ 

 

รูปภาพท่ี ๔.๗: กรอบแนวคิดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
 (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ด้านเศรษฐกิจ  

  

ขา้วและ
ผลติภณัฑจ์าก

ขา้ว
มนั ออ้ย ปาลม์ 
เพือ่พลงังาน

ยางและ
ผลติภณัฑ์

อาหารแปรรูป 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และ

อเิล็คทรอนกิส์

ยานยนต์

พลาสตกิ
และปิโตรเคมี

แฟช ัน่ 
(สิง่ทอ อญัมณี 
เครือ่งหนงั)

ทอ่งเทีย่วและ
สาขาตอ่เนือ่ง

โลจสิตกิสแ์ละ
สาขาตอ่เนือ่ง

กอ่สรา้งและ
บรกิารตอ่เนือ่ง

เศรษฐกจิ
สรา้งสรรคแ์ละ

ดจิทิลั

กรอบแนวคิดนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) - ด้านเศรษฐกิจ

ภาคเศรษฐกิจเป้าหมาย  ๑๒  สาขา

เศรษฐกิจ
มีเสถียรภาพ
ยั่งยืน

 
 

เพ่ือให้การดําเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และมี
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) จึงได้กําหนดแนวทางการ
กําหนดสาขาเป้าหมายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยกําหนดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาเกษตรกรรม กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการผลิต 
และกลุ่มธุรกิจบริการ (รวมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง) เพ่ือการดําเนินงานตามสภาพปัญหาในระดับชาติ ควบคู่กับ
ความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจากผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ จํานวน
ผู้ประกอบการ และจํานวนการจ้างงาน ควบคู่กันกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่พิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ การส่งออก การนําเข้า และผลิตภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่มีกว่าร้อยละ ๙๙ ในระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่า และศักยภาพและความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามลําดับ  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในระยะของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) จึงได้กําหนดประเภทของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายสําคัญ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ความยืดหยุ่นและนวัตกรรม เกิดการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม ให้พร้อมกับ
การปรับโครงสร้างในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ได้แก่  

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕๙ 

 

๒.๑ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมด้ังเดิมของประเทศจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่ประเทศไทยต้องพยายาม
รักษา เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ ได้แก่ 

๒.๑.๑  กลุ่มเกษตรกรรม : ข้าว มันสําปะหลัง  อ้อย กุ้ง ไก่ ปาล์มน้ํามัน ยางพารา   
๒.๑.๒  กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และ

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
๒.๑.๓  กลุ่มอุตสาหกรรมเบา : แฟชั่น (สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากหนัง 

แก้วและเซรามิก อัญมณี) พลาสติกและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ยาง 
๒.๑.๔  กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร  
๒.๑.๕  กลุ่มธุรกิจบริการและการค้า : บริการท่องเท่ียวและสาขาต่อเนื่อง (บริการสุขภาพ

และอนามัย   บริการด้านวัฒนธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร 
บริการเสริมสร้างสุขภาพ สปา) โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง (ระบบราง 
เครื่องจักรกล เหล็กโลหะและผลิตภัณฑ์ ต่อเรือซ่อมเรือ) และบริการก่อสร้างและ
สาขาต่อเนื่อง 

๒.๒  กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่และสาขาที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน 
ระบบเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) และสาขาต่อเนื่อง (บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  
สิ่งพิมพ์และพิมพ์สกรีน) และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ เช่น Bio Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical 
Product, Bio Packaging  และ Technical Textile เป็นต้น 

 
 

 

“นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” 

 

สรุปประเดน็ ในการจัดทํานโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

วสัิยทัศน์ ของ
นโยบายและ
แผน ฯ

พนัธกิจ

วตัถุประสงค์

เป้าหมายหลัก

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และ
มาตรการ

ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

กลไกและ
เคร่ืองมือ

วสัิยทัศน์
“นวตักรรมเขยีว เพือ่สังคมดีมีคุณภาพ

และเศรษฐกจิที่มีเสถียรภาพ”
Green Innovation for Quality 

Society and Sustainable Economic 
Growth

 

๔.๒ วิสัยทัศนข์องนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
      (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖๐ 

 

 

 

เพ่ือให้การดําเนินงานของ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ภายใต้
แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของนโยบายและแผนฯ ดังน้ี 

๑. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มี
ภูมิคุ้มกัน มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดี สร้างเสริมสังคมฐานความรู้ ชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้ มีภูมิคุ้มกัน มีความพอเพียง มีบทบาทในการ
บริหารจัดการตนเอง มีสังคมนวัตกรรม มีสังคมแห่งการเรียนรู้  

๒. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and 
Regionalization) มุ่งเน้นการใช้ วทน. เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศท่ี
สามารถแข่งขันได้ มีความยืดหยุ่น มีมูลค่าเพ่ิม มีผลิตภาพ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ มีความพอเพียง มีฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีเครือข่ายเช่ือมโยงต่างประเทศ  

๓. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) มุ่งเน้นการสร้างพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความมั่นคงและคุณภาพ  มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน มีการ
สร้างสรรค์คุณค่า มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจาก
ข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

๔. พัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) มุ่งเน้นความสามารถในการ
สนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีฐานความรู้  

๕. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้มีการกระจายผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมทั่วถึง มีองค์ความรู้ มีความสามารถในการตอบสนองของภาคเอกชนและภาค
ประชาชน มีคุณภาพ มีกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อทุกภาคี มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มี
การกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีความสามารถ
ในการสนับสนุนพันธกิจที่ ๑ – ๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔.๓ พันธกิจของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
     (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖๑ 

 

 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในอนาคต และเพ่ือก้าวไปสู่
วิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔) ที่พึงปรารถนา นโยบายและแผนฯ จึงได้กําหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาไว้ ดังน้ี 

พันธกิจ วัตถุประสงค ์

1. พ ัฒ น า ง า น  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื ่อ
สนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพ
ที่มีภูมิคุ้มกัน 

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน การสร้างเสริม
สังคมฐานความรู้ และสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถ่ิน
และชุมชน ให้เกิดโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองที่ขับเคล่ือนด้วย
การเช่ือมโยงบทบาทพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน ในการเพ่ิมศักยภาพที่มี
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิต นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลดปัญหาความเหลื่อมล้ํายากจน 

2. พั ฒ น า ง า น  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่ อ
สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพ  เส ถียรภาพโดยมีการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาค 

เพื่อยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิต
ภาพรายสาขา สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมราย
สาขา มีการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและ
การกีดกันทางการค้า ให้มีโครงสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและคุณค่า 
(Green and Value Creation) ของสินค้าและบริการบน
ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3. พั ฒ น า ง า น  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่ อ
รองรับการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

เ พ่ือสร้างแบบจําลองพยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปรับตัว การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการ
อนุ รั ก ษ์ และการพัฒนา  ใ ห้ เ กิ ดความ อุดมสม บู รณ์ ขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่
กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยในอนาคต  

4. พัฒนาและผลิ ต กํ า ลั ง คน ด้ าน
วิทยาศาสต ร์  เทค โน โล ยีและ
น วั ต ก ร ร ม  เ พื ่อ ร อ ง ร ับ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงประชากรศาสตร์ 
(Demographic Change) 

เพ่ือสร้างระบบการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน. ของ
ประเทศ การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านทักษะ 
องค์ความรู้ วทน. การสร้างแรงจูงใจ ให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน 
(Safety Net) มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของภาค
เศรษฐกิจและสังคม  

5. พั ฒ น า ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่ อ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

เพ่ือสร้างเครื่องมือการเงินการคลัง ตลาด ความเข้มแข็งของ
โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบการบริหาร
จัดการ ข้อมูล กลไกและการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุน
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สังคมที่มีคุณภาพ และความ

๔.๔ วัตถุประสงคข์องนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖๒ 

 

พันธกิจ วัตถุประสงค ์
ม่ันคงและคุณภาพของพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้มีระบบที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ และ
สามารถกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ประเทศของภาครัฐ สู่ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในทุก
ระดับโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน  

 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายของนโยบายและแผนฯ ในแต่ละพันธกิจ 
ดังน้ี 

พันธกิจ เป้าหมาย 

๑. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุนการ
สร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน 

 พัฒนาคุณภาพ สุขภาพของประชาชนคนไทยโดยกําหนดให้ 
 การป้องกัน รักษาการเจ็บป่วยโรคที่ป้องกันได้และโรคอุบัติใหม่

มีการพ่ึงพาตนเองโดยใช้งาน วทน. ภายในประเทศเพ่ือลดการ
นําเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนมีความม่ันคงในชีวิต  

 พัฒนาแผนชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนําแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณโดยกําหนดให้ 
 ชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเพ่ือสังคมสีเขียวในการเกษตรกรรม การค้า การ
ดํารงชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ วทน . 
ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือสังคมสี
เขียว ตลอดจนผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓ 
ต่อปี   

๒. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ
ส ร้ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ 
เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 

 ยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ
โดยการใช้ วทน. ภายในประเทศโดยกําหนดให้ 

 ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ 
วทน. ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถทําให้
ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี  

  สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมโดยการใช้ วทน. 

๔.๕ เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖๓ 

 

พันธกิจ เป้าหมาย 
ภายในประเทศโดยกําหนดให้ 

 ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ 
วทน. ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถทําให้
มูลค่าเพ่ิมขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  

 ส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและ
การกีดกันทางการค้าโดยการใช้ วทน. ภายในประเทศโดย
กําหนดให้ 

 มีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรี และทําให้การส่งออก
ในสาขาเป้าหมายขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของ
ประเทศ  

๓. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  เพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ส่งเสริมการพัฒนาแบบจําลองพยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม และ ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ วทน . 
ภายในประเทศเพื่อการปรับตัว (Adaptation Technology) 
โดยกําหนดให้ 

 งาน วทน. สามารถสนับสนุนป้องกันการสูญเสียชีวิตและลด
มูลค่าความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ ๑ ของ GDP  

 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. ภายในประเทศ
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกําหนดให้ 
 งาน วทน. สามารถสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก เป็นร้อยละ ๒๐-๒๕ โดยปริมาณ
ของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี    

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการพัฒนา โดยกําหนดให้ 
 งาน วทน. สามารถช่วยให้การบริโภคที่มีผลกระทบต่อระบบ

นิเวศลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๔. พัฒน าแล ะผลิ ต กํ า ลั ง ค นด้ า น
วิทยาศ าสต ร์  เ ทค โน โ ล ยี แล ะ
น วั ต ก ร ร ม  เ พื ่อ ร อ ง ร ับ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงประชากรศาสตร์ 
(Demographic Change) 

 บูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน. ของประเทศ
เพ่ือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยกําหนดให้  

 เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   

 ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านทักษะองค์ความรู้
กําลังคนด้าน วทน. โดยกําหนดให้  
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พันธกิจ เป้าหมาย 

 ผลิตภาพแรงงานของกําลังคนด้าน วทน.ขยายตัวเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  

 สร้างแรงจูงใจกับบุคลากรด้าน วทน. โดยกําหนดให้  

 เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยเป็นบุคลากรที่ทํางานใน
ภาคเอกชนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

๕. พั ฒ น า ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

 พัฒนาปัจจัยด้านเคร่ืองมือการเงินการคลัง ตลาด โครงสร้าง
พ้ืนฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจัดการด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกําหนดให้  

 มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในลําดับไม่เกินท่ี ๒๕ ของโลก (IMD) เกิด
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๒ ของ GDP 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๗๐  

 
 
 
 จากการวิเคราะห์บทบาทความสําคัญ สถานการณ์ และทิศทางของประเทศไทย (บทที่ ๑) พบว่าการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มีบทบาทสําคัญในการก้าวเข้าสู่รูปแบบการพัฒนา
ประเทศเพ่ือเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพในอนาคตที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ โดย วทน. พ้ืนฐาน
ที่มีบทบาทสําคัญคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)  

อย่างไรก็ตาม จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าการพัฒนา วทน. พ้ืนฐาน ยังขาดการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ยุคนวัตกรรมสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต  โดยเฉพาะ
การเช่ือมโยง วทน. พ้ืนฐาน กับการสร้างฐานความรู้ สุขภาวะที่ดี ชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีความยืดหยุ่น มี
มูลค่าเพ่ิม มีผลิตภาพ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง การสร้างพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
มั่นคงและมีคุณภาพ  มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน การรักษาผลประโยชน์
ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาและผลิตกําลังคนและการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือในด้านต่างๆ  

ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัวโดยเร่งพัฒนาการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่
เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น การผลิตโปรตีนเพ่ือการรักษา (Therapeutic 
Proteins) จําเป็นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานหลายสาขา อาทิ เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทอร์โมไดนามิกส์ 
วิศวกรรม เป็นต้น ทั้งน้ี การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงใหม่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา

๔.๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นฐาน 
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ศักยภาพในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในอนาคต ได้แก่ ๑) 
วิทยาการการรับรู้ (Cognitive Science) เป็นสหวิทยาการซึ่งประกอบด้วย จิตวิทยาพุทธิปัญญา (Cognitive 
Psychology) ประสาทวิทยา-จิตวิทยา (Neuro-psychology) ภาษาศาสตร์ ปรัชญา ปัญญาประดิษฐ์ 
มานุษยวิทยา และจิตวิทยา-ชีววิทยา (Psycho-biology) โดยครอบคลุมการศึกษาวิจัยการทํางานระหว่างสมอง
และจิตใจ (Brain and Mind) ความสัมพันธ์ระหว่างการคิด อารมณ์ และการกระทํา การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain-based Learning) ความผิดปกติทางการเรียนรู้ การรับรู้ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการ
ตัดสินใจ บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแปลผลจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) การวิเคราะห์จากถ่ายภาพ
สมอง (Brain Imaging) เป็นต้น ๒) ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Biology) เป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมา
ใหม่โดยมีคุณสมบัติตามที่กําหนด  เช่น การสร้างแบคทีเรียสังเคราะห์ที่มีความสามารถในการย่อยเซลลูโลสที่
พบมากในพืช แล้วเปลี่ยนให้เป็นเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง การสร้างแบคทีเรียสังเคราะห์ที่มียีนต่าง 
ๆ ที่สามารถผลิตสารที่ทําหน้าที่ในการรักษาโรค เช่น ยา เอนไซม์ ฮอร์โมน เป็นต้น ทั้งน้ี ควรมีการศึกษา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในหลายมิติ เช่น ผลกระทบด้านชีวจริยธรรม ความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือผลิตตัวยาใหม่ ๆ หรืออาวุธชีวภาพชนิดใหม่ เป็นต้น ๓) เซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cells) โดย
เซลล์ต้นกําเนิดมีศักยภาพในการนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือทดแทนเซลล์ที่สูญเสียการทําหน้าที่หรือถูกทําลายจาก
ความผิดปกติหรือโรคบางชนิด ซึ่งจะเป็นกลไกหน่ึงที่สําคัญของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative 
Medicine) เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) เบาหวาน โรคหัวใจเรื้อรัง ภาวะไตวาย ตับวาย มะเร็ง 
เป็นต้น นอกจากน้ี เซลล์ต้นกําเนิดยังมีศักยภาพในการนําไปสร้างเน้ือเย่ือหรืออวัยวะทดแทน โดยต้องอาศัย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเย่ือ (Tissue Engineering) ควบคู่ไปด้วย ทั้งน้ี ประเด็นที่ยังเป็น
ความกังวลและควรได้รับการพิจารณาในการวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิด ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านสรีรวิทยา
ของเซลล์ การควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ การเกิดเน้ืองอก (Tumourigenicity) การแยกเซลล์ต้นกําเนิด 
การปฏิเสธของระบบภูมิคุ้มกัน สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงเซลล์และความเสี่ยงในการถ่ายทอดโรค เป็นต้น 

 นอกจากน้ีประเทศไทยยังจําเป็นต้องเร่งพัฒนางาน วทน. พ้ืนฐานทั้ง ๔ สาขา ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีวัสดุ (Materials 
Technology) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ให้มีทิศทางที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีภูมิคุ้มกัน ยืดหยุ่นควบคู่กับแนวความคิดนวัตกรรมสีเขียว (Green 
Innovation) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้สามารถพ่ึงตนเองได้
มากขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
งาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน (Sustainable Competitive 
Advantage) ทั้งในมิติของเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นแนวความคิดในการพัฒนา
และนํา วทน. หลักไปใช้ทั้งในแนวนอน (Horizontal Integration) และแนวด่ิง (Vertical Integration) เพ่ือ
การเช่ือมโยงแนวความคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) สังคมสีเขียว (Green Society) และ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว (Green Energy and Environment) (รูปภาพที่ ๔.๘) ได้แก่ 
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รูปภาพท่ี ๔.๘: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลักพ้ืนฐาน  

กรอบ วทน. หลกัของนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

เศรษฐกิจสีเขียวสังคมสีเขียว ส่ิงแวดล้อมและพลงังานสีเขียว

นวตักรรมเขียว
เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ”

Green Innovation for Quality Society and Sustainable Economic Growth

ICT Nanotechnology Materials Technology Biotechnology

วทน. เพือ่
คุณภาพ
ชีวติ

วทน. เพือ่
ต่อยอด
ภูมิปัญญา

วทน. เพือ่
ขดีความ
สามารถ
ของชุมชน

วทน. เพือ่
เพิม่ผลติ
ภาพ

วทน. เพือ่
เพิม่มูลค่า

วทน. เพือ่
สร้างตลาด

วทน. เพือ่
การ

ปรับตัว

วทน. เพือ่
การ

เตือนภัย

วทน.
พลงังาน
เพือ่การลด
การปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก

วิจัยและพัฒนา กาํลงัคน โครงสร้างพืน้ฐานถ่ายทอดเทคโนโลยี

Lifestyle 
(Health and Education)

Resource & Land
(Soil, Forest etc)

Capacity Building
(Retrofits for Energy and 

Water Efficiency) 

Waste 
Management 

(Recycling)

Environmental 
Management

Clean Infra. & 
Renew. Energy

(Alternative fuel, Hybrid etc.)

ปัจจัยเอือ้

ภูมิรัฐศาสตร์
และกระแสประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ

การนําไปใช้ได้จริงนวัตกรรม

 

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) เชิงบูรณาการ
ในลักษณะแนวด่ิง (Vertical Integration) หรือการพัฒนา วทน. หลักเพ่ือการตอบโจทย์เฉพาะ
ของเศรษฐกิจสีเขียว สังคมสีเขียว และสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว ได้แก่  

๑.๑ พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุนการสร้าง 
สังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเป้าการตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชนส่วน
ใหญ่ (Lifestyle) และการบริหารจัดการทรัพยากรและพ้ืนที่ในชุมชน (Resource 
and Land Management) เช่น การพัฒนาและนํา วทน. ในสาขาต่างๆ ไปใช้เพ่ือ
การจัดทําเกษตรอินทรีย์ในชุมชน (Organic Agriculture) การบริหารจัดการนํ้า
ชุมชน (Water Management) การเสริมสร้างสุขภาพ (Health Promotion) การ
บริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช (Habitat Conservation) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน (Product and Service Development) การ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา (Electronic Education) การบริหาร
จัดการดิน (Soil Management) เป็นต้น  
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๑.๒ พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้าง
เศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
โดยมุ่งเป้าการตอบสนองการพัฒนาสมรรถภาพ (Capacity Building) และการ
บริหารจัดการของเสีย (Waste Management) เช่น การพัฒนาและนํา วทน. ใน
สาขาต่างๆ ไปใช้เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistic Cost Reduction)  การสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโต้การกีดกันทาง
การค้าทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี (Product Innovation and Quality of 
Product and Service to avoid TB and NTB of Existing and New Markets) 
อาคาร/โรงงานประหยัดพลังงาน (Green Building) การปรับปรุงสถานประกอบการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าและพลังงาน (Retrofits for Energy and Water 
Efficiency) การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Products and 
Packaging) การจัดการของเสีย (Waste Management) การนําทรัพยากรมาใช้ใหม่
เพ่ือประโยชน์สูงสุด (Wealth Recycling) เป็นต้น 

   ๑.๓ พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมุ่งเป้าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management) และโครงสร้างพ้ืนฐานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียน (Clean Infrastructure and Renewable Energy) เช่น การพัฒนาและ
นํา วทน. ในสาขาต่างๆไปใช้เพ่ือการพยากรณ์และเตือนภัย (Forecasting and 
Warning System) การป้องกันและลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ (Costs of Climate Change Protection and Reduction) ระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grids & Smart System) การขนส่งสะอาด (Clean 
Transportation) (เช่น เช้ือเพลิงทางเลือก (Alternative Fuels)/ การขนส่งสาธารณะ 
(Public Transportation)/  พลังงานลูกผสม (Hybrid)/ ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electric Vehicles)) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) (เช่น 
พลังงานจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ลม นํ้า แสงอาทิตย์ ขยะ (Biomass, Biogas, Wind, 
Water ,Solar, and Waste)) การพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่
เก่ียวข้องกับพลังงานเพ่ืออนาคต (เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ 
(Nuclear) แบตเตอร่ีและระบบสะสมพลังงาน พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เช้ือเพลิง 
(Fuel Cell) และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเล (Tidal Energy and Wave))     

๒. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) เชิงบูรณาการ
ในลักษณะแนวนอน (Horizontal Integration) หรือการพัฒนา วทน. หลักเพ่ือการตอบโจทย์
ร่วมที่มีความเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจสีเขียว สังคมสีเขียว และสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว 
ทั้งการเช่ือมโยง ๓ มิติครบวงจร และ/หรือการเช่ือมโยงมากกว่า ๑ มิติ เช่น การทําเกษตรอินทรีย์
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ที่มีการพัฒนาพันธ์ุพืชรองรับปัญหาภูมิอากาศ มีงาน วทน. รองรับด้านการตลาดเชิงรุกทั้ง
มาตรฐานและความแตกต่าง (Differentiation and Quality) พร้อมการนํา วทน. เสริมสร้าง
สมรรถภาพด้านการผลิตลดต้นทุนและลดการกีดกันทางการค้าด้วยพลังงานสะอาด  เป็นต้น ทั้งน้ี
กรอบแนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ข้างต้นรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ริเริ่มในการวาง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยใช้ วทน. เป็นองค์ประกอบ
สําคัญ ตัวอย่างเช่น ๑) การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตโปรตีนเพ่ือการรักษา (Therapeutic 
Proteins) ในระดับโรงงานต้นแบบ ๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านการใช้พลังงาน ๓) การจัดการความเสี่ยงทรัพยากรนํ้า
แบบบูรณาการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น 

 
นวัตกรรมเขียว เศรษฐกิจสีเขียว สังคมสีเขียว และสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว ตามนโยบายและ

แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) มีความหมายดังต่อไปน้ี 

 นวัตกรรมเขียว หมายถึงการพัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การสร้างสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพของประเทศ โดยการสร้างสุขภาวะที่ดี 
สร้างเสริมสังคมฐานความรู้ ชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีความพอเพียง มีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต เกิดการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศท่ีสามารถแข่งขันได้ มีความยืดหยุ่น มี
มูลค่าเพ่ิม มีผลิตภาพ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ 
มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทุนจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
อย่างย่ังยืน มุ้งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เศรษฐกิจสีเขียว หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มอบโอกาสให้กับทุกระดับของการพัฒนาโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่าและนวัตกรรม การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า โดยให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรและต้นทุนทาง
ธรรมชาติที่สําคัญเพ่ือการจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม
และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

 สังคมสีเขียว หมายถึง สังคม ชุมชน ท้องถิ่นที่สมดุลย่ังยืน มีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ เพ่ือความอยู่
ดีมีสุขตามกรอบแนวคิดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ สุขภาพของ
ประชาชน การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และสามารถใช้องค์ความรู้ในการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง 

 พลังงานและสิ่งแวดล้อมสีเขียว หมายถึง การผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนที่ได้จากเช้ือเพลิงที่
ไม่ใช่ฟอสซิล โดยการใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในการผลิตพลังงานและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก) ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน 
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(วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แกลบ อ้อย เศษไม้ ปาล์ม ฯลฯ) นํ้า 
(แหล่งนํ้าขนาดเล็ก นํ้าจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์/โรงงาน คลื่นในทะเล เขื่อน) ลม (กระแสลม) ไฟ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่
มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาให้สามารถรองรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 
ในส่วนที่ ๔.๖ น้ีเป็นเพียงเป้าหมายการพัฒนา วทน. หลักของประเทศมุ่งเน้นการก้าวย่างสู่

“นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” เท่าน้ัน ซึ่งในทางปฏิบัติการพัฒนา 
วทน. หลักข้างต้นยังจําเป็นที่จะต้องดําเนินควบคู่กับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีไปใช้ได้จริง/ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. ตามท่ีระบุไว้ในพันธกิจ (รายละเอียด ๔.๔) และเป้าหมาย (รายละเอียด ๔.๕) ของ
นโยบายและแผนฯ ว่าด้วยเร่ือง การพัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนาทั้งหมดจะนําเสนอต่อไปในส่วนของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการในบทที่ ๕ 

อน่ึง แผนงาน/โครงการ เพ่ือการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนฯ จะต้องเป็น
กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา กิจกรรมนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีไปใช้ได้จริง/ใช้
ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน วทน.  ที่สอดคล้องกับ
ความหมายดังต่อไปน้ี 

 การวิจัยและพัฒนา หมายถึง งานท่ีมีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
เพ่ิมพูนคลังความรู้ ทั้งความรู้ที่เก่ียวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม และใช้ความรู้เหล่าน้ีเพ่ือการ
ประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการ
พัฒนาเชิงทดลอง 

 กิจกรรมนวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ การเช่ือมโยงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่ผ่าน
การวิจัยและพัฒนาจากที่หน่ึงสู่กระบวนการปรับใช้เทคโนโลยีในอีกที่หน่ึง (Translational 
Research) ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
ฝึกอบรมท่ีนํามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของ
การเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมท้ังการจ้างงาน
ใหม่ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการท่ีนําเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและ
พัฒนา หรือนวัตกรรม นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้จาก



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๐ 

 

ฝ่ายหน่ึงไปยังอีกฝ่ายหน่ึง ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกทักษะ การส่งผ่านความรู้
ทางเทคนิค  (UNIDO) 

 การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ได้จริง (เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม) หมายถึง การนํา
ผลงานการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในการพัฒนากระบวนการ
ผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยวัดจากการท่ีผลงานน้ันๆ ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย หรือในเชิงสาธารณะ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงจากการนํา
เทคโนโลยีรายสาขาไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 การพัฒนาและผลิตกําลังคน หมายถึง การสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถกําลังคนด้าน วทน. 
เดิมและใหม่ เน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกภาคส่วน โดยรวมถึงกิจกรรมที่
ครอบคลุมเรื่องการศึกษาและฝึกอบรมในทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยผลิต
กําลังคน วทน. การสนับสนุนส่งเสริมการผลิตกําลังคน วทน. ในด้านต่างๆ การส่งเสริมศักยภาพผู้
มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถกําลังคน วทน. ใน
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การยกระดับความสามารถทักษะองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่
แรงงานทั่วไป การสร้างความต่ืนตัว ความตระหนัก จิตสํานึกและวัฒนธรรมด้าน วทน. รวมทั้งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

 การพัฒนาและส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. หมายถึง การพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็ง ขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพด้าน วทน. ของประเทศ ในการทํา
วิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์กิจกรรมนวัตกรรม และการบริการ ประกอบด้วย กิจกรรมการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการพัฒนาเขตหรือพ้ืนที่ เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ เมืองวิทยาศาสตร์ ศูนย์
ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ ฯลฯ การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT ตลอดจนการส่งเสริมการบริการด้าน วทน. เช่น ศูนย์ทดสอบ ทดลอง ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน ระบบคมนาคมอัจฉริยะ โลจิสติกส์ 

 การพัฒนาและส่งเสริมด้านปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. หมายถึง การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ปัจจัย
สนับสนุนด้านการเงิน การคลัง การพัฒนาตลาด การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  การพัฒนาข้อมูล วทน. และการบริหารจัดการเชิงระบบ เช่น 
ระบบวิจัย ระบบการสร้างเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน (Public 
Private Partnership : PPP) เป็นต้น 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๑ 

 

 
 
 
 
 
  

เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพ ” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ประชากรศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนนวัตกรรม (รูปภาพที่ ๕.๑)  จึงกําหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการนําวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปรองรับการแก้ปัญหาและการพัฒนาในมิติต่างๆ ดังน้ี 
 
รูปภาพท่ี ๕.๑:  กรอบยุทธศาสตรข์องนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การเพิม่ขดี
ความสามารถ ความยดืหยุ่น และ
นวตักรรมในภาคเกษตร ผลติและ

บริการด้วย วทน. 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาความ
เข้มแขง็ของสังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่นด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ในการพฒันา วทน. ของ
ประเทศเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

กรอบยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การเสริมสร้างความ
มัน่คงด้านพลงังาน ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

ภูมรัิฐศาสตร์
และกระแส

ประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศนวตักรรมเขยีว

เพือ่สังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ”
Green Innovation for Quality Society and Sustainable 

Economic Growth

 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 

บทท่ี ๕ ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๖๔) 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๒ 

 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ินด้วย วทน.

นวตักรรมเขยีว
เพือ่สังคมดีมคุีณภาพและเศรษฐกจิที่มเีสถียรภาพ”

ภูมรัิฐศาสตร์
และกระแสประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศ

วทน. เพือ่การสร้างเสริม
สังคมฐานความรู้

วทน. เพือ่การสร้างเสริม
สุขภาพและสุขภาวะของ

ประชาชน

วทน. เพือ่สนับสนุนการ
สร้างเสริมขีดความสามารถ
ของท้องถ่ินและชุมชน

วทน. เพือ่สนับสนุน
ภูมิคุ้มกัน ความม่ันคงและ

ปลอดภัยในชีวิตฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ด้าน วทน. ของประเทศเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 
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ชุมชนและท้องถิ่นถือเป็นรากฐานท่ีสําคัญย่ิงของสังคมไทย การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมิใช่แต่เพียงการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ
เท่าน้ัน การสร้างสังคมที่ดีจําเป็นจะต้องถึงพร้อมไปด้วยสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดีของคนในสังคม สังคม ชุมชน
ท้องถิ่นมีองค์ความรู้และสั่งสมปัญญาที่นําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ตนเอง ยุทธศาสตร์น้ีจึงมุ่งเน้นการนํา วทน. ไปส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณภาพที่มีนวัตกรรมและมีภูมิคุ้มกันตนเอง 
โดยมีแนวกลยุทธ์และมาตรการในการใช้ วทน. เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ ่นให้มีคุณภาพ มี
คุณธรรม มีองค์ความรู้ มีเศรษฐกิจที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ และประชาชนมี
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างเท่าเทียมภายใต้ดุลยภาพทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ วทน. เพื่อการสร้างเสริมสขุภาพและสขุภาวะของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การพฒันาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ินด้วย วทน. 

เป้าหมาย 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ถูกสุขภาวะ เพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรัง สามารถดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยของร่างกายในยามเกิดภัยพิบัติ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๓ 

 

มาตรการท่ี ๑.๑.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันโรคและเชิงรักษา 
 พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมาส่งเสริมภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสมตามวัยและตามแหล่งอาหารในท้องถิ่น รวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เชิงรุกเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการสร้างสังคม
ฐานความรู้ในระดับชุมชนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับโรคที่เป็นผลจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น โรคฉี่หนู     
อหิวาห์ตกโรค  ตลอดจนการนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ มาใช้ในการรักษา    
โรคหลักที่ เป็นสาเหตุการตายของคนไทย รวมถึงโรคเร้ือรังที่ทําให้ต้นทุนของภาระค่ารักษาพยาบาล           
ของประเทศสูงขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง  และโรคหลอดเลือด          
ในสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคไต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research)                
และวิจัยประยุกต์ใช้ความรู้ (Translational Research) เช่น พัฒนาให้ชุมชนคํานึงถึงการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice : COP) โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องสุขภาพให้มากขึ้นเพ่ือช่วยป้องกันและควบคุม
โรค สร้างทัศนคติและความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
รักษาพยาบาล เรียนรู้ อบรม และฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นต้น  

 
มาตรการท่ี ๑.๑.๒  การพัฒนา วทน. เพื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมาใช้ในการ
พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค เพ่ือให้สามารถตรวจพบภาวะการเป็นโรคในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้มี          
การเยียวยารักษาได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
เข้าถึงการบําบัดรักษาและลดการนําเข้า การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการผลิตวัคซีนและยาที่จําเป็นเพ่ือใช้ใน
ประเทศเพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และการระบาดของโรคติดเช้ือที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิด
ภัยพิบัติ ระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ ทั้งด้านการมองเห็น การเคล่ือนที่และเคลื่อนไหว การส่ือสาร การเรียนรู้ เช่น การนําผลการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับพันธุกรรมภายในประเทศไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นําเทคโนโลยีเพ่ือคน
พิการ/ผู้สูงอายุมาใช้ในระดับชุมชน การพัฒนายารักษาโรคและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จําเป็นโดยภูมิปัญญา
ไทยเพ่ือทดแทนการนําเข้า เป็นต้น  
 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ วทน. เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๑.๒.๑ การสรา้งความต่ืนตัว ความตระหนัก จิตสาํนึก ธรรมาภิบาล ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ประชาชน  
  การพัฒนาเน้ือหาและช่องทางการสื่อสารข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สังคมตระหนักและเข้าใจในความสําคัญของ วทน. ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคม 
ตลอดจนการเสริมสร้างจริยธรรมทางด้าน วทน.  
  

เป้าหมาย 
สร้างสังคมที่มรีะบบความคิดเป็นตรรกะ ประชาชนมีความใฝ่รู้และมีโอกาสในการ

เรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในทุกเวลาและสถานที ่
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๔ 

 

มาตรการท่ี ๑.๒.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนนุการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน เช่น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยและระดับเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนผู้นําชุมชนหรือผู้มีองค์ความรู้เพ่ือการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนกลไกของรัฐด้านการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่คนในสังคมด้วยการอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่ของตน (Learning Facilitation) ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางส่ือสารการเรียนรู้ของชุมชนผ่าน
ห้องสมุด วัด โรงเรียน  การพัฒนานวัตกรรมในชุมชน  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนในชุมชนแบบ Project 
Based Learning (PBL) เพ่ือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
มิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสร้างช่องทางการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้ความสําคัญกับ Translational Research (การวิจัยในแนวประยุกต์ใช้
ความรู้ที่มีอยู่เดิม) 
 
มาตรการท่ี ๑.๒.๓  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา

ในพืน้ทีเ่พือ่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน 
  การสร้างและพัฒนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
เกษตรกร อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน เช่น การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work-Integrated Learning: WIL) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทํางานจริงกับอุตสาหกรรม ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๑.๒.๔ การส่งเสริมเชิดชูเกียรต์ินักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
  จัดให้มีการส่งเสริมเชิดชูเกียรต์ินักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ และปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบและ
แรงบันดาลใจให้คนในสังคม และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ 
 
มาตรการท่ี ๑.๒.๕ การสนับสนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการต่อยอด      

ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (Codify) และนําวิทยาศาสตร์เข้าไปอธิบายให้เป็นหลักการ (Verify) ตลอดจนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมีแบบแผนของชุมชน 
เช่น ส่งเสริมให้นักวิชาการร่วมมือกับชุมชนในการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงและย่ังยืนให้กับชุมชน และการสร้างเครือข่ายในการต่อยอดภูมิปัญญา
ระหว่างท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ วทน. เพื่อสนบัสนนุการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถ่ินและชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๑.๓.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อพัฒนาการเกษตรชุมชนท่ีย่ังยืนและพอเพียง 

 ส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแบบย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปในลักษณะของการ
พัฒนาตามวิถีชีวิต พ่ึงพาธรรมชาติ ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี  การปรับปรุงพันธ์ุ การ
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการนํ้า การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่เพาะปลูก การปรับปรุงดิน เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๑.๓.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อสรา้งและเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์/บรกิารของชุมชน 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การบรรจุ การควบคุมคุณภาพ และการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์
และบริการของชุมชน อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
(e-Commerce) เพ่ือสร้างช่องทางทางการตลาด ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีบริกร
บริการงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
บริการชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ วทน. เพื่อสนบัสนนุภูมิคุ้มกัน ความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตของทอ้งถ่ินและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๑.๔.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการพลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างย่ังยืน 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ 

ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
นํา วทน. ไปใช้ในการสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ที่เหมาะสม
ตามความต้องการของชุมชน (รวมถึงคนยากจนและเกษตรกรรายย่อย ที่พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในระบบ
นิเวศและวัฒนธรรมของชุมชน/ท้องถิ่น) การบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าขนาดเล็ก เช่ือมโยงแนวคิดการจัดการ

เป้าหมาย 
พัฒนาความสามารถของท้องถิ่น ชุมชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 

ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน 

ตลอดจนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 
 

เป้าหมาย 
พัฒนาความสามารถของท้องถิ่นชุมชนในการบริหารจัดการพลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ในชุมชนของตน ตลอดจนการพัฒนา วทน. เพ่ือความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตของ

ประชาชนคนไทย 
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ลุ่มนํ้าขนาดใหญ่  เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การป้องกันภัยธรรมชาติ เกิดระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย
พิบัติ การสู้ภัยพิบัติ การปรับตัวของชุมชน และการหนีภัยในแต่ละพ้ืนที่ การบําบัดนํ้าของชุมชน การจัดการ
ขยะมูลฝอย การใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้เทคโนโลยีพลังงานนํ้าขนาดเล็ก เทคโนโลยีการผลิต
พลังงานด้วยชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และจากขยะของชุมชน เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๑.๔.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนนุการสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต 

พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการรักษาความม่ันคง
และความปลอดภัยของประเทศ  นิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสําหรับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม การก่อ
การร้าย ตลอดจนการป้องกัน และการเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีต่อเรือซ่อมเรือตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพ่ือการลดการนําเข้าและสร้างความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเตรียมพร้อมด้านยุทธปัจจัยที่จําเป็นใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมประกอบของยุทธปัจจัย เป็นต้น 
 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาความเข็มแข็ง
ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุไว้ในบทที่ ๔ จําแนกออกเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลด้านผลผลิต 
ผลลัพธ์ในระดับกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่เช่ือมโยงมาตรการต่างๆ สู่การปฏิบัติ
ในระดับแผนงาน/โครงการ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังน้ี  
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 

ของกลยุทธ์ 
ผลลัพธ์ 

ของกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: 
การพัฒนาความ
เข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน และท้องถ่ิน
ด้วย วทน. เกษตร 
ผลิตและบริการ 

๑. การป้องกัน รักษา   
การเจ็บป่วยด้วยโรค  
ท่ีป้องกันได้และ     
โรคอุบัติใหม่  มีการ
พ่ึงพาตนเองโดยใช้งาน 
วทน. ภายในประเทศ
ลดการนําเข้า
เทคโนโลยีทางการ
แพทย์ ตลอดจนมี
ความม่ันคงในชีวิต 

๒. ชุมชนมีการใช้ วทน. 
ภายในประเทศเพ่ือการ
ต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ือสังคมสี
เขียวในการ
เกษตรกรรม การค้า 
การดํารงชีวิต และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ วทน. 
เพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพและสุขภาวะ
ของประชาชน 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้
สนับสนุน การ
เสริมสร้างสุขภาพ
และสุขภาวะ (รวม
การพัฒนา
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์) 
เพ่ิมขึ้น  

๒. จํานวนประชากรท่ี
เข้าถึงการบริการ
ทางด้านสุขภาพ
และสุขภาวะ 
เพ่ิมขึ้น  

๑. จํานวนการป่วย
ของประชากรโรค
ปัจจุบันและอุบัติ
ใหม่ลดลง  

๒. การนําเข้า และดุล
ชําระเงินทางด้าน
เทคโนโลยี
เป้าหมายลดลง  

๓. ค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพต่อหัว
ประชากรลดลงจน
ส่งผลต่ออายุเฉลี่ย
ของประชากร
สูงขึ้นในระยะยาว 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ วทน. 
เพ่ือการสร้างเสริม
สังคมฐานความรู้ 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
และการต่อยอดภูมิ

๑. ประชาชนมีความรู้
และความสามารถ
ต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
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และสิ่งแวดล้อม  
๓. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ของวิสาหกิจชุมชนมี
การใช้ วทน. 
ภายในประเทศในการ
สร้างคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจ
สีเขียว ตลอดจนมีผลิต
ภาพการผลิตขยายตัว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
ต่อปี  

ปัญญาท้องถ่ินใน
ชุมชนเพ่ิมขึ้น  

๒. จํานวนงาน วทน. 
ของชุมชนท่ี
นําไปใช้ในเชิง
พาณิชย์เพ่ิมขึ้น 

๓. นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย  ปราชญ์
ชาวบ้าน ได้รับการ
เชิดชูเกียรต์ิอย่าง
ท่ัวถึง 

๔. จํานวนชุมชนท่ีมี
การจัดทําแผน 
วทน. ชุมชน
เพ่ิมขึ้น  

วทน. เพ่ิมขึ้น 
๒. รายได้และผลิต

ภาพของชุมชน
เพ่ิมขึ้น และหนี้สิน
ลดลงจากการใช้ 
วทน. ชุมชนในเชิง
พาณิชย์ 

๓. เกิดความตระหนัก 
ต้นแบบในการ
สร้างสรรค์และต่อ
ยอดผลงาน วทน. 
มากขึ้น  

๔. ชุมชนสามารถ
ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานด้าน 
วทน. ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ วทน. 
เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
เสริมขีดความสามารถ
ของท้องถ่ินและชุมชน 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้ใน
การสร้างขีด
ความสามารถของ
ท้องถ่ินและชุมชน 
ด้านเกษตรกรรม 
การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และ
บริการเพ่ิมขึ้น 

๑. รายได้ การจ้าง
งาน และผลิตภาพ
ของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
และหนี้สินลดลง
จากการใช้ วทน. 
ในการสร้างเสริม
ขีดความสามารถ
ของท้องถ่ินและ
ชุมชนในด้านต่างๆ  

  กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ วทน. 
เพ่ือสนับสนุนภูมิคุ้มกัน 
ความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิตของ
ท้องถ่ินและชุมชน 
 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้ใน
การบริหารจัด
การพลังงาน 
ทรัพยากรฯ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

๒. จํานวนงาน วทน.
ท่ีถูกนําไปใช้ใน
การสร้างความ
ม่ันคงและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 
(เทคโนโลยีทาง
การทหารและยุทธ
ปัจจัย) เพ่ิมขึ้น 

๑. สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน
ภายในชุมชน และ
พ้ืนท่ีความสมบูรณ์
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อมในชุมชน
เพ่ิมขึ้น  

๒. มูลค่าความเสียหาย
จากภัยพิบัติต่อ
ชุมชนลดลง 

๓. การนําเข้าและดุล
ชําระเงินทางด้าน
เทคโนโลยีทาง
การทหาร ยุทธ
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ปัจจัยเป้าหมาย 
ลดลง 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัก 

เส้นทางการสร้างนวัตกรรม
ร่วม  

 Lifestyle (Health and Education)  
 Resource & Land (Soil, Forest, etc)  
 Capacity Building (Retrofits for Energy and Water Efficiency)  
 Waste Management (Recycling)  
 Environmental Management  
 Clean Infra. & Renew. Energy (Alternative fuel, Hybrid etc.)  

 
ICT Nanotechnology Materials Technology Biotechnology 

 Next Gen. Internet 
 3G-4G Mobile 

Telecommunications 
 Digital Broadcasting 
 Web ๒.๐-๓.๐ e.g. 

Web ๒.๐ for 
Development 
(Web2forDev) 

 Social Networking 
 Free & Open Source 

Software 
 CAI and e-Learning 
 Assistive Technology 
 Telemedicine 
 Medical Technology: 

e.g. Digital Imaging, 
Health Information 
Systems. 

 Forensic Technology: 
e.g. DNA 
Fingerprinting 

 Appropriate ICT 
 Environmental 

Modeling  
 Early Warning System 

 Nanobiotechnology 
 Nanomaterials 

 

 Recyclable Materials 
 Solar Cell / Wind /Fuel 

Cell  
 Bio-Material (Bio-

degradable plastic) 
 Natural Dyeing 
 Ceramics   
 Membrane  
 Capsule 
 Medical Materials and 

Instruments 
 Packaging and Design 
 Waste Utilisation  
 Energy Efficiency  

 Biocontrol 
 Bioenergy 

(biodiesel, 
biomass, biogas) 

 Fermentation  
 Herbal 

Characterisation 
 Herbal Medicine 

/Drug 
 Nutraceuticals 
 Pharmacogenom

ics  
 Drug Delivery 

Systems 
 Feed and 

Breeding  
 Soil/Water/Organ

ic Practise 
 Metabolic 

Engineering  
 Nutragenomics 
 Nutrition  
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องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์   Chemistry: Analytical Chemistry, Computational Chemistry; Physics: Applied 
Physics, Atomic, Molecular and Optical Physics, Nuclear Physics; Astronomy; 
Earth Sciences: Soil Science, Hydrology; Life Sciences: Biodiversity and 
Ecology, Biomedical Science, Food Science, Microbiology, Cell and Molecular 
Biology/Genetics, Proteomics, Pharmacogenomics, Biochemistry, Biophysics, 
Immunology, Toxicology; Agricultural Sciences, Environmental Science; 
Materials Science; Nanoscience; Electronics; Computer Science, Informatics: 
Bioinformatics, Eco-informatics ,Geo-informatics, Hydro-informatics, Agro-
informatics, Community Informatics, Development Informatics, 
Health/Medical Informatics, Social Informatics, Museum Informatics; 
Engineering; Mathematics; Statistics; Metrology; Education: Science 
Education, Technical Education.      
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ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิม่ขีดความสามารถ ความยดืหยุ่น และนวตักรรมในภาคเกษตร ผลติและบริการด้วย วทน. 

นวตักรรมเขียว
เพือ่สังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”

ภูมิรัฐศาสตร์
และกระแสประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ด้าน วทน. ของประเทศเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

วทน. เพือ่การสร้างมูลค่าเพิม่ 
สร้างคุณค่า และนวตักรรมราย

สาขา

วทน. เพือ่การยกระดบั
ความสามารถ

ในการเพิม่ประสิทธิภาพและ
ผลติภาพรายสาขา

การส่งเสริมการวางแผนและ
การปรับตัวต่อความ

เปลีย่นแปลงและการกดีกนัทาง
การค้า

การดาํเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานรายสาขาเป้าหมาย ๑๒ สาขาเชิงบูรณาการ (ต้นนํ้า กลางนํา้ และปลายนํา้)

 
ภาคการผลิตที่แท้จริงซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ เป็นภาคส่วนสําคัญที่

กําหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าประเทศและรายได้ที่ครัวเรือนจะ
นําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีวิต และเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กับคนในชาติ ความสามารถในการแข่งขัน
และคุณภาพของภาคการผลิตที่แท้จริงจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่กําหนดความกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิต
ของสังคม แต่ภาคการผลิตที่แท้จริงต้องประสบกับผลกระทบและปัจจัยความเสี่ยงมากมายหลายด้านจากความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ พฤติกรรมการ
บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคการผลิตที่แท้จริงจึงมุ่งเน้นการเพ่ิมความสามารถทาง วทน. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร ผลิตและบริการ เพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขัน 
และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยมีแนวกลยุทธ์และมาตรการในการใช้ วทน. เพื่อการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นการผลิตฐานความรู้  มีความยืดหยุ่น สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์ มีการปรับโครงสร้างเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและ
ธุรกิจบริการ บนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทุนทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กับการเช่ือมโยงกับนานาชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าอันนําไปสู่ผู้สร้างตราสินค้าในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์น้ีได้จําแนกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มสาขาเกษตรกรรม 
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจบริการ (รวมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง) โดยมีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายข้างต้นเพ่ือการดําเนินงานตามสภาพปัญหาในระดับชาติ ควบคู่กับความเดือนร้อนหรือผลกระทบ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒: การเพิม่ขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาค 
เกษตร ผลิตและบริการดว้ย วทน. 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘๑ 

 

ในวงกว้าง โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจากผลกระทบต่อสังคมได้แก่ จํานวนผู้ประกอบการ และจํานวนการ
จ้างงาน ทั้งน้ียังได้พิจารณาจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือความสําคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย
โดยพิจารณาสาขาเป้าหมายจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การส่งออก การนําเข้า และผลิตภาพ 
ประกอบกับการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีกว่าร้อยละ ๙๙ ในระบบห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่มูลค่า และศักยภาพและความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามลําดับ  

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายหลักทั้ง ๓ ข้างต้นมีความชัดเจนในการดําเนินงานในเชิงปฏิบัติย่ิงขึ้น จึงได้
กําหนดประเภทของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบายและแผนฯ ฉบับที่ ๑ น้ี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ความยืดหยุ่นและนวัตกรรม ให้พร้อมกับการปรับโครงสร้างในการเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ดังน้ี  

๑. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมด้ังเดิมของประเทศจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่ประเทศไทยต้องพยายาม
รักษา เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ ดังน้ี  
๑.๑  กลุ่มเกษตรกรรม : ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย กุ้ง ไก่ ปาล์มน้ํามัน ยางพารา 
๑.๒ กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรม : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และช้ินส่วน

อุปกรณ์ 
๑.๓ กลุ่มอุตสาหกรรมเบา : แฟชั่น (สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากหนัง แก้วและ

เซรามิก อัญมณี) พลาสติกและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ยาง  
๑.๔ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร  
๑.๕ กลุ่มธุรกิจบริการและการค้า : บริการท่องเที่ยวและสาขาต่อเนื่อง (บริการสุขภาพและ

อนามัย บริการด้านวัฒนธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริการ
เสริมสร้างสุขภาพ สปา) โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง (ระบบราง เครื่องจักรกล เหล็ก
โลหะและผลิตภัณฑ์ ต่อเรือซ่อมเรือ) และบริการก่อสร้างและสาขาต่อเนื่อง   

๒. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่และสาขาที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน 
ระบบเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) และสาขาต่อเนื่อง (บริการคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ สิ่งพิมพ์และพิมพ์สกรีน) และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่เช่น Bio Plastic, Bio Fuel, 
Non-Chemical Product, Bio Packaging  และ Technical Textile เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑  วทน. เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา 
 

 
 

 
 
 
มาตรการท่ี ๒.๑.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อการสง่เสริมการรวมกลุ่มและเครอืข่าย บริหารจัดการ

ทรัพยากรและปัจจัยการผลติ ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งเกษตร ผลิต และบริการ 
 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
เครือข่ายสร้างความเช่ือมโยงระหว่างต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ําตลอดห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งครอบคลุมภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิต

เป้าหมาย 
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลิตภาพภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ

บริการสามารถใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘๒ 

 

ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย
แบบครบวงจร (Cluster Management) ที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ (Supply Chain 
Management) เช่น การทํา Technology Matching เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพตลอดห่วงโซ่
อุปทานและเครือข่าย (Supply Chain and Cluster Management) สร้างงานนวัตกรรมร่วมระหว่างวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ การรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพ่ือการสร้างตลาดใหม่  ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเสรี ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการท่องเท่ียวและ
สาขาต่อเน่ือง เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา และ OTOP เป็นต้น  
 
มาตรการท่ี ๒.๑.๒  การยกระดับขดีความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิตภาพกระบวนการผลิตโดยใช้

ประโยชน์งาน วทน. ที่เหมาะสม  
 พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิตภาพทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการ
ผลิต และธุรกิจบริการ เช่น การเสริมสร้างความรู้วิสาหกิจและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับและขนาด
ของวิสาหกิจเพ่ือการลดต้นทุน การลดของเสีย การปรับปรุงเทคนิคการผลิต การปรับปรุงระบบการจัดการ
วัตถุดิบ การควบคุมสินค้าคงคลัง  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีการตรวจวัด
แม่นยํา (Precision Measurement)  พัฒนานักปรับปรุงผสมผสานเส้นใย พัฒนา Textile Designer 
(ออกแบบเส้นใย) การพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรในการพัฒนาเส้นใย เทคโนโลยีการกรีดยางหรือวิธีการกรีดยาง
แบบใหม่ (เปลี่ยนจากการกรีดเป็นการเจาะ) เทคโนโลยีการแปรรูปยางขั้นต้นโดยการพัฒนาสารเคมีใหม่เพ่ือใช้
รักษาสภาพนํ้ายางแทนแอมโมเนีย การพัฒนา software สําหรับระบบการจัดการโรงแรม (Front and Back 
Office) เพ่ือยกระดับการให้บริการของโรงแรมไทย เป็นต้น ตลอดจนการนําผลงานไปใช้ประโยชน์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งการถ่ายทอดแบบวิสาหกิจขนาดใหญ่สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การ
รวมกลุ่มเป็นหุ้นส่วนกัน (Consortium) ระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน-ภาควิชาการ การจัดทําแผนที่
นําทางการพัฒนา การดําเนินงานสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง เป็นต้น  
 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ วทน. เพื่อการสร้างมูลคา่เพิม่ สร้างคณุคา่ และนวัตกรรมรายสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๒.๒.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อการยกระดับคณุภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในระดับสากล ตลอดจนการส่งเสริมให้มี
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพ่ือกํากับ ดูแล และควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานและ

เป้าหมาย 
ภาคการผลิตไทยพัฒนาจาก OEM เป็น ODM และ OBM สามารถเพ่ิมมลูค่าและ

คุณภาพการผลิต สร้างนวัตกรรมได้มากขึ้นโดยเฉพาะ SMEs มาตรฐานสนิค้าไทยเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและตลาดโลก สามารถรองรับข้อกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ  และ

สร้างมาตรฐานของประเทศหรือภูมิภาค 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘๓ 

 

ห่วงโซ่คุณค่า เช่น เทคโนโลยีการกําจัดสิ่งสกปรก (ESD contamination) การค้นคว้าวิจัยด้าน Food 
Logistics  และ Food Handling  การค้นคว้าเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูงเพ่ือเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นและ
ปรุงได้สะดวก การค้นคว้าวิจัยด้านสมบัติเชิงหน้าที่ของอาหาร (Food Functional Properites) เทคโนโลยี
ตรวจสอบสารปนเป้ือน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและ
วิศวกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์/และบริการ เช่น เทคโนโลยีการออกแบบทั้งในส่วน
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Product Design และ Process Design)  เทคโนโลยีสนับสนุนงานโลหะ 
งานพิมพ์ งานพลาสติก Clean Room, Metal Finishing, Heat Treatment, Jig Fixture เป็นต้น  
 
มาตรการท่ี ๒.๒.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อการปรับตัวรองรับเศรษฐกิจสีเขยีวมุ่งเนน้การสร้างความ

แตกต่าง นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ 
 พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการเสริมสร้างองค์
ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บริการ และกระบวนการรองรับเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ
บริการในตลาดที่เน้นเทคโนโลยีและคุณภาพ และขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Products and 
Renewable Packaging) การใช้พลังงานทางเลือกจากพืช ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากวัตถุดิบอ่ืนที่ไม่ใช่นํ้ามันดิบ 
(Bio-based Product) เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนา Business Model ที่มีการนําผลงานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นที่มีส่วนผสมของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
แห่งความเป็นไทย ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นตลาดในรูปแบบ 
Niche Market  
 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๒.๓.๑ การส่งเสริมการใช้ วทน. ในการวางแผนและการตัดสินใจในการผลิต และสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการแปลข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นสําหรับการวางแผน
และการตัดสินใจการผลิต เช่น ระบบเกษตรแม่นยํา (Precision and Adaptive Farming Technologies) 
การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร แนวโน้มตลาดสินค้าที่สําคัญของตลาดโลก ข้อกําหนดและระเบียบ
ต่างๆ เก่ียวกับสินค้าและบริการ และเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับรู้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และ
สามารถเตรียมการรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ ตลอดจนการใช้งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือการปรับโครงสร้างการผลิตที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น การผลิตวัตถุดิบ พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์รองรับการผลิตบนฐานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การ
ส่งเสริมการผลิตและใช้งานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

เป้าหมาย 
เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่าง

ทันท่วงที ลดมลูค่าความเสียหาย 
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มาตรการท่ี ๒.๓.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อการสนับสนนุระบบงานมาตรฐานเชิงรุก สามารถรองรับและ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรองรับระบบการค้าเสรี 

  พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสนับสนุนการ
สร้างระบบมาตรฐานเชิงรุก เพ่ือป้องกัน รองรับ ตอบโต้การกําหนดมาตรฐานที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนผลักดัน
การเป็นผู้นําในระดับอาเซียนในสาขาศักยภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันและอํานาจในการ
ต่อรอง เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ บริการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ อาหารแปรรูป เป็นต้น รวมถึง
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในองค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญเช่น 
International Plant Protection Convention (IPPC), World Organization for Animal Health (OIE) 
เพ่ือให้สาขาเป้าหมายของไทยมีระบบมาตรฐานเชิงรุกและแข่งขันได้  
 
  แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุไว้ในบทที่ ๔ จําแนกออกเป็นแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลด้านผลผลิต ผลลัพธ์ในระดับกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การที่เช่ือมโยงมาตรการต่างๆ สู่การปฏิบัติในระดับแผนงาน/โครงการ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังน้ี  
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 
ของกลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ 
ของกลยุทธ์ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒: การ
เพ่ิมขีดความสามารถ 
ความยืดหยุ่น และ
นวัตกรรมในภาค
เกษตร ผลิตและ
บริการด้วย วทน. 

๑. ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการ
ผลิต ธุรกิจ
บริการมีการใช้ 
วทน.
ภายในประเทศ
เพ่ือเศรษฐกิจสี
เขียวและ
สามารถทําให้
ผลิตภาพการ
ผลิตขยายตัวไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ ๓ 
ต่อปี 

๒. ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการ
ผลิต ธุรกิจ
บริการมีการใช้ 
วทน. 
ภายในประเทศ
เพ่ือเศรษฐกิจสี
เขียวและ
สามารถทําให้
มูลค่าเพ่ิม

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ 
วทน. เพ่ือการ
ยกระดับ
ความสามารถใน
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพราย
สาขา 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้
สนับสนุนการ
ยกระดับ
ความสามารถใน
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ ภาค
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการ
ผลิตและธุรกิจ
บริการ เพ่ิมขึ้น 
และทั่วถึง 

๒. จํานวนเกษตรกร 
วิสาหกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจ
บริการ ท่ีได้รับการ
ยกระดับ
ความสามารถใน
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ 

๑. รายได้ การจ้างงาน 
และผลิตภาพของสาขา
เป้าหมายเพ่ิมขึ้น จาก
การใช้ วทน. ในการ
ยกระดับความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีในด้าน
ต่างๆ   
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ขยายตัวเฉลี่ยไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ 
ต่อปี  

๓. มีการใช้ วทน. 
ภายในประเทศ
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วน
การใช้สิทธิ
ประโยชน์จาก
ความตกลง
ทางการค้าเสรี 
และทําให้การ
ส่งออกขยายตัว
ไม่น้อยกว่าการ
ส่งออกรวมของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ 
วทน. เพ่ือการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
สร้างคุณค่า และ
นวัตกรรมราย
สาขา 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้
สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม คุณค่า
และนวัตกรรม  
ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการ
ผลิต และธุรกิจ
บริการ เพ่ิมขึ้น
และทั่วถึง  

๒. จํานวนเกษตรกร 
วิสาหกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจ
บริการ ท่ีได้รับการ
ยกระดับด้านการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
คุณค่าและ
นวัตกรรม มุ่งเน้น 
คุณภาพ 
มาตรฐาน และ
ความปลอดภัย 

๑. รายได้ การจ้างงาน 
และมูลค่าเพ่ิมของ
สาขาเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
จากการใช้ วทน. ใน
การยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน ความ
ปลอดภัย  

๒. จํานวนวิสาหกิจท่ีเป็น 
OBM และ ODM 
เพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ 
การส่งเสริมการ
วางแผนและการ
ปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงและ
การกีดกันทาง
การค้า 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้
สนับสนุนการ
วางแผนและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง และ
การกีดกันทาง
การค้า เพ่ิมขึ้น  

๒. จํานวนเกษตรกร 
วิสาหกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจ
บริการท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีในการ
วางแผนและการ
ตัดสินใจในการผลิต 

๑. รายได้ การจ้างงาน 
และการลงทุนจากนัก
ลงทุนของสาขา
เป้าหมายเพ่ิมขึ้น จาก
การใช้ วทน. ในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
และการกีดกันทาง
การค้า  

๒. จํานวนวิสาหกิจไทยท่ี
ได้รับการจดตราสินค้า 
ลิขสิทธ์ิ ผ่าน
มาตรฐานสากล และ/
หรือเกิดตลาดใหม่ 
เพ่ิมขึ้น   

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัก 

เส้นทางการสร้างนวัตกรรมร่วม  Lifestyle (Health and Education)  
 Resource & Land (Soil, Forest etc)  
 Capacity Building (Retrofits for Energy and Water Efficiency)  
 Waste Management (Recycling)  



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘๖ 

 

 Environmental Management  
 Clean Infra. & Renew. Energy (Alternative fuel, Hybrid etc.)  

ICT Nanotechnology Materials 
Technology 

Biotechnology 

 Next Gen. Internet 
 3G-4G Mobile 

Telecommunications  
 E-Commerce 
 CAD/CAM/CAE  
 Logistics (ERP), 

(SCMS), (WIS),etc.-
hardware:  Barcode 
(1D/2D), EPC/RFID, 
RFID 

 Traceability Systems 
 Industrial Automation 
 Agritronics  
 Automotive 

Electronics  
 Intelligent Transport 

Systems 
 Embedded Software 
 Open Source Software 

 Nanobiotechnology 
 Nanomaterials 
 Self – Repaired Part  
 Nanoelectronics 
 

 

 Recyclable 
Materials 

 Solar Cell / 
Wind /Fuel Cell  

 Bio-Material 
(Bio-degradable 
plastic) 

 Natural Dyeing 
and Finishing  

 Ceramics   
 Membrane  
 Capsule 
 Medical 

Materials and 
Instruments 

 Packaging and 
Design 

 Waste 
Utilisation  

 Energy 
Efficiency  

 Composite 
  Metal and 

Alloy  
 Rubber 
 Mold and Die  
 Fiber Synthesis  
 Technical 

Textile  
 Small Cogent  
 Storage  
 Smart Grid  

 Biocontrol 
 Bioenergy (biodiesel, 

biomass, biogas) 
 Fermentation  
 Nuclear 
 Herbal 

Characterisation 
 Herbal Medicine /Drug 
 Nutraceuticals  
 Pharmacogenomics  
 Feed and Breeding  
 Soil/Water/Organic 

Practise 
 Metabolic Engineering  
 Nutragenomics 
 Nutrition  
 

 

 
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

Chemistry: Analytical Chemistry; Physics: Appied Physics, Atomic, 
Molecular and Optical Physics, Nuclear Physics; Earth Sciences: Geology, 
Soil Science, Hydrology; Life Sciences: Food Science, Microbiology, Cell and 
Molecular Biology/Genetics, Biochemistry, Toxicology; Agricultural Sciences; 
Environmental Science; Materials Science; Nanoscience; Electronics; 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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๘๗ 

 

Computer Science; Informatics: Bioinformatics, Geo-informatics, Hydro-
informatics, Agro-informatics, Business Informatics; Engineering; 
Mathematics; Statistics; Metrology; Management Science: Decision Analysis, 
Service Sciences, Logistics and Transport Management, Supply Chain 
Management, Technology & Innovation Management.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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๘๘ 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของนโยบานและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

นวตักรรมเขียว
เพือ่สังคมดีมคุีณภาพและเศรษฐกจิท่ีมเีสถยีรภาพ”

ภูมรัิฐศาสตร์
และกระแสประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศ

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ด้าน วทน. ของประเทศเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

วทน. เพือ่การบริหารจัดการ
น้ําของประเทศ

วทน. เพือ่การปรับตัว เตือน
ภัย รองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การส่งเสริมการพฒันาและ
ใช้ประโยชน์จาก วทน. เพือ่
ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก

วทน. เพือ่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการพฒันา

 
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาได้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จนในปัจจุบัน 

ขอบเขตของปัญหาได้ขยายวงออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้ความสําคัญต่อการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือลดต้นทุนและสร้างแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่เป็นพลังงานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
อันเป็นต้นเหตุสําคัญของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งจะให้ความสําคัญต่อการสร้างฐานข้อมูล 
องค์ความรู้ และการติดตามและเฝ้าระวังเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  ฐานความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับตัวรองรับความ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาความสูญเสีย ตลอดจนเป็นกําลังในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลง
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศในอนาคต โดยมีกลยุทธ์ด้าน วทน. ดังน้ี  
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศด้วย วทน. 
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กลยุทธ์ที่  ๓.๑  วทน. เพื่อการปรบัตัว เตือนภัยรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
(Adaptation)  

  
เป้าหมาย 

เพ่ิมความถูกต้องและแม่นยําในการทํานายโดยใช้แบบจําลองสนับสนุนการลดผลกระทบ 
ทั้งทางตรงที่เห็นได้อย่างเด่นชัด และทางอ้อมที่แฝงเร้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาและ

วางแผนของประเทศไทย  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 
 
มาตรการท่ี ๓.๑.๑  การพัฒนา วทน. เพื่อการสง่เสริมการพฒันาแบบจําลองพลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม 
พัฒนาแบบจําลองระบบโลก (Earth System Modeling) แบบจําลองมลพิษ 

(Pollutants Modeling) แบบจําลองการวิจัยและการคาดการณ์สภาพอากาศ (Weather Research and 
Forecasting (WRF) Model) แบบจําลองทรัพยากรธรรมชาติ แบบจําลองการบริหารจัดการนํ้า และ
แบบจําลองพลังงาน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลความรู้เพ่ือประกอบการวางแผนการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึงการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนการส่งเสริมการใช้แบบจําลองต่างๆ ให้มีการแปลผลข้อมูลจากแบบจําลอง (Interpretation) เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงทีโดยมีการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่ายเช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เพ่ือการส่งผ่านข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ (Formalised Data Transfer)  

 
มาตรการท่ี ๓.๑.๒  การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning System) 

พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือนําไปใช้ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อาทิ ภัยธรรมชาติ มลพิษ รังสี ฯลฯ ให้เช่ือมต่อกับระบบการสื่อสารที่
เหมาะสม เพ่ือเตือนภัยให้ประชาชนสามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระบบ
ตรวจจับและติดตามภัยนํ้าท่วมและดินถล่ม การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาลเพ่ือการเตือนภัย การใช้
ระบบสื่อสารดาวเทียมเพ่ือการเตือนภัย เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๓.๑.๓ การพัฒนา วทน. เพื่อการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ         

ภูมิประเทศ เกษตร การค้าบริการ สาธารณสุข และความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของภูมิประเทศ เกษตร การค้า บริการ สาธารณสุขและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่นการจัดการปัญหาอุทกภัยธรรมชาติของภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศ การรองรับ
ผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ชายฝ่ังทะเล การรุกล้ําของนํ้าเค็ม ดินถล่ม การเพาะปลูก การกีดกัน
ทางการค้าที่เก่ียวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (Carbon/Water Footprint and Foodmiles) การผลิตวัคซีนหรือ
ยาที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรชีวภาพ เป็นต้น 
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๙๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน 

 กระจก (Mitigation) 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๓.๒.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) 

พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคการผลิตอุตสาหกรรม ยานพาหนะประหยัดพลังงาน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน โดย
มุ่งเน้นแผนงานการลดความเข้มข้นในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ (Energy Intensity of 
Economic Growth)  

 
มาตรการท่ี ๓.๒.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยพลังงานทดแทนและ

พลังงานรูปแบบใหม่ 
 พัฒนาและนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานของประเทศด้วยพลังงานทดแทน ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงานขั้นที่ ๑                 
(1st generation) รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในระดับเทคโนโลยีขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓            
(2nd and 3rd generation) และการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยจากการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสในการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งในประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศไทย 
 
มาตรการท่ี ๓.๒.๓ การพัฒนา วทน. เพื่อการพัฒนาองคค์วามรู้หรือเทคโนโลยีรปูแบบใหม่ที่ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการติดตามและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ เช่น Clean Development 
Mechanism (CDM), Carbon Capture and Storage (CCS), Reducing Emissions from 
Deforestation and Degradation (REDD), Land Use, and Land-Use Change and Forestry 
(LULUCF) เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๓.๒.๔   การพัฒนา วทน. เพื่อการบริหารจัดการและลดของเสยีอย่างมีประสทิธิภาพ 

พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ ลด และ
กําจัดของเสีย อาทิ ระบบรีไซเคิล เตาเผาประสิทธิภาพสูงเพ่ือกําจัดขยะ กระบวนการผลิตไร้ของเสีย เป็นต้น 
 
 
 

เป้าหมาย 
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการเผา

ไหม้เช้ือเพลิงเพ่ือการผลิตพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙๑ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา  
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๓.๓.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนําไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  เช่น การพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
จัดสรรการใช้ทรัพยากร การพัฒนาระบบรวบรวมและจัดทําข้อมูลระดับท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเฝ้าระวังการก่อมลพิษ  การบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่สาธารณะ แหล่งนํ้าธรรมชาติ รวมทั้งการทําเหมือง
แร่ ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลระดับพ้ืนที่ อาทิ ข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ ชุ่มนํ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างทันการ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย และจัดให้มีการศึกษาวิจัย 
วทน. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและมีการติดตามข้อมูลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกท่ีส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น 

มาตรการท่ี ๓.๓.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อการฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพสูส่ภาพสมดลุ 

  พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนําไปใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม 
บํารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้กลับสู่สภาพสมดุล เช่น การพัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบที่มีความแม่นยําและใช้ง่าย เพ่ือให้คนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ติดตาม และศึกษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบรวมและรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงการ
พัฒนาและนํางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและมีการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ เช่น 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินผืนป่าขนาดใหญ่
และระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการฟ้ืนฟูชายฝั่งและทะเลไทยให้คืนความอุดมสมบูรณ์ และการ
ลงทุนวิจัยด้าน วทน. เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  
 
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ําของประเทศ 
  
 
 
 
 

เป้าหมาย 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ  

และการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 

เป้าหมาย 
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศอย่างเป็นธรรมและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙๒ 

 

มาตรการท่ี ๓.๔.๑ การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนนุระบบการจัดหาน้าํ (Provision)  
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนําไปใช้ในการพัฒนาระบบการ

จัดหานํ้าและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดทําแผนที่นํ้าชุมชน การสํารวจระยะไกลและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ การใช้เทคโนโลยีฝนหลวง การพัฒนาโทร
มาตรวัดนํ้าอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการแหล่งนํ้าใต้ดินและการใช้ประโยชน์นํ้าใต้ดินให้
สอดคล้องกับศักยภาพ รวมท้ังระบบสารสนเทศและติดตามสถานการณ์แผ่นดินทรุดเพ่ือประกาศเขตควบคุม
การใช้นํ้าบาดาลและแก้ปัญหาการลดลงของน้ําใต้ดิน การใช้เทคโนโลยีการนํานํ้าเสียกลับมาใช้ใหม่เพ่ือ
การเกษตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเช่ือมโยงโครงสร้างนํ้าระดับภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นต้น  

มาตรการท่ี ๓.๔.๒ การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดสรรน้ํา (Allocation)  
พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนําไปใช้ในการพยากรณ์และ

การวางแผนจัดสรรนํ้าของประเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม การผลิต การบริโภค อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงการนํา วทน. ไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรนํ้าและป้องกันปัญหาภัยแล้ง การ
จัดการความเส่ียง (เทคโนโลยี/มาตรการ แบบใช้โครงสร้าง/เทคโนโลยี/มาตรการ แบบไม่ใช้โครงสร้าง/
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการความเสี่ยงนํ้าแล้งในภาคส่วนต่างๆ) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบเส้นทางนํ้า
เพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน/ความจุเก็บกักแพร่กระจาย วิศวกรรมเพื่อการจัดสรรนํ้าตามฤดูกาล พัฒนาระบบ
โครงข่ายนํ้าต่อเช่ือมแหล่งนํ้า-พ้ืนที่ท่วม-พ้ืนที่แล้ง การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และการคาดการณ์
สภาพอากาศระยะสั้น เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๓.๔.๓ การพัฒนา วทน. เพื่อการจัดการน้ํา (Management) 

พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนําไปใช้ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศทั้งในมิติการดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการจัดการภัยพิบัติ  มุ่งเน้นการสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการทุกสถานการณ์ที่เอ้ืออํานวยต่อการแก้ไข
ปัญหานํ้าขาดแคลน การป้องกันนํ้าท่วม การหนีภัย เช่น วิศวกรรมเข่ือนและฝาย วิศวกรรมการระบายนํ้า 
วิศวกรรมการบําบัดนํ้าเสียโดยธรรมชาติ วิศวกรรมไล่นํ้าเสีย การบําบัดนํ้าเสียด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี 
วิศวกรรมผันนํ้า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ําในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าโดยให้ความสําคัญกับการจัดการคุณภาพนํ้า 
การป้องกันนํ้าหลากและนํ้าแรงของพื้นที่ลุ่มนํ้าวิกฤต มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่สามารถ
บริหารจัดการตนเองได้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการนํ้าเค็มจากนํ้าทะเลรุก การกําหนดสถานการณ์นํ้า
ทั้ง Supply และ Demand การเช่ือมโยงการบริหารโครงสร้างนํ้า ระบบช่วยในการตัดสินใจ (DSS) ระบบ
ติดตามและบํารุงรักษา ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automization) และ SCADA และการใช้ เทคนิค 3R 
(Reduce-Reuse-Recycle) เป็นต้น 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุไว้ในบทที่ ๔ จําแนกออกเป็น
แนวทางในการติดตามและประเมินผลด้านผลผลิต ผลลัพธ์ในระดับกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่เช่ือมโยงมาตรการต่างๆ สู่การปฏิบัติในระดับแผนงาน/โครงการ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังน้ี  

 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙๓ 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 
ของกลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ 
ของกลยุทธ์ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงด้าน

พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วย 

วทน. 

๑. งาน วทน. 
สามารถ
ป้องกันการ
สูญเสียชีวิต
และลดมูลค่า
ความเสียหาย
รวมได้กว่า
ร้อยละ ๑ 
ของ GDP 

๒. งาน วทน. 
สามารถเพิ่ม
สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ทดแทนและ
พลังงาน
ทางเลือก 
เป็นร้อยละ 
๒๐-๒๕ โดย
ปริมาณของ
เสียและ
มลพิษลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 
๕ ต่อปี  

๓. งาน วทน. 
สามารถช่วย
ให้การบริโภค
ท่ีมีผลกระทบ
ต่อระบบ
นิเวศลดลง
ร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ วทน. 
เพ่ือการปรับตัว เตือน
ภัยรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 

๑. จํานวนงาน วทน. 
ท่ีถูกนําไปใช้ใน
การรองรับและ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิอากาศ 
เพ่ิมขึ้น  

๑. ความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติของ
ประเทศ และ/หรือ
ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ลดลง   

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ การ
ส่งเสริมการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จาก วทน. 
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

๑. จํานวนงาน 
วทน. ท่ีถูก
นําไปใช้ในการ
สนับสนุนการ
สร้าง/ผลิต
พลังงานทดแทน
การลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
เพ่ิมขึ้น  

 

๑. สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อ
พลังงานท้ังหมด
เพ่ิมขึ้น ลดการขาด
ดุลจากการนําเข้า
ด้านพลังงาน  

๒. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและ
ของเสีย ลดลง  

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ วทน. 
เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการพัฒนา 

๑. จํานวนงาน 
วทน. ท่ีถูก
นําไปใช้ในการ
สนับสนุน การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ เพ่ิมขึ้น  

๑. การบริโภคท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศลดลง และพ้ืนท่ี
ภายในประเทศไทยท่ี
มีระบบนิเวศได้รับ
การฟ้ืนฟูและพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

  กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ วทน. 
เพ่ือการบริหารจัดการ
น้ําของประเทศ 

๑. จํานวนงาน 
วทน. ท่ีถูก
นําไปใช้ในการ
สนับสนุน การ
บริหารจัดการน้ํา
ของประเทศ
เพ่ิมขึ้น  

 
 
 

๑. ความเสียหายจากภัย
แล้ง น้ําหลาก และน้ํา
ท่วมของประเทศ 
และ/หรือของพ้ืนท่ี
เป้าหมายลดลง   



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙๔ 

 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัก 

เส้นทางการสร้างนวัตกรรม
ร่วม 

 Lifestyle (Health and Education)  
 Resource & Land (Soil, Forest etc)  
 Capacity Building (Retrofits for Energy and Water Efficiency)  
 Waste Management (Recycling)  
 Environmental Management  
 Clean Infra. & Renew. Energy (Alternative fuel, Hybrid etc.)  

ICT Nano technology Materials 
Technology 

Biotechnology 

 Next Gen. Internet 
 3G-4G Mobile 

Telecommunications 
 Wireless Networking 
 Green ICT e.g. 

Virtualization, 
Telecommuting, 
Telepresence. 

 Smart Grid 
 Building Automation 

Systems 
 Environmental 

Modeling   
 Early warning System 
 Coastal Erosion 

Management System 

 Nanomaterials 
 Nanoelectronics 
 

 

 Recyclable 
Materials 

 Solar Cell / Wind 
/Fuel Cell  

 Biomaterial (Bio-
degradable plastic) 

 Nuclear Study  
 Waste Utilisation  
 Energy Efficiency  
 

 Bioenergy (biodiesel, 
biomass, biogas)  

 GMO Study  
 Nuclear Study  
 Clear Fuel  
 Feed and Breeding  
 Soil/Water/Organic 

Practise  
 
 

 
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

Chemistry: Analytical Chemistry; Physics: Appied Physics, Atomic, 
Molecular and Optical Physics, Nuclear Physics; Astronomy; Earth 
Sciences: Geology, Soil Science, Hydrology, Oceanography, Atmospheric 
Sciences ; Life Sciences: Biodiversity and Ecology, Toxicology; 
Environmental Science; Materials Science; Nanoscience; Electronics; 
Computer Science, Computational Science; Informatics: Bio Diversity 
Informatics, Eco-informatics ,Geo-informatics, Hydro-informatics, Agro-
informatics; Engineering; Mathematics; Statistics; Metrology; Management 
Science: Environmental Management    

 
 
 
 
 
 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙๕ 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

นวตักรรมเขียว
เพือ่สังคมดีมคุีณภาพและเศรษฐกจิที่มเีสถยีรภาพ”

ภูมรัิฐศาสตร์
และกระแสประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ด้าน วทน. ของประเทศเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

ยทุธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มขีดความสามารถ ความยดืหยุ่น และนวัตกรรม

ในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. 

ยทุธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน

ด้วย วทน.

ยทุธศาสตร์ที่ ๓
การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

การยกระดบัสมรรถภาพและเพิม่ขดี
ความสามารถ ทางวชิาชีพ ทกัษะ 

องค์ความรู้กาํลงัคน วทน.

การบูรณาการการพฒันาและผลติ
กาํลงัคนด้าน วทน. ของประเทศ

การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐาน
บุคลากรด้าน วทน. ให้มมีวลวกิฤต
และมเีส้นทางอาชีพและบทบาทใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม

 
บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศและการดําเนินงานทุกประเภท แต่ประเทศ

ไทยยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะในเชิงคุณภาพ และขาดแคลนบุคลากรระดับอาชีวศึกษา เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ ให้มีความก้าวหน้าและ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืน เตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแรงงานจะมีความกดดันในการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
จะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานโดยเสรีมากขึ้น การพัฒนาคนจึงต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างศักยภาพ ขีด
ความสามารถ กําลังคนด้าน วทน. เดิม และใหม่ เน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกภาคส่วน โดย
มีแนวกลยุทธ์และมาตรการในการใช้ วทน. เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีศักยภาพ
ที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย สร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยสร้างเส้นทางอาชีพ การยอมรับ และตลาดรองรับวิชาชีพนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ โดย
ภาครัฐและเอกชนจะต้องมีความร่วมมือกันมากข้ึนในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือเป็นรากฐานในการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔: การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.  
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน. ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๔.๑.๑ การเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายและความเข้มแข็งของหน่วยผลิตกําลังคนด้าน 

วทน. แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Enquiry-based Learning) 
จัดให้มีการสํารวจข้อมูลความต้องการและกําลังการผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการวางแผนผลิตกําลังคนอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน รองรับ
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศเป็นฐานในการสร้างบุคลากร
วิจัยและพัฒนาต้ังแต่ระดับประถมศึกษา โดยร่วมกับชุมชนในการศึกษาปัญหาที่จะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาของชุมชน ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม Hard Disk Drive เป็นต้น ตลอดจนการให้ความสําคัญกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ศึกษา และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวและสนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านหน่วยผลิตและพัฒนากําลังคนที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นการปรับวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา
จากการบรรยายเป็นหลักเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และ
การส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่างหลักสูตรสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ
ประกอบอาชีพและบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และมีจิตสํานึกให้รักถิ่นฐานของตนเอง รวมทั้งส่งเสริม
การผลิตและพัฒนาบุคลากรผู้สอนด้าน วทน. ให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและการทําวิจัยในอาเซียน และจัดทํามาตรฐาน
วิชาชีพ เช่น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ Play and Learn ต้ังแต่ระดับอนุบาล การพัฒนาหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เพ่ือสร้างบุคลากรรองรับความต้องการที่ขยายตัว โครงการสหกิจศึกษา 
ร่วมกับสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนจากธรรมชาติกับเยาวชนในระดับอนุบาล
เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้เป็นพ้ืนฐานที่จะใช้ในระดับสูงขึ้นไป เป็นต้น 
 

มาตรการท่ี ๔.๑.๒ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน วทน. ในสาขาที่ขาด
แคลนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเน้นการบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน 
(Work-Integrated Learning) 
การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ

จริงเพ่ือเรียนรู้งานอาชีพ โดยขยายการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน  ได้แก่ 
การศึกษาในระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา การฝึกงาน เป็นต้น รวมท้ังส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรผู้สอน
ด้าน วทน. ที่ขาดแคลน และการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้ว ให้มีทักษะและ
ความสามารถที่สามารถเปลี่ยนมาประกอบอาชีพในสาขาที่ขาดแคลน  
 
 
 

เป้าหมาย 
ผลิตกําลังคนด้าน วทน. ระบบการศึกษาด้าน วทน. สําหรบักลุ่มผู้เรียนทัว่ไปและผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ที่มสีมรรถนะในการทาํงานสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพ คุณภาพ 
และมาตรฐาน 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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๙๗ 

 

มาตรการท่ี ๔.๑.๓  การส่งเสริมศกัยภาพผู้มีความสามารถพเิศษด้าน วทน. ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่  
การบูรณาการระบบการจัดสรรทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง

หน่วยงาน และการจัดสรรทุนการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงตามสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ (Sector 
Specific) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างและ
บ่มเพาะให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวรถจักรในการพัฒนา
ประเทศ และกําหนดทิศทางและแผนงานเพ่ือให้กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชพี ทักษะ องค์ความรูกํ้าลังคน  
 วทน.  
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๔.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร วทน. เพื่อรองรับความ

ต้องการใหม่และเพิ่มผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ และรองรับสถานการณ์
เร่งด่วนของประเทศ 
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพให้กับกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการเกิดขึ้นใหม่ของภาคผลิตและบริการ อาทิเช่น เทคโนโลยี
ระบบราง สาขา Creative Industry และเพ่ิมผลิตภาพของภาคผลิตและบริการที่มีอยู่เดิมและเป็นสาขา
ยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิเช่น สาขาเกษตร สาขาอาหาร สาขาพลังงาน สาขาแฟช่ัน สาขาท่องเท่ียว สาขา 
ปิโตรเคมี รวมทั้งการเพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเพ่ือ
รองรับสถานการณ์เร่งด่วนของประเทศ อาทิเช่น  สาขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิศวกรรม
ทรัพยากรธรณี สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า สาขาการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือให้บุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีศักยภาพในการทํางาน มีความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาสถานการณ์
เร่งด่วนของประเทศและก้าวทันความก้าวหน้าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก 
 
มาตรการท่ี ๔.๒.๒ การยกระดับความสามารถ ทักษะและองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่แรงงานท่ัวไป  

การอบรมและการดําเนินงานการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และการฝึกอบรมทักษะด้าน ICT ที่มีระบบมาตรฐานการ
รับรองระดับสากล ผสมผสานการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในโรงงานหรือสถานประกอบการ เป็นต้น 
 
 

เป้าหมาย 
เพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ด้าน วทน. ใหแ้ก่กําลังคนของประเทศ บุคลากร วทน.   

มีทักษะความเช่ียวชาญและความรู้ทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน สามารถใช้ความรู้ด้าน วทน. เพ่ิมผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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๙๘ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การสรา้งแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเสน้ทางอาชีพและ
 บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๔.๓.๑ การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ คุณภาพชีวิต และวิชาชีพกําลังคน วทน. 

การพัฒนาเส้นทางอาชีพของกําลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งเน้น
บุคลากรวิจัยและพัฒนา โดยใช้กลไกโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน สร้างตลาดแรงงานด้านการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
สําหรับบุคลากรวิจัยและพัฒนา จัดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรการวิจัยและพัฒนาระดับประเทศสําหรับผู้ที่
มีผลงานดีเด่นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ช่างเทคนิค ฯลฯ    

มาตรการท่ี ๔.๓.๒ การสรา้งโอกาสทางธุรกิจแก่บุคลากรด้าน วทน. 
 การสร้างโอกาสทางวิชาชีพโดยระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ และ
การสร้างกลไกเช่ือมโยงบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและด้านธุรกิจให้มีโอกาสได้ทํางาน
พัฒนาธุรกิจร่วมกัน เช่น การสร้างตลาดงานรองรับอาชีพนักวิจัย โดยการสร้างงานวิจัยร่วมรัฐ เอกชน วิชาการ 
 
มาตรการท่ี ๔.๓.๓  การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของบุคลากรวิจัยและพัฒนา 

การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการทํางานรับใช้สังคม (ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคบริการ 
ภาคสังคม) เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลงานสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และบุคลากรผู้สอน/บุคลากรวิจัย
และพัฒนา เทียบเท่ากับสายวิชาการเดิม  
 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุไว้ในบทที่ ๔ จําแนกออกเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลด้านผลผลิต 
ผลลัพธ์ในระดับกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่เช่ือมโยงมาตรการต่างๆ สู่การปฏิบัติ
ในระดับแผนงาน/โครงการ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
มีกําลังคน วทน. ที่มีคุณภาพ เพียงพอ สามารถผลิตงาน วทน. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

สร้างนวัตกรรมทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
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๙๙ 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 
ของกลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ 
ของกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔: 
การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพทุน

มนุษย์ของ
ประเทศด้าน 

วทน. 

๑. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน
สายวิทยาศาสตร์ให้
จบตรงตามความ
ต้องการของตลาดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๒. ผลิตภาพแรงงานของ
กําลังคนด้าน วทน. 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๕ ต่อปี  

๓. เพ่ิมสัดส่วนบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเป็น ๒๕ คน
ต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน โดย
เป็นบุคลากรท่ีทํางาน
ในภาคเอกชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 
  

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ การบูร
ณาการการพัฒนา
และผลิตกําลังคนด้าน 
วทน. ของประเทศ 

๑. สัดส่วนครูวิทย์/
คณิต ต่อ
นักเรียนสายวิทย์
เพ่ิมขึ้น  

๒. คุณภาพการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ใน
สถานศึกษาดีขึ้น  

๓. จํานวนกําลังคน  
วทน. สาขาท่ี
ขาดแคลน สาขา
เฉพาะ เพ่ิมขึ้น
ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของภาค
เศรษฐกิจ  

๑. ผลสัมฤทธ์ิการสอบ
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ระดับ
สากล (เช่น The 
Program for 
International 
Student 
Assessment -
PISA) เพ่ิมขึ้น  

๒. ผู้เรียนสายวิทย์มี
งานทํา ลดปัญหา
การว่างงาน อัน
ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
คนไทย  

๓. เศรษฐกิจขยายตัว
ได้อย่างมี
เสถียรภาพจาก
ปจัจัยแรงงานท่ีมี
ผลิตภาพเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ การ
ยกระดับสมรรถภาพ
และเพ่ิมขีด
ความสามารถทาง
วิชาชีพ ทักษะ องค์
ความรู้กําลังคน วทน. 

๑. ระดับทักษะของ
กําลังคน วทน. 
และแรงงาน
ท่ัวไป เพ่ิมขึ้น  

๑. ผลิตภาพแรงงาน
กําลังคน วทน. 
และแรงงานท่ัวไป
เพ่ิมขึ้น  

กลยุทธ์ท่ี ๔.๓ การ
สร้างแรงจูงใจ ขยาย
ฐานบุคลากรด้าน 
วทน. ให้มีมวลวิกฤต
และมีเส้นทางอาชีพ
และบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

๑. จํานวนผู้เรียน
สายวิทย์เพ่ิมขึ้น 
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

๒. จํานวนบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น  
โดยมุ่งเน้นให้มี
สัดส่วนการ
ทํางานใน
ภาคเอกชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ ของทั้งหมด  
 
 

๑. เศรษฐกิจขยายตัว
ได้อย่างมี
เสถียรภาพจาก
ปัจจัยแรงงานท่ีมี
ผลิตภาพเพิ่มขึ้น 

๒. จํานวนงานวิจัย 
บทความ สิทธิบัตร 
และนวัตกรรม
เพ่ิมขึ้น  
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กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เส้นทางการสร้างนวัตกรรมร่วม  Lifestyle (Health and Education)  
 Resource & Land (Soil, Forest etc)  
 Capacity Building (Retrofits for Energy and Water Efficiency)  
 Waste Management (Recycling)  
 Environmental Management  
 Clean Infra. & Renew. Energy (Alternative fuel, Hybrid etc.)  

สนับสนุนการ พัฒนาความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน และ
ท้องถ่ินด้วย วทน. 

สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ความ
ยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและ
บริการด้วย วทน. 

สนับสนุนการเสริมสร้างความ
ม่ั น ค ง ด้ า น พ ลั ง ง า น 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. 

 นักเรียน นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ (ท่ีมี
คุณภาพ) 

 ครู/อาจารย์ สอน วทน.  
 ผู้นํา/ปราชญ์ วทน.  
 หมอชาวบ้าน/แพทย์/

พยาบาล/ผู้ช่วย/นัก
เทคนิคการแพทย์ชุมชน  

 นักวิจัยรุ่นเยาว์/ทายาท
ปราชญ์ชาวบ้าน  

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน (OTOP) ท่ีมี
นวัตกรรม    

 แรงงานทักษะมีทักษะความรู้ ท่ีจําเป็น 
ไ ด้ แ ก่  ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร  ค ว า ม รู้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ความรู้ในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 

 ช่างเทคนิคห่วงโซ่อุปทาน (ERP) /อาชีวะ
ท่ีขาดแคลนรายสาขา (การควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การวางแผน
การผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบ การ
จัดการคลังสินค้าและการขนส่ง ช่าง
เทคนิคห่วงโซ่อุปทาน วิทยาการอาหาร 
เครื่องกล การซ่อมบํารุง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร โปรแกรมเมอร์ Software การ
จัดการอุตสาหกรรมโรงงาน) 

 กําลังคนด้าน วทน. ระดับปริญญาตรี-
ปริญญาโทด้านการออกแบบและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการของเสียและพลังงาน การ
บริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 
(วิศวการจัดการสินค้าคงคลังและต้นทุน
ในระบบห่วงโซ่อุปทาน-ERP/BPM) วัสดุ
ศาสตร์  นาโนเทคโนโลยี เชิงพาณิชย์ 
ทฤษฎีนิวเคลียร์ การเกษตรเชิงพาณิชย์ 
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ปิโตรเคมี การ
ชันสูตร แพทย์อายุรเวช แพทย์ท่ัวไปเขต
ร้อน เภสัชศาสตร์สมุนไพร แพทย์สปา 
การพัฒนาและซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 
ชีวภาพพัฒนาเชิงพาณิชย์ วิทยาการ
อาหารและอาหารแปรรูป การบริหาร
ขนส่ง การพัฒนาพันธ์ุพืชและสัตว์เชิง
พาณิชย์ การสํารวจ การพยากรณ์เชิง

 กําลังคนด้าน วทน. ระดับปริญญา
ตรี -ปริญญาโทด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย
และพลังงาน การบริหารจัดการ
ค ลั ง สิ น ค้ า แ ล ะ โ ล จิ ส ติ ก ส์ 
(วิศวกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง
และต้นทุนในระบบห่วงโซ่อุปทาน 
– ERP/BOM) วัสดุศาสตร์ นาโน
เทค โน โล ยี เชิ งพาณิ ย์  ทฤษฎี
นิ ว เค ลียร์  ชี วภาพพัฒนาเชิ ง
พาณิชย์ การสํารวจ การพยากรณ์
เชิงปริมาณ ธรณีวิทยาและการ
เ ตื อน ภัย  วิ ศวกรรมพลั ง ง าน
สะอาดเชิงพาณิชย์  วิศวกรรม
พลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ 
วิทยาการวัสดุศาสตร์เพ่ือพลังงาน 
วิทยาการนิวเคลียร์เพ่ืออนาคต 
วิทยาการการจัดการน้ํา – ดิน – 
อ า ก า ศ  วิ ศ ว ก ร ร มพลั ง ง า น
หมุนเวียนเชิงพาณิชย์ วิทยาการ
วัสดุศาสตร์เพ่ือพลังงาน   

 บุคลากรวิจัย/บุคลากรเฉพาะทาง
ชั้นสูงท่ีขาดแคลน (การนําเข้าเพ่ือ
การถ่ายทอด และการส่งเสริม
การศึกษาในระดับปริญญาเอก) 
วิศวกรรมพลังงานสะอาดเชิ ง
พา ณิชย์  วิ ศ วก ร รมพลั ง ง าน
หมุนเวียนเชิงพาณิชย์ วิทยาการ
นา โน เ พ่ื ออนาคต  วิ ทยาการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ วิทยาการวัสดุศาสตร์
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ปริมาณ ธรณีวิทยาและการเตือนภัย การ
พัฒนามาต รฐ านอุ ต ส าหกร รม เ ชิ ง
พาณิชย์-ผู้ตรวจสอบ HACCP, GMP, 
GMO, ISO, GHP การท่องเท่ียว/
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/โบราณคดี)  

 บุคลากรวิจัย/บุคลากรเฉพาะทางชั้นสูงท่ี
ขาดแคลน (การนําเข้าเพ่ือการถ่ายทอด 
และการส่งเสริมการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก) วิศวกรรมพลังงานสะอาด
เชิงพาณิชย์ วิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน
เชิงพาณิชย์ วิทยาการนาโนเพ่ืออนาคต 
วิทยาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ วิทยาการวัสดุศาสตร์เพ่ือ
พลังงาน วิทยาการนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
วิทยาการชีวภาพเชิงพาณิชย์ วิศวกรรม
และการบริหารการขนส่ง  

เพ่ือพลังงาน วิทยาการนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ วิทยาการชีวภาพเชิง
พาณิชย์ วิศวกรรมและการบริหาร
การขนส่ง 
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ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

นวตักรรมเขียว
เพือ่สังคมดีมคุีณภาพและเศรษฐกจิที่มเีสถยีรภาพ”

ภูมรัิฐศาสตร์
และกระแสประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และปัจจัยเอือ้ด้าน วทน. ของประเทศเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

ยทุธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มขีดความสามารถ ความยดืหยุ่น และนวัตกรรม

ในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. 

ยทุธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน

ด้วย วทน.

ยทุธศาสตร์ที่ ๓
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

การพฒันาตลาด 
วทน.

การส่งเสริมพฒันา
เคร่ืองมอืการเงนิ
การคลงัในการ
พฒันางาน วทน.

การสร้างความ
เข้มแขง็ของ

โครงสร้างพืน้ฐาน 
วทน.

การบริหารจัดการ
ข้อมูลและแผนราย

พืน้ที ่วทน.

การสนับสนุนการ
ปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบ 
ข้อบังคบัให้เอือ้ต่อ
การพฒันา วทน.

 
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

และประยุกต์ใช้ วทน. ให้ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. เพ่ือรองรับการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านระบบการเงินการคลัง  ระบบการตลาด  ระบบกฎหมายและ
กฎระเบียบ  การจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา วทน. สู่ทุกภาคี  ระบบและกลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูล วทน. การ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม 
รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน. 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕: การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. 
 ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

เป้าหมาย 
เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน โดยสร้างแรงจูงใจ

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา วทน. ของภาคเอกชนและประชาชน 
และการร่วมมอืพัฒนา วทน. ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐและภาคการศึกษา 
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มาตรการท่ี ๕.๑.๑ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ กลไกด้านการเงินการคลังรูปแบบใหม่เพื่อการ
พัฒนา วทน. ของประเทศ  
ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือกลไกด้านการเงินการคลังรูปแบบใหม่ และมาตรการ

สนับสนุนด้านการเงินการคลังสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการใหม่ในการ
ทําวิจัยและพัฒนา และนําผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น ขยายบทบาทการร่วมทุน (Venture Capital) 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสนับสนุนสินเช่ือทางการเงินผ่าน Bank 
และ Non-Bank การจัดต้ังกองทุนการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐร่วมเอกชน การ
พัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ (TI Bank)  การพัฒนาระบบภาษี  การสนับสนุนการเข้าระดมทุนในตลาดทุน 
การปรับปรุงระบบและกลไกการคํ้าประกันสินเช่ือด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การให้บริการเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า การ
ให้เงินทุนสนับสนุนการเร่ิมต้นธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเข้มข้น การให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเคร่ืองจักรในประเทศ และการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงและ
ที่ปรึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น   
  
มาตรการท่ี ๕.๑.๒ การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการเงินการคลังที่มีอยู่ในการเพิ่มขีด

ความสามารถด้าน วทน. 
ปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนจากเคร่ืองมือทางการเงินการ

คลังที่มีอยู่ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงเพ่ือขยาย
ฐานกลุ่มเป้าหมายผู้ขอรับการสนับสนุน สร้างกลไกในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประชาชน บุคลากร
วิจัยและพัฒนาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า เช่น การเพ่ิมบทบาทโครงการเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าและ
โครงการดอกเบ้ียร้อยละ ๐ เพ่ือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศ เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การพัฒนาตลาด วทน.  
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๕.๒.๑ การใช้กลไกการลงทุนและการจัดซ้ือจัดจ้างในการสรา้งตลาดงาน วทน.  
 ผลักดันให้โครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
ที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนทําการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศ และส่งเสริมการจัดซื้อสินค้า
และบริการท่ีเป็นผลการวิจัยและพัฒนาในประเทศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภาครัฐจัดประมูลงานวิจัย
เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่สนใจมาทําการประมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือนําไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้า การจัด
ประกวดงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการลงทุนของภาครัฐโดยมีรางวัลเป็นผู้ได้รับงานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 
 
 

เป้าหมาย 
เพ่ิมช่องทางการตลาดของงานพัฒนา วทน. เพ่ือการพาณิชย์ของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ โดยเฉพาะ SMEs 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๔ 

 

มาตรการท่ี ๕.๒.๒ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการตลาดเพ่ือการพัฒนางาน วทน. 
 พัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับสินค้านวัตกรรม ที่เป็นผลจากการวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ศูนย์แสดง  ศูนย์กระจาย และศูนย์จําหน่ายสินค้านวัตกรรมเชิงบูรณาการร่วมของ
หน่วยปฏิบัติ สร้างระบบการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดนวัตกรรม.Com, STI 
Channel และ STI Mall เป็นต้น ตลอดจนการศึกษาตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนากลไก/
หรือหน่วยงานเพ่ือเช่ือมโยงตลาดต่างประเทศ  
 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ การสรา้งความเข้มแข็งของโครงสร้างพืน้ฐาน วทน. 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๕.๓.๑ การสนับสนนุส่งเสริมกิจการเขตหรือพืน้ที่พัฒนา วทน. 
 สนับสนุนส่งเสริมกิจการพัฒนาเขต พ้ืนที่เพ่ือสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ เมืองวิทยาศาสตร์ นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทาง สถาบันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงและ
การป้องกันประเทศ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพ่ือเป็นแหล่งในการทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์
งาน ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรม ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางและศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centre of Excellence) 
e-STI University ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์มาตรวิทยา ศูนย์
พัฒนาพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ และอุทยานซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๕.๓.๒ การพัฒนาระบบคณุภาพและมาตรฐาน (MSTQ) 
 พัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคการผลิต เพ่ือพัฒนา
ระบบมาตรฐานของไทยให้เข้มแข็งทั้งด้านมาตรวิทยา การกําหนดมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ และการ
รับรองมาตรฐาน และเช่ือมโยงกับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ เพ่ือกํากับดูแลการผลิตและการ
นําเข้าสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
มาตรการท่ี ๕.๓.๓ การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนนุการขยายโครงสร้างพืน้ฐาน ICT ของประเทศ 
 พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT และนโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบรนด์ให้ครอบคลุม 
ทั่วถึง ประชาชนสามารถรับบริการผ่านโครงข่ายบรอดแบรนด์ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข การเฝ้าระวัง
และเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และบริการสาธารณะอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนสนับสนุน
ให้เอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารก้าวทัน
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์อย่างทั่วถึง เช่น e-Service, Internet, Electronic Data 

เป้าหมาย 
พัฒนาและขยายบทบาทหน้าที่โครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. สร้างเครือข่ายในการ

ให้บริการด้าน วทน. เพ่ิมจํานวนการนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน และเกิดการกระจาย

ความเจริญอย่างทั่วถึง 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐๕ 

 

Interchange, e-Logistic, e-Market, e-learning, e-Trading, e-Research, Warehousing Information, 
e-University,  e-Warning System เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๕.๓.๔ การส่งเสริมใหมี้การบริการ วทน. แบบเบด็เสร็จอย่างทัว่ถึง 
 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการบริการงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
ครบวงจร/เบ็ดเสร็จเชิงบูรณาการ ต้ังแต่กิจกรรมต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายน้ํา จนสามารถนําผลการวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนา STI Mobile Office สนับสนุนหน่วยงาน
ปฏิบัติในพ้ืนที่ การจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีทันใจในสถานศึกษาที่สามารถเช่ือมโยงการบริการ
การเงิน เทคนิค พ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม ฯลฯ อย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
 
มาตรการท่ี ๕.๓.๕ การส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของประเทศอย่างมีประสทิธิภาพ  
 พัฒนางานบริการโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา ได้มาตรฐาน เข้าถึงง่าย และตรงตามความ
ต้องการของทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ และภาค
ประชาชนในด้านต่างๆ ตลอดจนการสร้างระบบเช่ือมโยงระหว่างผู้วิจัยและพัฒนาและผู้ประกอบการ การ
พัฒนาเครือข่าย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น การส่งเสริมการดําเนินงาน
ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง การให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา Online  การพัฒนา
คุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพมาตรฐาน บริการโลจิสติกส์ทันใจเช่ือมโยงภาษีและศุลกากร  การพัฒนา
งานบริการสําหรับทดลองผลิตภัณฑ์จริงทั่วไทย การให้บริการสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (MIS/GIS) 
และขยายช่องทางการบริการต่างๆ ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT และบรอดแบรนด์ เป็นต้น  
 
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ การสนบัสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัให้เอ้ือต่อการพัฒนา วทน.  
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๕.๔.๑ การศึกษาและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั ให้เอ้ือต่อการพัฒนา วทน. 

ของประเทศและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 เตรียมความพร้อมในการแก้ไขและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที เช่น GMOs  ความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ข้อปฏิบัติด้าน
จริยธรรมเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cell)  การสร้างกลไกในการพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น การผลักดันกฎหมายในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับ Bayh-Dole Act ของสหรัฐอเมริกา การส่งเสริมให้มีการบริการและการให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการบังคับใช้ ทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังการสร้างช่องทางในการรับ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
แก้ไขปัญหา และอุปสรรคด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาของภาคเอกชน 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
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๑๐๖ 

 

มาตรการท่ี ๕.๔.๒ การส่งเสริมการนาํผลการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  ส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ต้ังแต่การ
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักพัฒนา วทน.     
การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการพัฒนาเก่ียวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็ว 
 
กลยุทธ์ที่ ๕.๕ การบริหารจัดการการดําเนนิงานพัฒนา วทน.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการท่ี ๕.๕.๑ การจัดทําแผน วทน. แห่งชาติ แผนปฏิบัติการ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

เชิงบรูณาการ โดยมีการสร้างกลไกและเคร่ืองมือรองรับ ในทุกระดับ (ประเทศ กลุ่ม
จังหวัด จังหวัด) 
จัดทําแผน วทน. แห่งชาติ แผนปฏิบัติการ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเชิงบูรณา

การ โดยมีการสร้างกลไกและเคร่ืองมือรองรับในทุกระดับ ทั้งระดับนานาชาติ ประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด 
ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน พร้อมทั้งมีการสร้างและพัฒนาระบบประเมินผลนโยบายระดับชาติด้าน วทน. 
และเร่งรัดการดําเนินงานตามแผน การรายงานผล เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่มีดัชนีช้ีวัดเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม และมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน 
 
มาตรการท่ี ๕.๕.๒ การพัฒนา/บรูณาการฐานข้อมูล วทน. ในมิติต่างๆ ใหส้มบูรณ์และทนัสมัย  
  เช่ือมโยงข้อมูล วทน. จากฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลในมิติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม  และวิเคราะห์แปลผลข้อมูลเพ่ือติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ วทน. ให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ทางธุรกิจ และสนับสนุน
ประชาชนให้เข้าถึงแหล่งบริการข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น การจัดต้ัง Technology Data Base 
Knowledge Centre/ STI Corner/ Economic STI Warning Centre สําหรับผู้ประกอบการให้สามารถเข้า
ไปค้นหาความรู้ได้ ทั้งที่เป็นความรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ที่ประสบและความรู้ในเชิงทฤษฎีทั่วไป 
 
มาตรการท่ี ๕.๕.๓ การบูรณาการระบบวิจัยเชิงกลยุทธ ์(Strategic Research Integration System) 

พัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาที่มีความเช่ือมโยงระหว่างการวิจัย
พ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาเชิงทดลอง เพ่ือให้มีการกําหนดโจทย์วิจัยพ้ืนฐานเชิงกลยุทธ์ซึ่งมี

เป้าหมาย 
มีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและทนัสมัย ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมี
คุณภาพ มีการบูรณาการบริหารจัดการงาน วทน.  รวมทั้งนโยบายและการปฏิบัติใน
ส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่ที่สามารถติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
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เป้าหมายรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่มีการพัฒนาเครือข่ายและระบบวิจัยเชิงบูรณาการ ขยายขอบเขต
ไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและเอกชน  
บูรณาการบริหารจัดการการให้ทุนวิจัย  บูรณาการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐ  การ
ขยายขอบเขตการจัดสรรทุนวิจัยให้ครอบคลุมถึงงานพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนการบูรณาการการจัดสรรทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานให้ทุนวิจัยและส่วนราชการเพ่ือมุ่งตอบโจทย์ของประเทศร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการกําหนดโจทย์วิจัยร่วมกันและจัดสรรทุนวิจัยแบบสหสาขาวิชาและข้ามสาขาวิชา เช่น การ
คัดลอกและพัฒนาต่อยอดหรือ Copy and Development จากประเทศต้นแบบ เช่น ประเทศเกาหลี สิงคโปร์ 
ไต้หวัน เช่ือมโยงการนําเข้าบุคลากรนักวิจัยหรือ Key Person ด้าน วทน. จากต่างประเทศมาเป็นผู้ให้
คําแนะนําหรือต้นแบบการบริหารงานด้าน วทน. ให้กับคนไทยต่อไป 

 
มาตรการท่ี ๕.๕.๔ การสรา้งเครือข่ายการทํางานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ-เอกชน-องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน-สถาบนัการศึกษา   
พัฒนาเครือข่ายการทํางานในระดับพ้ืนที่เป็นกลไกและเคร่ืองมือ ที่โดยมีความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐ – เอกชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- สถาบันการศึกษา โดยให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่
ท้องถิ่น และชุมชน มีบทบาทในการขับเคลื่อน ผลักดัน และดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 

 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักของแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุไว้ในบทท่ี ๔ 
จําแนกออกเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลด้านผลผลิต ผลลัพธ์ในระดับกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีเช่ือมโยงมาตรการต่างๆ สู่การปฏิบัติในระดับแผนงาน/โครงการ โดยมีแนวทาง
สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 
ของกลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ 
ของกลยุทธ์ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕: 
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและปัจจัย
เอื้อด้าน วทน. 
ของประเทศเพ่ือ

เพ่ิมขีด
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

๑. มีอันดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
วทน. ในลําดับไม่
เกินท่ี ๒๕ ของโลก  
(IMD) มีการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของ GDP 
มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน
ใน R&D ไม่น้อยกว่า

กลยทุธ์ท่ี ๕.๑ การ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครื่องมือการเงินการ
คลังในการพัฒนา
งาน วทน. 

๑. จํานวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ จาก
การใช้เครื่องมือ
ทางการเงินการ
คลังในการเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ด้าน วทน.  
เพ่ิมขึ้น  
 

๒. การวิจัยและ
พัฒนาใน
ภาคเอกชน
เพ่ิมขึ้น  

๑. ประสิทธิภาพของ
รัฐบาลในการ
สนับสนุนการ
ลงทุนของ
ภาคเอกชน และ
การพัฒนางาน 
วทน.  ดีขึ้น  

๒. รายได้ การ
ส่งออก ผลิตภาพ 
และการจ้างงาน
ของประเทศ 
เพ่ิมขึ้น  
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ร้อยละ ๗๐  ๓. มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ระหว่าง เอกชน 
รัฐ มหาวิทยาลัย 
ประชาชน  
เพ่ิมขึ้น  

กลยุทธ์ท่ี ๕.๒ การ
พัฒนาตลาด วทน. 

๑. สัดส่วนการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ
รัฐวิสาหกิจและ
ภาครัฐในการ
สนับสนุนการ
พัฒนา วทน. 
เพ่ิมขึ้น  

๒. จํานวนผลงาน 
วทน. จากการ
วิจัยและพัฒนา
สามารถเข้าถึง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง
การตลาดเชิง
พาณิชย์เพ่ิมขึ้น  

๓. การวิจัยและ
พัฒนาใน
ภาคเอกชน
เพ่ิมขึ้น  

๔. มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ระหว่าง เอกชน 
รัฐ มหาวิทยาลัย 
ประชาชน  
เพ่ิมขึ้น 

๑. ประสิทธิภาพของ
รัฐบาลในการ
สนับสนุนการ
ลงทุนของ
ภาคเอกชน และ
การพัฒนางาน 
วทน.  ดีขึ้น 

๒. รายได้ การ
ส่งออก ผลิตภาพ 
และการจ้างงาน
ของประเทศ 
เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ท่ี ๕.๓ การ
สร้างความเข้มแข็ง
ของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน วทน. 

๑. สัดส่วนพ้ืนท่ีการ
สนับสนุนส่งเสริม
กิจการเขต/พ้ืนท่ี
พัฒนา วทน. มี
การกระจาย
ความเจริญอย่าง
ท่ัวถึง เพียงพอ 
 

๒. เครือข่ายในการ
พัฒนางาน วทน.  
(ระบบคุณภาพ 
มาตรฐาน การ
บริการ การ

๑. ประสิทธิภาพของ
รัฐบาลในการ
สนับสนุนการ
ลงทุนของ
ภาคเอกชน และ
การพัฒนางาน 
วทน.  ดีขึ้น 
 

๒. รายได้ การ
ส่งออก ผลิตภาพ 
และการจ้างงาน
ของประเทศ 
เพ่ิมขึ้น 
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ถ่ายทอด
เทคโนโลยี) ท้ัง
ในและ
ต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น และมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น  

๓. จํานวนงาน 
วทน. ท่ีถูก
นําไปใช้ในการ
สนับสนุนการ
ขยายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ท่ี
ตรงตามความ
ต้องการของ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน
เพ่ิมขึ้น  

๔. จํานวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ การ
บริการ จาก
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน วทน. 
ทางกายภาพ
เพ่ิมขึ้น 

๕. การวิจัยและ
พัฒนาใน
ภาคเอกชน 
เพ่ิมขึ้น  

  กลยุทธ์ท่ี ๕.๔ การ
สนับสนุนการ
ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ให้เอื้อต่อการพัฒนา 
วทน. 

๑. ระดับ
ความสามารถ
ของกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการ
พัฒนางาน
นวัตกรรมของ
ภาคเอกชน 
ประชาชนดีขึ้น  

๒. จํานวนการ
ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาลดลง  

๑. ประสิทธิภาพของ
รัฐบาลในการ
สนับสนุนการ
ลงทุนของ
ภาคเอกชน และ
การพัฒนางาน 
วทน.  ดีขึ้น  

๒. รายได้ การ
ส่งออก ผลิตภาพ
และการจ้างงาน
ของประเทศ 
เพ่ิมขึ้น  
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๓. จํานวนสิทธิบัตร
ท่ีเป็นของคนไทย 
เพ่ิมขึ้น  

๔. จํานวนสิทธิบัตร
ท่ีคนไทยสามารถ
นําไปจดใน
ต่างประเทศ  
เพ่ิมขึ้น  

๕. ศักยภาพของ
ภาคเอกชนใน
การสร้าง
นวัตกรรมเชิง
พาณิชย์เพ่ิมขึ้น  

๖. การวิจัยและ
พัฒนาใน
ภาคเอกชน 
เพ่ิมขึ้น  

  กลยุทธ์ท่ี ๕.๕ การ
บริหารจัดการการ
ดําเนินงานพัฒนา 
วทน. 

๑. แผน วทน. 
แห่งชาติ 
แผนปฏิบัติการ 
กลุ่มจังหวัด 
จังหวัด ท้องถ่ิน 
และชุมชน  

๒. ฐานข้อมูล วทน.  
ของประเทศท่ี
สมบูรณ์และ
ทันสมัย  

๓. เครือข่าย และ
แผนงานการวิจัย
และพัฒนาใน
ภาครัฐและ
เอกชนเชิงบูรณา
การอย่างเป็น
ระบบมีทิศทาง 

๑. ประสทิธิภาพของ
รัฐบาลในการ
กระจายอํานาจสู่
ท้องถ่ินและ
ชุมชนดีขึ้น  

๒. ประสิทธิภาพใน
การกํากับ 
ติดตามผลการ
ดําเนินงานการ
พัฒนางาน วทน. 
ของประเทศดีขึ้น 

๓. รายได้ การ
ส่งออก ผลิตภาพ
และการจ้างงาน
ของประเทศ 
เพ่ิมขึ้น  
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โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอื้อ 

เส้นทางการสร้าง
นวัตกรรมร่วม 

 Lifestyle (Health and Education)  
 Resource & Land (Soil, Forest etc)  
 Capacity Building (Retrofits for Energy and Water Efficiency)  
 Waste Management (Recycling)  
 Environmental Management  
 Clean Infra. & Renew. Energy (Alternative fuel, Hybrid etc.)  

สนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน และ
ท้องถ่ินด้วย วทน. 

สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถ ความยืดหยุ่น 
และนวัตกรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการด้วย วทน. 

สนับสนุนการ
เสริมสร้างความม่ันคง

ด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศด้วย วทน. 

สนับสนุนการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพทุน
มนุษย์ของประเทศ

ด้าน วทน. 

การเงิน การคลัง 
 การขยายบทบาทการร่วมทุน (Venture Capital) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน วทน. SMEs  
 การสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินผ่าน Bank และ Non-Bank การให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า การปรับปรุงระบบและ

กลไกการค้ําประกันสินเชื่อด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  
 เงินให้เปล่าสมทบ (Matching Grants) และเงินร่วมลงทุน (Equity Financing) ภาครัฐ - STI Seed Fund, Start Up 

Fund and Early Growth Fund  
 การจัดต้ังกองทุนการพัฒนางาน วทน. ภาครัฐร่วมเอกชน และการพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ (TI Bank)  
 การพัฒนาระบบการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
 การสนับสนุนการเข้าระดมทุนในตลาดทุน  
 การให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาเคร่ืองจักร เพ่ือการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาการ

พัฒนา วทน. เชิงพาณิชย์  
 การเพ่ิมช่องทางการใช้บริการภาครัฐตามนโยบาย มาตรการการเงินการคลังผ่าน Broadband  ฯลฯ  
การตลาด 
 ระบบการประมูล ประกวดงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการลงทุนของภาครัฐโดยมีรางวัลเป็นผู้ได้รับงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 การเพ่ิมช่องทางการตลาดสําหรับสินค้านวัตกรรม เช่น ศูนย์แสดง  ศูนย์กระจาย และศูนย์จําหน่ายสินค้านวัตกรรม

เชิงบูรณาการร่วมของหน่วยปฏิบัติ  
 ระบบการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ เช่น ตลาดนวัตกรรม.Com 
 ASEAN+๖ Blue Ocean Market (การลดการกีดกันทางการค้า วทน. เพ่ืออาหารไทยสู่ตลาดโลก) 
 การจัดทํา STI Channel และ STI Mall 
 ตลาดนัดงานวิจยั (R&D Market Place) ฯลฯ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 เขตเมืองวิทยาศาสตร์/นวัตกรรม 
 นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาเอกชน  
 สถาบันวิจัยเฉพาะทาง  
 สถาบันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงและการป้องกันประเทศ  
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 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพ่ือเป็นแหล่งในการทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์งาน  
 ศูนย์ท่ีปรึกษานวัตกรรม  
 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centre of Excellence)  
 วิทยาลัย วทน. นอกร้ัว (e-Sci., e-STI University, พัฒนาหลักสูตร ผู้ประกอบการ วทน. รุ่นเยาว์,  เทียบโอนวิชาชีพ  

วทน.,  พัฒนาทักษะแรงงาน วทน., รร. วิทย์ในสถานประกอบการ) 
 คลินิกเทคโนโลยีและระบบ Mobile 
 สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูง 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วทน. 
 ศูนย์มาตรวิทยา  
 อุทยานซอฟต์แวร์ 
 ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์เขตร้อน  
 ระบบ Public Private University Partnership เพ่ือพัฒนาระบบมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ และการรับรอง  

การคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ เพ่ือกํากับดูแลการผลิตและการนําเข้าสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

 STI บรอดแบรนด์ Services เน้นการศึกษา สาธารณสุข การเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ อย่างท่ัวถึง
ผ่านการบูรณาการสารพัน e-Service 

 ศูนย์บริกรบริการ วทน. แบบครบวงจร (ICT เพ่ือผู้ประกอบการ มาตรฐาน, IP, Design, Development, Testing, 
ข้อมูลตลาด, ทางด่วนศุลกากรอุตสาหกรรม Hi Tech. เบ็ดเสร็จเชิงบูรณาการ ต้ังแต่กิจกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้าํ 
ในพ้ืนท่ี) 

 ระบบเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและพัฒนาและผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ ศุลกากร ทดสอบทันใจ โดยระบบ Online 
เชื่อมโยง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (MIS/GIS) ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT และ Broadband ฯลฯ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
 การศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แก้ไขปัญหาและรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี GMOs  และความ

ปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จริยธรรม เซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cell)   
 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
 ระบบประเมินราคาผลงานวิจัยและพัฒนาและการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ 
การบริหารจัดการ  
 การจัดทําแผนปฏิบัติการ วทน. ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ท้องถ่ิน และชุมชน  
 ระบบประเมินผลนโยบาย แผนงาน โครงการ ว่าด้วยการพัฒนา วทน. ในทุกระดับ  
 ระบบฐานข้อมูล  วทน. แห่งชาติ  เชื่อมโยง ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน Technology Data Base 

Knowledge Centre, STI Corner, Economic STI Warning Centre เป็นต้น 
 ระบบบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาท่ีมีความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนา

เชิงทดลอง  
 ระบบวิจัยเชิงบูรณาการ ขยายขอบเขตไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ระบบบูรณาการบริหารจัดการการให้ทุนวิจัย  
 ระบบบูรณาการการจัดสรรทรัพยากรระหว่างหน่วยงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
 ระบบการวิจัยทันใจผ่านกระบวนการคัดลอกและพัฒนาต่อยอดหรือ Copy and Development  
 ระบบการบริหารจัดการ รัฐ –เอกชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน- สถาบันการศึกษา -ชุมชน ขับเคลื่อน ผลักดัน และ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้าน วทน.  
 สภา วทน. (สร้างเครือข่าย วทน. ชุมชน) 
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ระบบบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เช่น ปัญญาประดิษฐ์  Tacit Knowledge, 
Learning Facilitation ห้องสมุด วัด โรงเรียน และ Project Based Learning (PBL) ฯลฯ 
(อนึ่ง การดําเนินการแผนงานโครงการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอื้อ จําเป็นท่ีจะต้องตอบโจทย์ร่วมท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดของแผนงาน โครงการจะต้องมีท้ัง
หน่วยงานระดับนโยบาย ระบบสนับสนุนและปฏิบัติการดําเนินการร่วมกัน โดยมีงบประมาณ ระยะเวลาในการ 
ดําเนินการท่ีชัดเจน 
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๑๑๔ 
 

 
 
 
 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมท้ัง
ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ดังน้ัน เพ่ือให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเอง ด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดความรู้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการ
พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนมีการบูรณาการและความ
เช่ือมโยงการดําเนินงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทุกภาคส่วนตามบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และระดับการสนับสนุน สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้จัดทํานโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนประเทศ
ไทยอย่างมีทิศทาง ทั้งในระดับเป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ  

นอกเหนือจากการมีนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๖๔) การผลักดันด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้มีกระบวนการแปลงนโยบายและแผนฯ สู่การปฏิบัติ 
จัดเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นต้องอาศัยกลไกและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
การวางแผน ผลักดัน สนับสนุน ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพ่ือปรับนโยบายหรือ
แนวทางการดําเนินงาน ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์รวมให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้  

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการแปลงนโยบายและแผนฯ สู่การปฏิบัติ ดังน้ัน สวทน. จะได้นํา
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ไปใช้เป็น
กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเชิงปฏิบัติทั้งด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาวิชาชีพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลท่ีมี
ผลงานดีเด่น การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การนําผลการวิจัย
และพัฒนาไปสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการขอรับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การ
ส่งเสริมการใช้มาตรการทางการเงินหรือการคลังและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพ่ือการพัฒนางานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับ รองรับ
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๑๐ ปี มีการลําดับความสําคัญเพ่ือการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ส่วนที่ ๓ 

บทท่ี ๖ กลไกและเครื่องมือในการขบัเคลื่อน 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต ิ



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                                                              

๑๑๕ 
 

สังคมของประเทศที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ มีการกําหนดภารกิจหน้าที่อย่างชัดเจนสําหรับหน่วยงานของรัฐในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ 
และระดับสนับสนุน มีการประมาณการค่าใช้จ่ายและเคร่ืองมือต่างๆเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ได้มาซึ่งการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ มีกรอบการส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
ในระยะต่างๆ นอกจากน้ีแผนปฏิบัติการฯ ยังเป็นกระบวนการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่ (กลุ่มจังหวัดและจังหวัด) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามวัตถุประสงค์ร่วมกันที่กําหนดไว้ในนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ใช้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามแผน
อันสืบเน่ืองมาจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและสถานการณ์ ตามลําดับ   

 
 
 
 

กระบวนการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๖๔) สู่แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อ้างอิงจากลําดับความสําคัญ
ของการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศไทย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ จึงได้กําหนดกระบวนการในการจัดทําแผนออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่  

๑. แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๒. แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ทั้ง ๒ ฉบับ อาศัยความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ

ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ทั้งใน
ส่วนของยุทธศาสตร์พ้ืนฐานด้านการพัฒนากําลังคน โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือ และยุทธศาสตร์เป้าหมาย
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนกลางในการดําเนินงาน
เพ่ือความต่อเน่ืองในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังคงอยู่จากการ
พัฒนาที่ผ่านมา และช้ีนําแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ควรให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ือง อันจะนําไปสู่การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ
สังคมฐานความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  

นอกจากน้ีกระบวนการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) สู่แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้ง ๒ ฉบับ ได้
คํานึงถึงความเป็นไปได้ด้านงบประมาณและทรัพยากรของประเทศตลอดจนผลสัมฤทธ์ิในอนาคต ลดความ

๖.๑ กระบวนการแปลงนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   
 สู่แผนปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                                                              

๑๑๖ 
 

ซ้ําซ้อน เกิดการบูรณาการ ดังน้ัน กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการทั้ง ๒ ฉบับจึงได้กําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการออกเป็น ๒ แนวทางหลักดังน้ี  

๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการบรรลุโจทย์ร่วมของประเทศ ต้องอาศัยการทํางาน
ร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนด
ทิศทางและกลุ่มเป้าหมายในแผนปฏิบัติการตามโจทย์ร่วมของประเทศ พิจารณาจาก
บทบาททางเศรษฐกิจ แนวโน้ม ศักยภาพ ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน 
ตลอดจนความม่ันคงระดับประเทศ อาศัยการดําเนินงานเชิงบูรณาการและต่อเนื่อง 
ซ่ึงได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) (รูปภาพท่ี ๖.๑)  
 

รูปภาพท่ี ๖.๑  แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการบรรลุโจทย์ร่วมของประเทศ 
 

แนวทางในการจัดทาํแผนปฏบิัตกิาร วทน. แห่งชาติ 

ส่วนชุมชน

ส่วนกลาง

ส่วนพืน้ที่
ภูมิภาค

ทุนทรัพยากร
ธรรมชาตฯิ

ทุนสังคม

ทุนเศรษฐกิจ

ประชาชนเอกชน

ภาครัฐ

แผนปฏิบัตกิาร
ส่ิงแวดล้อม
สีเขียว

แผนปฏิบัตกิาร
สังคมสีเขียว

แผนปฏิบัตกิาร
เศรษฐกิจ
สีเขียว

วิจัยและ
พัฒนา วทน

การบริหารจัดการบ้านเมือง
การปกครอง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฯ
กําลังคน วทน.

โครงสร้างพืน้ฐาน วทน.
การนํา วทน. (TT) ไปใช้สําหรับ
เศรษฐกิจ, สังคม, ส่ิงแวดล้อม

และพลังงาน

วิจัยและพฒันาด้านสังคม 
ศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ระบบการวิจัย มาตรฐานการวิจัย 
ส่งเสริมสนับสนุนการวจัิยฯ

พลังการเมือง

พลังความรู้การเคลือ่นไหว
ทางสังคม

  
 

 
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการบรรลุโจทย์เฉพาะ ตามภารกิจหน้าที่ระดับ

หน่วยงาน สํานักงาน สถาบันนั้นๆ ทั้งที่ เป็นงานประจําหรืองานเฉพาะการ 
นอกเหนือจากโจทย์ร่วมของประเทศตามข้อ ๑ และเพื่อการปรับกระบวนทัศน์และ
วิธีการทํางานที่ตามมาให้มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
โดยเน้นการดําเนินการเชิงบูรณาการ  
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และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจส่วนกลาง
ไปสู่ท้องถิ่น กระบวนการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
จัดทําร่างนโยบายและแผนฯ ดังน้ัน กระบวนการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) สู่แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติของ
ทั้ง ๒ แนวทางจึงได้ผนวกกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ รายพ้ืนที่ทั้งในมิติกลุ่มจังหวัด และจังหวัดร่วม
ด้วย เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในส่วนพ้ืนที่ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
การทํางานอย่างบูรณาการโดยแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นของประเทศ 
(รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ รายพ้ืนที่ปรากฏในข้อ ๖.๗)  

หลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ เพ่ือกําหนดแผนงาน 
โครงการในแผนปฏิบัติการฯ ทั้ง ๒ ฉบับ มีดังน้ี   

๑. การแก้ไขปัญหาและการวางรากฐานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังคง
อยู่จากการพัฒนาท่ีผ่านมา รวมทั้งการดําเนินงานที่ควรให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง โดย
ครอบคลุม การวิจัยและพัฒนา (พื้นฐาน ประยุกต์ และทดลอง) การพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (การนําผลการวิจัยและพัฒนาขั้นทดลองถ่ายทอดสู่สาธารณะ) การสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน. (รวมบุคลากรวิจัยและ
พัฒนา) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาปัจจัยเอ้ือในการสนับสนุนการพัฒนางาน 
วทน.  

๒. แนวทางใหม่ตามข้อ ๑ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามช่วงระยะเวลา
ดังนี้  

 ระยะสั้น (ปีที่ ๑ – ๒) มุ่งเน้นการปรับปรุง (Restructuring) ประสิทธิภาพของระบบ
การพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน รองรับ
ระบบการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย 
  การจัดทําแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อ
การเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
  การจัดทําแผนปฏิบัติการรายสาขาทั้งในมิติเทคโนโลยีและมิติสาขาเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้พร้อมรองรับการก้าว
กระโดดของนวัตกรรมเขียว 
  การจัดทําแผนปฏิบัติการ วทน. เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตามลําดับ  

ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นของแผนปีที่ ๑ (๒๕๕๕) ให้จัดทําแผนปฏิบัติการในรูปแบบของการ
รวบรวมแผนงานโครงการตามภารกิจหน้าที่ระดับหน่วยงาน สํานักงาน สถาบันต่างๆ 
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการพัฒนา วทน. ของประเทศไทย และจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
เพื่อให้บรรลุโจทย์ร่วมของประเทศในช่วงระยะเวลาต่อๆ ไปของแผน   
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 ระยะกลาง (ปีที่ ๓–๗) มุ่งเน้นการผลักดันการสร้างสมรรถภาพและขีดความสามารถ 
(Capacity Building) เพื่อขยายผลการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทย ตามเป้าหมายและความพร้อมในระยะเร่ิมต้นที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ในเชิงพลวัตรและตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  

 ระยะยาว (ปีที่ ๘–๑๐) มุ่งเน้นการพัฒนาและการเพิ่มความแข็งแกร่ง (Developing 
and Strengthening) โดยเชื่อมโยงความต่อเนื่องจากการประเมินผลของแผนและการ
กําหนดทิศทางของประเทศไทยในอนาคต ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๔) 
(รูปภาพท่ี ๖.๒) 

 
รูปภาพท่ี ๖.๒ กรอบการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สู ่
         แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

Seed Tech, Breeding Tech, 
Diagnostic Tech, Drug 
Tech,  Soil Tech, GIS, 
Logistic Software, Cold 
Chain, Environmental 

Control Tech for 
Agricultural Sector: 
Material Tech for 

Agriculture Sector Pre and 
Post - harvest Tech 

Packaging Design Tech. 
Organic Tech G.I. 

(Innovation) 
Neutraceutical

STI Roadmap

Nanotechnology, Biotechnology, 
ICT, Material Science, 

Product/Service/Process/Packagin
g/Design Tech., Green & Clean 
Tech., Machine and Equip. Dev. 

Tech. / Retrofit Machine, Material 
Dev. Tech., Energy Efficiency 

Tech., Logistic Tech.
-software: (ERP), (SCMS), 

(WIS),etc.-hardware:  Barcode 
(1D/2D), EPC/RFID, RFID with 

Sensors, Electronic Seals, GPS for 
Navigation and Tracking, 

Intelligent Transport System 
(ITS), Transport Equipment, 
Smart Warehouse Equip. etc. 
Service Science Management, 

Engineering Safety & 
Standardization Tech. 

Environmental Tech., Alternative 
Energy Tech. (Industrial Design 

and Reform Tech.)

Nutrition, Drug, Medicine, 
Medical Instrument, 
Telemedicine, Health 
Informatics, Assistive 

Tech., Watch Dog Tech., 
Feed Tech. Breeding 

Tech., Soil Tech. Water 
Management, Organic, 

Design Tech, E-commerce,  
Software, Food Tech. (TT), 

Waste Management, 
Ocean Sci. Material Sci., 

Disaster Warning System, 
Solar Tech., Biodiesel, 

Geothermal, 
Biomass/Biogas

Biofuels (Ethanol & 
Biodiesel) , Water Wind 

Solar, GMOs (Plant), 
CCS, Water Management 
Modeling,  Early warning 
System, Coastal Erosion 
Management System, 
Plant Biotechnology, 
Mechanization, Water 

Footprint Pending, Ocean 
Sci. 

การสร้างกาํลงัคนดา้น วทน.
การสร้างบุคลากรวจิยั, การ
สร้างนกัวิจยั, การสร้างพฒันา
บุคคลากรดา้นการศึกษา, 
การสร้างแรงงาน, การสร้าง
วิชาชีพ, การสร้างภูมิปัญญา

และความตระหนกั

การพฒันาเครือ่งมอืทาง
การเงนิการคลงั, STI 

Markets, การบรงิานงาน
และเครอืขา่ยด้าน STI, 
การพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ R&D, 
การปรบัปรุงกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั, การ
บรกิารจดัการขอ้มลู STI, 
ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา
และการถา่ยทอดเทคโนโลยี
จากโจทยค์วามต้องการของ
ประเทศ (Demand-
driven R&D and 

technology transfer)  

ร่างกรอบแผนปฏิบัตกิาร วทน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว

Restructuring Capability Building Developing and Strengthening  

STI STI System

ร่างกรอบแผนปฏิบัตกิาร วทน. (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  
 
 

 
กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

(พ .ศ .  ๒๕๕๕ -๒๕๖๔ )  มีการบริหารจัดการแบ่งตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  โดยมี
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และแผนในภาพรวม และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(สวทน.) เป็นแกนกลางในการประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน ในระดับส่วนกลาง และในระดับพ้ืนที่ ตามนโยบาย
การกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ทั้งน้ี กลไกในการขับเคลื่อนจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ กลไก

๖.๒ กลไกในการขับเคลือ่น 
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การขับเคล่ือนภาครัฐ และกลไกในการขับเคลื่อนภาคเอกชน โดยมีระดับการขับเคล่ือนทั้งในส่วนกลางและ
พ้ืนที่รายภูมิภาค (รูปภาพที่ ๖.๒) 

  
๖.๒.๑ กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนของภาครัฐ  

ระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติภายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวน
ไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการโดยคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ จัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
หน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานของรัฐรวมท้ังเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน 
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนดําเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน 
ติดตามประเมินสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

ระดับปฏิบัติการและระดับสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลจัดต้ังภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเป็นผู้จัดทํานโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาพรวม สนับสนุน รวบรวมและให้คําแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานของรัฐ ติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) และคณะรัฐมนตรีตามลําดับ  
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รูปภาพท่ี ๖.๓  กลไกขับเคลือ่นนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 

ระดบันโยบาย วทน. 

-ยุทธศาสตร์
-กลยุทธ์
-มาตรการ

การผลกัดัน ๑๐ ปี

๑-๕ ปี ปฏิบัติการ

๖-๑๐ ปี ปฏิบัติการ

สนับสนุน/ 
แนะนํา / 
ผลักดัน

ระดับปฏิบัติการ

ระดับสนับสนุน

ตวัชีว้ัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ตวัช้ีวดั

ผลผลติ

ผลลพัธ์

ประเมินผล

มหภาค

จุลภาค

ประเมินผล

มหภาค

จุลภาค

กระทรวง
เจ้าภาพ

เอกชน

อปท. มหาวทิยาลัย

กวทน.

สวทน รายงานผลการประเมินต่อ ครม.
/เสนอแนะ/ ปรับปรุง

รายปี + ๕ ปี

กวทน.

สวทน สวทน

Benchmarking process

กลไกขบัเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. 

สนับสนุน/ 
แนะนํา / 
ผลักดัน

ก.พาณิชย์

ก.การท่องเที่ยวฯ

ก.ศึกษาธิการ

ก.เกษตรฯ

ก.วิทย์ฯ

ก.การคลังฯ ก.แรงงานฯ

ก.มหาดไทย

ก. พัฒนาสังคมฯ

ก.อุตสาหกรรม

ก.พลังงาน

ก. ICT

ก.ทรัพยากรฯ

ก.กลาโหม

ก. สาธารณสุข

• เงนิร่วมลงทุน•สนบัสนุนเงินวจิยั

• สนบัสนุน วทน. ชุมชน

•จดัทํามาตรฐาน
และมาตรฐานสากล

•  จัดต้ังอุทยานวิทย์ฯ วทน.
• ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
   จัดต้ังอุทยานวิทย์ฯ ของภาคเอกชน

สวทช. สสว. 
NIA.

MAI  ก. วรรณ
ธนาคารพาณิชย์

สมอ. กรอ. อย. 
มกอช.   

BOI อปท.  สถาบัน
การศึกษา 

• สนับสนุน วทน.  ระดับกิจการ

• สนับสนุน วทน.  จาก ตปท.

วช. สวทช. สกว.
สวก. สวรส. 
สกอ.TRIDI

สวทช. กนอ. 
วว.

สถาอุตฯ 
สภาหอฯ

World Bank 
ADB

TDR   WHO

พืน้ที่ /
ภูมิภาค

THA
IST

วช.

สวร
ส

สกว

สวก

NI
A

Uni
.

สอท
.

สภา
หอฯ

สสส
.

 
 

๖.๒.๒ กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนของภาคเอกชน  
ปัจจุบันองค์กรเอกชนหลายแห่งเริ่มมีบทบาทหน้าที่และให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายและ

แผนแห่งชาติ รวมท้ังการให้บริการด้านโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมากย่ิงขึ้น แต่ยังขาดการมองภาพร่วมกันกับภาครัฐอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ส่งผลให้นโยบายและแผนแห่งชาติยังขาดประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ ดังน้ัน แนวทางในการขับเคล่ือน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้กลไกในการขับ
เคลื่อนที่มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ และเพ่ือให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนอย่างมีคุณค่า การผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในระดับสนับสนุนจะ
เป็นอีกหน่ึงกลไกสําคัญในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐเพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีธรรมาภิบาล โดยกลไกขับเคลื่อนในส่วนของภาคเอกชนจําเป็นที่จะต้องจัดให้มี
เครือข่ายองค์กรที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพรับผิดชอบขับเคล่ือนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเช่ือมโยงและความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนของ
ภาครัฐหัวข้อ ๖.๒.๑ และ/หรืออาจให้มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานภาคเอกชนทํางานร่วมกันกับภาครัฐ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นฝ่าย
เลขานุการ และมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ ดังน้ี   
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 จัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน  
 สนับสนุน แนะนํา ประสาน ผลักดันและให้ความร่วมมือองค์การเครือข่ายสมาชิกของสภา

อุตสาหกรรมและสภาหอการค้าส่วนพ้ืนที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
 วางแผนงบประมาณ เพ่ือการปฏิบัติและดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วม  
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของประเทศ  
 จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ  
 จัดทํากิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 

๖.๒.๓ กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนพืน้ที่  
การใช้กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรรมแห่งชาติในส่วน

พ้ืนที่ เป็นการผลักดันให้เกิดการกระจายอํานาจ มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น สร้างรูปธรรมในการเรียนรู้และสถาปนากระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทั้งภาค
ราชการ องค์กรปกครอง เอกชน วิชาการ องค์กรชุมชน และประชาชนได้อย่างมีพลัง การสร้างกลไกในการ
ขับเคลื่อนในส่วนพ้ืนที่จะทําให้เกิดการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่นและชุมชนโดยมีผู้
ประสานงานระดับนโยบาย ปฏิบัติการและสนับสนุนในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 

ปัจจุบันกลไกในการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับพ้ืนที่อาศัยบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว
กําหนดให้มี “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เป็นคณะกรรมการร่วม
ระหว่างกระทรวงทําหน้าที่วางแนวทางปฏิบัติ กํากับการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล โดยบทบาทของ
กระทรวงมหาดไทยคือการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการบริหาร
จัดการ ทําหน้าที่เป็น “ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO)” 
ประสานเช่ือมโยงหน่วยราชการในจังหวัดกับหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พ้ืนที่ บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการมอบหมายสถาบันการศึกษาที่มีคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายเป็น “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําจังหวัด” ทําหน้าที่สนับสนุนงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดและประสานกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง เพ่ือดําเนินการจัด
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงฯ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยท้ังสองกระทรวงมีหน้าที่ประสาน กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนบูรณาการ มีการจัดต้ัง “คณะทํางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.” ในแต่ละจังหวัด ภายใต้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ใน
จังหวัดนําร่องแล้ว ๘ จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. ๒๕๕๓) ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ กบจ. ของแต่ละ
จังหวัดดูแลรับผิดชอบ 

กลไกการบูรณาการงานด้าน วทน. ดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็นกลไกที่มีการสถาปนาให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหว่างกระทรวงและระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคแล้วในระดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม กลไกดังกล่าว
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มีองค์ประกอบเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคเป็นหลัก กล่าวคืออยู่ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังน้ัน การ
ดําเนินการในระยะต่อไปจึงควรมุ่งขยายกลไกการบูรณาการงานด้าน วทน. ให้ลึกลงสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการกระจายอํานาจและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เร่งเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็ง ซึ่งรากฐานหนึ่งคือชุมชน
ท้องถิ่น การบูรณาการงานด้าน วทน. ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจึงต้องให้ความสําคัญกับบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนมากขึ้น เน่ืองจากเป็นองค์กรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และรัฐบาลมีแนวโน้มที่
จะกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยกฎหมาย ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอนาคตจะมีอํานาจการตัดสินใจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และทรัพยากรมากขึ้น   

การสร้างกลไกการขับเคลื่อนในส่วนพ้ืนที่ นอกจากจะเป็นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่
ท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมอีกทางหน่ึง ตลอดจนลดการทับซ้อนการทํางานของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอํานาจของกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น อ.บ.จ. อ.บ.ต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมและองค์กรชุมชน จากกลุ่มต่างๆ โดย
กลไกขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่จําเป็นที่จะต้องจัดให้มีเครือข่ายองค์การที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เฉกเช่นเดียวกับการกําหนดกลไกในการขับเคลื่อน
ภาคเอกชน รูปแบบของคณะกรรมการการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในระดับพ้ืนที่ด้วย การขยาย
องค์ประกอบเดิมที่ดําเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กร ชุมชนตําบล 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้แทนวิทยาลัยชุมชนที่ต้ังอยู่ในจังหวัดน้ันๆ ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่
ต้ังอยู่ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดน้ันๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึงที่อาจประกอบด้วยปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน
ต้นแบบ นักวิชาการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) ในพ้ืนที่ (มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่) และภาคเอกชน ทํางานร่วมกัน โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

 จัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรายพ้ืนที ่
 สนับสนุน แนะนํา ประสาน ผลักดันและให้ความร่วมมือองค์การเครือข่ายสมาชิกที่มีอยู่ในท้องถิ่น

เช่น อ.บ.จ. อ.บ.ต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมและองค์กรชุมชน  
 วางแผนงบประมาณ เพ่ือการปฏิบัติและดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วม  
 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นและชุมชน ในการ

พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
 สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการและเอกชนในการพัฒนาทํากิจกรรมตามข้อ ๑ ถึง ๔ และ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

 จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

 จัดทํากิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 
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   ทั้งน้ี การผลักดันให้กลไกในการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการมีส่วน
ร่วมจําเป็นที่จะต้องใช้กลไกของประชาคม ผ่านสภาประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบลและระดับอําเภอ 
โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็นแกนกลาง เพ่ือจะได้เป็นเสียงสะท้อนการทํางานของพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการเข้าร่วมในการกําหนด ติดตาม สนับสนุนการทํางานในระดับท้องถิ่นร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือผลักดันให้เกิดเอกภาพ ความเป็นอิสระในการจัดการพ้ืนที่ของตน ทั้งในส่วนของ
งบประมาณ การบริหารจัดการ การวางแผนพัฒนาต่างๆ ประกอบการปฏิรูปให้หน่วยของอําเภอ และจังหวัด
เปลี่ยนบทบาทจากการกํากับ ควบคุม สั่งการ มาเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและการให้คําปรึกษา แนะนํา 
เพ่ือให้กลไกทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีเอกภาพ จําเป็นต้องเร่ง
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการที่ ๔ ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

๑. การใช้ วทน. เพ่ือการยกระดับศักยภาพองค์กรชุมชน  
๒. การพัฒนากลไกการเมืองภาคประชาชนในระดับท้องถิ่นรายพ้ืนที่ต้นแบบผ่านมหาวิทยาลัยใน

พ้ืนที่ ทําหน้าที่ผลักดัน ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการทํางานร่วมกัน และสร้างพ้ืนที่ในการ
ทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓. สร้างกระบวนการพัฒนาหลักสูตร วทน. ในการยกระดับการทํางานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือผลักดันการเช่ือมโยง
กลไกการทํางานเชิงบูรณาการ และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการทํางานระหว่างองค์กรชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. สร้างพ้ืนที่เรียนรู้ ภายใต้ทิศทางในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและถอด
สรุปบทเรียน ประสบการณ์ที่ได้จากแกนนํา ผู้นํา ปราชญ์ เพ่ือยกระดับเป็นหลักสูตรเพ่ือใช้
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป  
 

 
การกําหนดเครื่องมือในการขับเคลื่อน เป็นการสนับสนุนให้การแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) และกลไกในการขับเคลื่อนในส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนพ้ืนที่ สามารถนําไปสู่แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติได้จริง มุ่งเน้นการเช่ือมโยง
อย่างเป็นระบบ เพ่ือปรับโครงสร้างการทํางานตามภารกิจร่วมกัน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด ลงมือ
ปฏิบัติและรับผิดชอบ เพ่ือสังคมคุณภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ตาม
กรอบแนวความคิดของแผนฉบับน้ี ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนจึงประกอบด้วย 

 เพ่ือสนับสนุนให้กลไกในการขับเคลื่อนมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเชิง
รูปธรรม มีความรับผิดชอบ 

 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาํแผนปฏิบัติการทั้งในส่วนกลาง ส่วนเอกชน และ
ส่วนพ้ืนที่  

 เพ่ือสร้างระบบการติดตาม ประเมินผลของแผนอย่างเป็นระบบ มีดัชนีช้ีวัดที่มีความเช่ือมโยง
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนเอกชน และส่วนพ้ืนที่  (รูปภาพที่ ๖.๓) 

 

๖.๓  เครื่องมือในการขับเคลื่อน 
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๖.๓.๑ เครื่องมือในสว่นของภาครัฐ  
การพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทยยังขาดการทํางานอย่าง

บูรณาการร่วมกันและความต่อเน่ือง การทํางานในส่วนกลางโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ต่างมีโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ บทบาท ภารกิจเฉพาะตน ขาดความร่วมมือและการประสานงานกับ
ภาคเอกชน วิชาการและพ้ืนที่ อย่างเป็นระบบ จริงจังและต่อเน่ือง ประกอบกับในระยะที่ผ่านมาประเทศไทย
ยังไม่ได้มีการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (วทน.) เชิงบูรณาการใน
การกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ยังไม่เกิดผลที่จะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่ดี เกิดความเช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทรัพยากรกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพและสังคมคุณภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  
 ในระยะที่ผ่านมา อุปสรรคสําคัญของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทย ได้แก่ การขาดสมดุลของด้านอุปสงค์และอุปทานเชิงบูรณาการอย่างมี
ทิศทาง ขาดองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหา ขาดผู้รับผิดชอบหลักในหน่วยงานของรัฐ และขาดทูตวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเช่ือมโยงแผนทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และระดับสนับสนุน 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงแผนของหน่วยงานของรัฐในระดับกรมที่มีอํานาจกําหนดนโยบายบริหารแผนตาม
ภารกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีการปฏิบัติเป็นเอกเทศ มีอํานาจทางกฎหมายที่เป็นอิสระ สามารถมี
งบประมาณของตนเอง  
 จากการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทั้งด้านการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือการบรรลุโจทย์ร่วมของประเทศ และบทเฉพาะตามภารกิจหน้าที่ระดับหน่วยงาน (ตาม
ข้อ ๖.๑) สู่การใช้กลไกในการขับเคลื่อนแผนในส่วนของภาครัฐ (ตามข้อ ๖.๒.๑) จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือใน
ส่วนของภาครัฐ ได้แก่  

๖.๓.๑.๑ การประสานให้มีผู้รับผิดชอบหลักในหน่วยงานของรัฐ (Executive Chief Science 
Technology and Innovation Officer, ECSO) เพ่ือทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการตาม
ภารกิจของหน่วยงานของตน 
๖.๓.๑.๒ การจัดต้ังสํานักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในหน่วยงานของรัฐ  
(Science Technology and Innovation Mobile Office, STIMO) ในรูปแบบของการประสาน
ความร่วมมือในเชิงระบบสารสนเทศ เพ่ือทําหน้าที่เป็นศูนย์เช่ือมโยงการประสาน เสนอแนะ และ
แนะนํา ECSO ของหน่วยงานของรัฐในการจัดทําแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงานตน โดย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติจะส่งผู้แทนเป็น ทูต
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation 
Ambassador, STI-A) เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน และอํานวยความสะดวกต่างๆ  
๖.๓.๑.๓ การกําหนดให้มีการใช้ระบบงบประมาณของประเทศ โดยกําหนดให้การพัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ต้องสอดคล้องตามนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) ตามที่ฝ่าย
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เลขานุการและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) เป็นผู้นําเสนอ  
๖.๓.๑.๔ การกําหนดให้มีการใช้วิธีการบูรณาการงบประมาณและความร่วมมือ เช่ือมโยงแผนของ
หน่วยงานของรัฐต่างๆ โดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(กวทน.) มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผ่านกลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) หรือ อวทน. (ช่ือของ
คณะอนุกรรมการฯ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยมีองค์ประกอบ ให้เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
เป็นคณะอนุกรรมการฯ และมี ECSO หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการ โดย
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
เป็นเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และการทําหน้าที่บริหารการ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

  จัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในระยะต่างๆ 
ของหน่วยงานของรัฐตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) รวมท้ังข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเชิง
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ให้รวมถึงอํานาจ
หน้าที่ในการเพ่ิมและลด วงเงินของแผนงาน/โครงการที่อยู่นอกเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ในระยะต่างๆ)   

 เสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เ ก่ียวกับการขับเคลื่อนและการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในระยะต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ตามนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๔)   

  จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และน วัตกรรมแ ห่ งชา ติ  ฉ บับที่  ๑  (พ .ศ .  ๒๕๕๕  - ๒๕๖๔ )  เ สนอ ต่อ
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) 

  ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนในการดําเนินกิจกรรม
ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

  ติดตาม และประเมินสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือ
ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  เ พ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ             
(กวทน.) พิจารณาแนวทางในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
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  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้รวมถึงอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือการ
กําหนด แต่งต้ัง คณะทํางาน และ/หรือคณะผู้เช่ียวชาญในการดําเนินงานการจัดทํา
ร่างแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมิติต่างๆ ทั้งในมิติของ
ยุทธศาสตร์ มิติรายสาขา และมิติรายพ้ืนที่ 

 
๖.๓.๒ เครื่องมือในสว่นของภาคเอกชน  
 การแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทั้งด้านการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือการบรรลุโจทย์ร่วมของประเทศ และโจทย์เฉพาะ ตามภารกิจหน้าที่ระดับหน่วยงาน 
(ตามข้อ ๖.๑) สู่การใช้กลไกในการขับเคลื่อนแผนในส่วนของภาคเอกชน (ตามข้อ ๖.๒.๒) จําเป็นที่จะต้องใช้
เครื่องมือในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ 

๖.๓.๒.๑ การประสานให้มีผู้รับผิดชอบหลักในหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนเอกชนระดับประเทศ 
(Executive Chief Science Technology and Innovation Officer, ECSO) ได้แก่ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพ่ือทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการ
ประสานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และเช่ือมโยงกับ
แผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงานของตน  
๖.๓.๒.๒ การจัดต้ังสํานักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในหน่วยงานท่ีเป็น
ตัวแทนเอกชนระดับประเทศ (Science Technology and Innovation Mobile Office, STIMO) 
ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือในเชิงระบบสารสนเทศเพ่ือทําหน้าที่เป็นศูนย์เช่ือมโยงการ
ประสาน เสนอแนะ และแนะนํา ECSO ของภาคเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการตามภารกิจของ
หน่วยงานตน โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จะ
ส่งผู้แทนเป็น ทูตทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and 
Innovation Ambassador, STIA) เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน และอํานวยความสะดวกต่างๆ  
๖.๓.๒.๓ การกําหนดให้ ECSO ตามข้อ ๖.๓.๒.๑ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) (อวทน) 
เพ่ือเสนอแนะแผนงานของภาคเอกชนเพ่ือการบูรณาการงบประมาณและความร่วมมือเช่ือมโยง
แผนงานของหน่วยงานของรัฐต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ (ตามข้อ 
๖.๓.๑.๔) 

 
๖.๓.๓ เครื่องมือในสว่นของพืน้ที่  

การกําหนดเครื่องมือเพ่ือการขับเคล่ือนแผนในส่วนของพ้ืนที่ จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนและท้องถิ่น เน่ืองจากในระยะที่ผ่านมา การขับเคลื่อนนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทยในส่วนของพ้ืนที่ ยังมีปัญหาอุปสรรคจากการ
กระจายอํานาจท่ียังไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายรัฐบาล ตลอดจนขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดการสร้างรูปธรรมในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้ง
ภาคราชการ เอกชน วิชาการ องค์กรชุมชน และประชาชน  และขาดการเช่ือมโยงแผนของหน่วยงานของรัฐใน
ระดับพ้ืนที่ ตามลําดับ 
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 การแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (วทน.) ทั้งด้านการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือการบรรลุโจทย์ร่วมของประเทศ และ การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ (ตามข้อ ๖.๑) สู่การใช้
กลไกในการขบัเคลื่อนแผนในส่วนของพ้ืนที่ (ตามข้อ ๖.๒.๓) จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือในส่วนของพ้ืนที่ ได้แก่  

๖.๓.๓.๑  การกําหนดผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของพ้ืนที่ (จังหวัด) โดยพัฒนากลไกเดิมที่ดําเนินการ
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กําหนดให้มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ ทําหน้าที่เป็น “ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial 
Chief Science Officer, PCSO)”  เป็น Executive Chief Science Technology and Innovation 
Officer (ECSO) เพ่ือทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานให้มีผู้รับผิดชอบหลักในระดับท้องถ่ิน 
(นายก อบจ.) (Local Chief Science Technology and Innovation Officer, LCSO) 
ผู้รับผิดชอบหลักในระดับชุมชนภาครัฐ (นายก อบต.) ผู้รับผิดชอบหลักในระดับชุมชนภาคเอกชน 
(ประธานสภาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด และประธานสภาหอการค้าในระดับจังหวัด) 
ผู้รับผิดชอบหลักในระดับชุมชนภาคประชาชน (ผู้นําชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน) (Community 
Chief Science Technology and Innovation Officer, CCSO) ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่
ระบุไว้ในกลไกในส่วนพ้ืนที่ข้อ ๖.๒.๓ ในการประสานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการตามภารกิจร่วมของประเทศและตาม
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่/ท้องถิ่น/ชุมชน 
๖.๓.๓.๒  การจัดต้ังสํานักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในส่วนของพื้นที่ 
(Regional Science Technology and Innovation Mobile Office, STIMO) ในรูปแบบของการ
ประสานความร่วมมือในเชิงระบบสารสนเทศเพ่ือทําหน้าที่เป็นศูนย์เช่ือมโยงการประสาน เสนอแนะ 
และแนะนํา ECSO, LCSO และ CCSO ของในส่วนของพ้ืนที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการในส่วนของ
พ้ืนที่ ท้องถิ่นและชุมชน โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ จะส่งผู้แทนเป็น ทูตทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology 
and Innovation Ambassador, STIA) เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน และอํานวยความสะดวกต่างๆ 
๖.๓.๓.๓  การกําหนดให้มีการใช้ระบบงบประมาณของประเทศผ่านระบบงบประมาณของพื้นที่ 
(จังหวัด) และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกําหนดให้การพัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของหน่วยงานในพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ต้อง
สอดคล้องตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(กวทน.) ตามท่ีฝ่ายเลขานุการและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้นําเสนอ 
๖.๓.๓.๔  การกําหนดให้มีการใช้วิธีการบูรณาการงบประมาณและความร่วมมือ เชื่อมโยงแผนของ
หน่วยงานของรัฐต่างๆ โดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(กวทน.) มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผ่านกลไก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) (อวทน.) ให้มีการ
พัฒนาต่อยอดกลไกเดิมที่ดําเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อ ๖.๒.๓ ให้
เปรียบเสมือนการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) (อวทน.) ในส่วนของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบ ให้ผู้ว่า
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ราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ECSO) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ร่วม นายก อบจ. 
(LCSO) โดยมีกรรมการท้ังจาก อบต. สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ผู้นําชุมชน/ปราชญ์ (CCSO) 
ทั้งน้ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นสามารถเป็นกรรมการเพ่ิมเติมได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น หรือจากการแต่งต้ังโดย ECSO และ/หรือ LCSO 
ในระดับพ้ืนที่ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ (ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)) เป็นเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการ และบริหารการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยมีอํานาจ
หน้าที่ ดังน้ี 

  จัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติรายพ้ืนที่ใน
ระยะต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐในระดับ พ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน ตามนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๔) รวมท้ังข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ให้รวมถึงอํานาจหน้าที่ในการเพ่ิมและลด วงเงินของแผนงาน/
โครงการท่ีอยู่นอกเป้าหมายของแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในระยะต่างๆ)   

 เสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เ ก่ียวกับการขับเคลื่อนและการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติรายพ้ืนที่ในระยะต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ตาม
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)   

  จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรายพ้ืนที่ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) 

    เสนอแนะ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายของท้องถิ่น (โดยใช้พระราชบัญญัติเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)  โดยจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายท่ีมีอยู่แล้วใน
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพ้ืนที่ 
ท้องถิ่น และชุมชนอันเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 

  ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนในระดับพ้ืนที่ในการ
ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

  ติดตาม และประเมินสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศรายพ้ืนที่ที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ เพ่ือรายงาน
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ต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ             
(กวทน.) พิจารณาแนวทางในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้รวมถึงอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือการ
กําหนด แต่งต้ัง คณะทํางาน และ/หรือคณะผู้เช่ียวชาญในการดําเนินงานการจัดทํา
ร่างแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมิติต่างๆ ทั้งในมิติของ
ยุทธศาสตร์ มิติรายสาขา และมิติรายพ้ืนที่ 
  

รูปภาพท่ี ๖.๔ เครื่องมือสนบัสนนุกลไกในการขบัเคลื่อน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ครม. 

    กวทน. 

คณะผู้เช่ียวชาญฯ 

ส่วนกลาง 

กระทรวง ผูท้รงคุณวฒิุ 

รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน 

หน่วยงานของรัฐ สถาบนัการศึกษา 

สภาหอการคา้ สภาอุตสาหกรรม 

สถาบนัทางการ ประชาชน 

 
 จัดทาํร่างแผน วทน – แผนปฏบัิติการ 

 สร้างกลไก (งบประมาณ/องค์ความรู้/
ประเมนิผล) 

 ประสานและสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ติดตามประเมนิผลและรายงาน 
 จัดทาํดัชนี ฐานข้อมูล 
 ปรับปรุงแก้ไขในรูปแบบ Rolling Plan 

 

พืน้ที ่(กลุ่มจังหวดั/จังหวดั) 

อปท. ผูท้รงคุณวุฒิ/ปราชญ ์

รัฐวิสาหกิจ สภาชุมชน 

หน่วยงานของรัฐ สถาบนัการศึกษา 

สภาหอฯ จงัหวดั สภาอุตฯ จงัหวดั 

ผูว้า่ราชการ ประชาชน 

ขั้นตอนในการจดัทําแผนฯ 

ส่วนของภาครัฐ ส่วนเอกชน ส่วนพืน้ที ่

คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) (อวทน.) 
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๑๓๐ 
 

๖.๓.๔ เครื่องมือพิเศษ 
เพ่ือให้กลไกทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชนและพ้ืนที่ตามรายละเอียดข้างต้นมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด รัฐบาลจะต้องสร้างเครื่องมือพิเศษเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้บรรลุเป้าหมายของการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพทางสังคม  
ได้แก่ 

๖.๓.๔.๑ การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยแผนงาน/โครงการ
ระดับชาติ: ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การแข่งขันที่รุนแรง อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจพ่ึงพิงการส่งออก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังไม่แข็งแกร่งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่มากเท่าที่ควร รัฐบาลจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมเคร่ืองมือกระตุ้นการลงทุนของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้เป็นผู้นําทางการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยแผนงาน/โครงการระดับชาติที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการระบบราง โครงการพลังงานทดแทนชุมชน 
โครงการเมืองสุขภาพ และการขยายผลโครงการตามพระราชดําริ โครงการเมืองนวัตกรรมในพ้ืนที่ เป็นต้น  

๖.๓.๔.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย ทั้งภาคเอกชนและประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รัฐบาลจําเป็นที่จะต้องเร่งลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เพ่ือการสร้างโอกาสในมิติ การจ้างงาน การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนผลักดัน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การรับรองมาตรฐานเพ่ือการแข่งขัน การใช้ ICT และการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน เช่น การสร้างระบบประกันอาชีพ 
ให้กําลังคนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเช่ือมโยงระบบ
ประกันสังคมและ/หรือเงินทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การสร้างระบบการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. เช่ือมโยง
มาตรการทางการเงินการคลังให้สิทธิการลดหย่อนภาษีเทียบเท่าการวิจัยและพัฒนา การสร้างระบบวิจัยบริการ
ที่มีเป้าหมายร่วมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของประเทศ (ความ
เสียหายต่อทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม) เป็นต้น  

๖.๓.๔.๓ การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการบูรณาการระบบ
งบประมาณ:  เมื่อสิ้นสุดระยะเริ่มต้นนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ (สิ้นสุดปีที่ ๒) หากพบว่านโยบายและแผนฯ ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกและเคร่ืองมือปกติ ตาม
หลักการบริหารจัดการทั่วไป รัฐบาลจําเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือทางการเงินการคลังพิเศษด้วยการจัดต้ัง 
กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ/หรือ การจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนของหน่วยงานอิสระที่มีอยู่เดิม เพ่ือการจัดสรรงบประมาณการพัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพ่ือการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ  
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นอกเหนือจากการกําหนดกลไกและเคร่ืองมือในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและส่วนพ้ืนที่ ที่มีกลไก
ทางการเงินและงบประมาณและกลไกในการติดตามประเมินผลตามที่ระบุไว้แล้ว พบว่าบทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน องค์กรและสถาบันต่างๆ จะเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) ในการ
ผลักดันให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยหน่วยงาน องค์กรและสถาบันหลัก
ภายในประเทศใน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติ ด้านการสนับสนุน และด้านการดําเนินงานใน
ส่วนพ้ืนที่ควรมีทบทวนบทบาท หน้าที่ ดังน้ี 
 

๖.๔.๑ ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย  
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาและกําหนด

กรอบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศในทิศทางที่เสริมสร้างเสถียรภาพและเพ่ิมคุณภาพของการ
ขยายตัว และส่งเสริมการออมในทุกระดับ  

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดทํา
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ  

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทํานโยบายและแผนการวิจัยและพัฒนาระดับชาติ    
 

ทั้งน้ีด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังจะต้องเก่ียวข้องหน่วยงานท่ีมีบทบาทด้าน
นโยบายอ่ืนๆ ดังน้ี  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดทิศทางนโยบายการเงินและตลาดทุนเพ่ือการพัฒนา วทน. 
ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลัง 

 กระทรวงการคลัง ดําเนินนโยบายการคลังที่สอดประสานกับนโยบายการเงิน รวมทั้งการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่น และการดําเนินนโยบายภาษีที่เอ้ือต่อการกระจายรายได้และแก้ปัญหาความ
ยากจน  

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดําเนินการรักษา
เสถียรภาพของตลาดทุน  

 
๖.๔.๒ ด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วย  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดหลักทรัพย์อย่างมี

เสถียรภาพ สร้างตลาดทุนส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 รัฐวิสาหกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานเพ่ือลดภาระของรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ด้วยกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน และ
การส่งเสริมการลงทุน 

๖.๔ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบนัหลกั 
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 สมาคมธนาคารไทย พัฒนาโครงสร้างระบบสถาบันการเงิน พิจารณาแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเพ่ือเสถียรภาพในอนาคต  

 กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ ดําเนินการด้านการค้าและการลงทุน สนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ  

 กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันดําเนินการ
ส่งเสริมการผลิต ส่งออก สินค้าและบริการ โดยเน้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา ร่วมมือและประสานกันในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กําลังคนทางด้าน วทน. และการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้แก่แรงงานและผู้ประกอบการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม     

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการลงทุนในธุรกิจทั้งในส่วนกลางและพ้ืนที่ ดําเนินการ
วิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมเพ่ือการปรับกระบวนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ 
มูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งร่วมกับภาครัฐกําหนดยุทธศาสตร์ และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริม
การตลาด พัฒนามาตรฐานธุรกิจและบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ให้ความ
ร่วมมือในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ดํ า เ นินการ ด้านพลั ง งาน  สิ่ งแวดล้ อม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม      

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานอิสระในกํากับของรัฐอ่ืนๆ 
ดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาและให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

 
๖.๔.๓ ด้านการสนับสนนุ ประกอบด้วย 
 สํานักงบประมาณ จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน

บริหารราชการแผ่นดิน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 
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 กองทุนต่าง ๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุน หน่วยงานเจ้าของกองทุน จัดระบบกองทุนให้ดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาการมีส่วนร่วมของนโยบายและแผน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

 
 
๖.๔.๔ ด้านการดําเนนิงานในส่วนพื้นที ่ประกอบด้วย 
 กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาองค์กรชุมชน หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ สภาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ สภาหอการค้าในพ้ืนที่ 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ผู้นําชุมชน/ปราชญ์ ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพ้ืนที่ ท้องถิ่นและ
ชุมชน ตามท่ีนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) กําหนด พร้อมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมกิจการในพ้ืนที่ 
รวมทั้งการร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่นให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนโดยสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วย วทน.    

 ประชาชน / NGO ตรวจสอบการดําเนินการให้มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ  
 

 
 
 การติดตามประเมินผลของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ยึดหลักการกระจายอํานาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของส่วน
ราชการ ส่วนเอกชน และส่วนพ้ืนที่ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบ
ติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และมาตรการ  ที่ ตนรับผิดชอบโดยที่ สํ า นักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือให้ข้อเสนอต่อ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) (อวทน.) และคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ในการกําหนดแผนงานการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป     
 การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้ง
ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ืองเป็น
รายปี เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กําหนด การควบคุม
เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
ในการดําเนินแผนงาน/โครงการต่อเน่ืองหรือ โครงการในลักษณะเดียวกันต่อไป และการปรับปรุงนโยบายและ
แผนฯ ในลักษณะ Rolling Plan   

๖.๕ แนวทางในการตดิตามประเมินผล  
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๑๓๔ 
 

 การประเมินผลกระทบของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ที่จะนําไปใช้ประกอบการปรับปรุงนโยบายและแผนฯ เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ จะดําเนินการ ๔ ระยะ ได้แก่ 

 ระยะสิ้นสุดปีที่ ๒ ของแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพ่ือพิจารณาการใช้เคร่ืองมือพิเศษเพ่ิมเติม 

 ระยะสิ้นสุดปีที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ระยะสิ้นสุดปีที่ ๒ ของแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทํานโยบายและแผน
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๔) 

 ระยะสิ้นสุดปีที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือประเมินผลของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 

 
๖.๕.๑ กรอบการประเมินผล      
  ประกอบด้วยผลสําเรจ็ ๓ ระดับ ได้แก่ 
ระดับผลผลิต :  ประเมินผลสําเร็จของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สําคัญที่เป็นเง่ือนไขความสําเร็จของ 

  เป้าหมายของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 

ระดับผลลัพธ์ :  ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ระดับผลกระทบ :  ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ (รูปภาพที่ ๖.๕) 
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๑๓๕ 
 

รูปภาพท่ี ๖.๕ กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  
 

กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผล ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ

Target Groups

Indigenous 

New Wave 

Green 
Innovation

STI

รายสาขา/รายพืน้ที่ – กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

ระดับของเทคโนโลย/ีSMEs & LEs & Multi-international

มี R&D
หลากหลาย
ทางชีวภาพมีความรู้มีปัจจัยเอ้ือต่อ 

วทน.

มรีะบบ
เตอืนภัย

มพีลงังาน
ทางเลอืกมเีครือข่าย

โครงสร้าง
พื้นฐาน วทน.

คุณภาพ
การศึกษา

มนีวตักรรมมีเทคโนโลยีสุขภาพ/สุข
ภาวะดี

แรงงาน
ทักษะ

มาตรฐาน
การศึกษา

กาํลงัคน 
วทน.

การส่งออก
ระบบ

นิเวศน์ที่ดี

ผลิตภาพ มูลค่าเพิม่

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
(GDP, Cost of Living, Competitiveness)

การจ้าง
งาน

Impacts

ท่ัวถึง เข้าถงึ

มแีผน กลไก 
เคร่ืองมอื

มลภาวะ
ลดลง

แผนงาน 
วทน.

Outcomes

Outputs

สังคมคุณภาพ (Happiness and Gini) 

ทรัพยากรมัน่คง (Green GDP)

รายได้/
กําไร

 
๖.๕.๒ กรอบความเช่ือมโยงผลสําเร็จ  
 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสําเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่
แสดงให้เห็นถึงการนํายุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ไปพิจารณาให้มีการดําเนินการที่สําคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่
สนองตอบยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ส่วนเอกชน และส่วนพ้ืนที่ และส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายระดับชาติ
ตามลําดับ ดังน้ี  
ระดับที่ ๑ ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยหน่วยงาน

ระดับจังหวัด/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ระดับที่ ๒  ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยหน่วยงาน

ระดับกระทรวง / กรม  
ระดับที่ ๓  ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ประเมินผลระดับชาติ 

(ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) (อวทน.) และคณะรัฐมนตรี) โดยการบูรณาการผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานในระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ 
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๖.๕.๓ เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
 ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สํานักงานประกันสังคม กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การนิคมอุตสาหกรรม  เป็นต้น และการสํารวจสถานการณ์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่ ประกอบการจัดทําระบบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดย Macro Model 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในการศึกษา จัดประชุม การระดมความคิดเห็น 
สํารวจลงพ้ืนที่ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิจัยเชิงนโยบายจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ในส่วนของ วทน. รายพ้ืนที่ ได้แก่   

 ภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
 ภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  
  ภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
 ภาคกลางและตะวันตก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
 ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)  

 
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการรายพ้ืนที่ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่าง
ย่ังยืน ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ต่างๆให้มีเสถียรภาพและสังคมคุณภาพอย่างต่อเน่ืองควบคู่ 
“นวัตกรรมเขียว” โดยให้ความสําคัญต่อการปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตของชุมชน การสร้างชุมชน
นวัตกรรม และการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของพ้ืนที่ มุ่งเน้นการทํา
ให้ประชาชนมีงานทํา มีผลิตภาพ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพ่ือรายได้ที่มั่นคง พอเพียงและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยแนวทางท่ีสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สําคัญเป็นรายพ้ืนที่ 
ได้แก่      

๑. ภาคเหนือ – มุ่งเน้นการพัฒนาและนํา วทน. ไปใช้เพ่ือการสนับสนุนด้านสุขภาวะอนามัยเชิง
ป้องกันและเชิงรักษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ชุมชนนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้) 
การเพ่ิมขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา ข้าว มันสําปะหลัง อาหารแปรรูป ท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ แฟช่ัน (สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานความรู้เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้าง
ระบบการเตือนภัย พยากรณ์ การบริหารจัดการนํ้า ดิน อากาศ (ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา 
นํ้าท่วม ดินและโคลนถล่ม และปัญหาหมอกควัน) การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (การบริหารจัดการขยะและของเสีย) การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

๖.๖ แนวทางในการจัดทําแผนปฏบิัติการ วทน. รายพืน้ท่ี  
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การสร้างเครือข่ายลุ่มนํ้าโขงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกําลังคน วทน. และการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดระบบแรงงานต่างด้าว  

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มุ่งเน้นการพัฒนาและนํา วทน. ไปใช้เพ่ือการสนับสนุนด้านสุข
ภาวะอนามัยเชิงป้องกันและเชิงรักษา (การเข้าถึงการแพทย์) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(ชุมชนนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้) การเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรชุมชน (ข้าว) การ
เพ่ิมขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในสาขา ข้าว มันสําปะหลัง ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อ้อย ท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ แฟช่ัน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่มห่ม) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานความรู้เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ การสร้างระบบการเตือนภัย พยากรณ์ การบริหารจัดการน้ํา ดิน ระบบ
ชลประทานและแหล่งนํ้าขนาดเล็ก การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การ
บริหารจัดการขยะและของเสีย) การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ (โรงสี) 
การสร้างเครือข่ายลุ่มนํ้าโขงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมุ่งเน้นการขยายฐานการผลิต
พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยว การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเน้นสาธารณสุข การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกําลังคน วทน. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดระบบแรงงานต่างด้าว และการสร้างจิตสาธารณะยึดเหน่ียวความสัมพันธ์ของสังคม  

๓. ภาคใต้ – มุ่งเน้นการพัฒนาและนํา วทน. ไปใช้เพ่ือการสนับสนุนด้านสุขภาวะอนามัยเชิง
ป้องกันและเชิงรักษา (การเข้าถึงการแพทย์) ความมั่นคงและความปลอดภัยในการดํารงชีวิต
ของประชาชน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ชุมชนนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้) การ
เพ่ิมขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในสาขา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง พลังงานทดแทนจากปาล์มนํ้ามัน อาหารแปร
รูป (อาหารฮาลาล) ท่องเที่ยวทางทะเลและบริการสุขภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานความรู้เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การสร้างระบบการเตือนภัย พยากรณ์ (การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชน ภัยสึนามิ วาตภัย อุทกภัยและดินถล่ม) การส่งเสริมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (การบริหารจัดการขยะและของเสีย) การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ (พัฒนาท่าเรือนํ้าลึก สตูล สงขลา) การสร้างเครือข่ายและใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน JDS และ IMT- GT พร้อมการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชนและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกําลังคน วทน. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการศึกษานอก
โรงเรียน  และการสร้างจิตสาธารณะยึดเหน่ียวความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน การใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสันติ
วิธี  
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๔. ภาคกลางและตะวันตก - มุ่งเน้นการพัฒนาและนํา วทน. ไปใช้เพ่ือการสนับสนุนด้านสุข
ภาวะอนามัยเชิงป้องกันและเชิงรักษา (โรคอุบัติใหม่) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ชุมชน
นวัตกรรมและสังคมฐานความรู้) การเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรชุมชน (ข้าว) การเพ่ิม
ขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในสาขา ข้าว อ้อยและผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป ท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ            
โลจิสติกส์ ยานยนต์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ แฟช่ัน พลังงานและพลังงานทดแทน เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ปิโตรเคมี สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยาและสมุนไพร บริการ
ก่อสร้าง การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
ฐานความรู้เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าและทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างระบบการเตือนภัย 
พยากรณ์ (คุณภาพนํ้า นํ้าเน่า นํ้าเสีย มลพิษ ดินเสื่อมโทรม) การส่งเสริมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (การบริหารจัดการขยะและของเสีย) การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ (การขนส่งและการกระจายสินค้า เทคนิคการผลิตที่ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชน
และองค์กรปกครองท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเน้นสาธารณสุข การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกําลังคน วทน. และการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการจัดระบบแรงงานต่างด้าว   

๕. ภาคตะวันออก - มุ่งเน้นการพัฒนาและนํา วทน. ไปใช้เพ่ือการสนับสนุนด้านสุขภาวะอนามัย
เชิงป้องกันและเชิงรักษา (โรคอุบัติใหม่) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ชุมชนนวัตกรรมและ
สังคมฐานความรู้) การเพ่ิมขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา อาหารแปรรูป ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
โลจิสติกส์ ยานยนต์ช้ินส่วนและอุปกรณ์ แฟช่ัน (อัญมณี) พลังงานและพลังงานทดแทน การ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานความรู้เพ่ิม
มูลค่าและคุณค่าและทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างระบบการเตือนภัย พยากรณ์ การบริหาร
จัดการนํ้าและทะเลและชายฝั่ง การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การบริหาร
จัดการขยะและของเสีย) การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ (ท่าเรือและการ
กระจายสินค้า เทคนิคการผลิตที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นสาธารณสุข การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานกําลังคน วทน. และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดระบบแรงงานต่างด้าว   
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ภาคผนวก ก ขั้นตอนและกระบวนการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

                    กลไก                                                                  กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการจัดทําโครงร่างนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

 

จัดทําโครงร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวฒุิ  

แต่งต้ัง 

คณะผู้เชี่ยวชาญกํากับการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

การศึกษารายสาขา 9 เรื่อง  การประชุมระดมความคิดเห็น 

กํากับ

รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญกํากับการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

รับฟังความเห็น (การประชมุหน่วยงานราชการ เอกชน/วิพากษ์แผนงานสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนา ครั้งที่ 9 

นําเสนอ บวทน. (เพื่อรับฟังข้อคิดเหน็) 

นําเสนอ กวทน.(เพื่อพิจารณา) 

นําเสนอ ครม. (เพื่อพิจารณา) 

 การศึกษารายพ้ืนที ่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) 
ข้อเสนอแนะการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

จัดทําร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ข1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

จํานวน
ครัวเรือน**/

วิสาหกิจ(กิจการ)

GDP *
(ล้านบาท)

การมีงานทํา***/
จ้างงาน

ผลิตภาพรวม 
(TFP) *

ผลิตภาพทุน (เท่า)
ผลิตภาพแรงงาน 

(บาท:คน:ปี)

รายได้ (ล้านบาท)
 /รายได้ต่อ

ครัวเรือน(บาท)

ผลตอบแทนจาก
การดําเนินงาน 

(เท่า)
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1. เกษตรครัวเรือน 5,795,541** n.a. 14,629,941.08 n.a. n.a. n.a. 22,263.36 ** n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 5,770.00 1,036,586.00 75,588.98 -3.90 1.33 455,427.42 330,831.48 7.82 166,049.18 77,832.80 n.a. n.a.
(เกษตร) พืชสวน 1,127.00 n.a. 12,650.93 n.a. 3.20 274,312.82 299,205.23 8.05 155,098.84 66,709.45 n.a. n.a.
(เกษตร) ปศุสัตว์ 1,756.00 n.a. 41,083.00 n.a. 0.06 56,238.45 20,669.21 5.37 5,770.69 2,692.43 n.a. n.a.
(เกษตร) พืชสวนและปศุสัตว์ 47.00 n.a. 58.66 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
(เกษตร) บริการทางการเกษตร 1,937.00 n.a. 16,157.39 n.a. n.a. n.a. 2,302.01 8.77 n.a. n.a. n.a. n.a.
(เกษตร) การล่าสัตว์ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ป่าไม้เชิงพาณิชย์ 397.00 n.a. 2,882.00 n.a. n.a. n.a. 2,834.74 n.a. 908.57 2,703.64 n.a. n.a.
ภาคการผลิต: การประมง 506.00 104,679.00 2,757.00 n.a. n.a. n.a. 5,820.29 n.a. 4,271.09 5,727.28 n.a. n.a.
3. ภาคการผลิต 541,088.13 n.a. 5,204,532.49 -8.70 n.a. n.a. 10,814,415.20 n.a. 5,060,956.54 4,614,968.45 n.a. n.a.
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 5,319.00 306,529.00 41,061.00 n.a. 0.25 5,857,356.05 740,692.51 20.03 48,396.82 790,944.26 157,606.19 n.a.
ภาคการผลิต : การผลิตภาคการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 1,154.00 278,108.00 12,697.07 n.a. 0.09 2,947,852.47 260,514.04 10.59 3,540.69 5,648.02 30,021.66 n.a.
ภาคการผลิต: อุตสาหกรรมการผลิต 534,615.13 3,087,741.00 5,150,774.42 n.a. 0.31 212,638.22 9,813,208.65 6.08 5,009,019.03 3,818,376.18 781,129.87 6,919.57
อุตสาหกรรมวิศวการ 79,914.81 n.a. 1,544,188.25 n.a. n.a. 42,277,816.32 5,451,421.15 n.a. 2,754,813.12 2,593,754.59 372,960.29 n.a.

เหล็ก โลหะและผลิตภัณฑ์ 45,661.24 n.a. 443,475.33 n.a. 0.21 156,508.68 772,792.23 2.57 544,863.26 730,013.36 33,207.53  215.29 

เครื่องจักรกล 12,019.00 n.a. 173,154.66 n.a. 0.48 399,312.51 417,978.67 10.14 270,546.74 433,077.03 54,819.49 883.52
เครื่องใช้ไฟฟ้า 3,995.00 n.a. 258,253.54 n.a. 0.34 304,314.41 1,456,227.61 3.78 1,080,419.40 652,310.52 63,974.67 264.05
เครื่องอิเลคทรอนิกส์ 1,758.57 n.a. 274,834.17 n.a. 0.16 191,098.08 1,093,101.10 1.80 230,213.88 367,833.30 29,089.67 551.86
เครื่องมือเฉพาะด้าน(เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด) 1,102.00 n.a. 60,780.11 n.a. 0.16 90,784.36 148,958.59 2.48 114,750.76 128,945.74 4,843.22 19.62
ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง 14,382.00 n.a. 323,274.47 n.a. 0.36 453,866.66 1,486,013.89 9.36 453,225.52 186,921.55 179,321.75 595.23
การต่อเรือและซ่อมเรือ 967.00 n.a. 9,625.85 n.a. 0.40 132,990.29 11,954.75 6.54 4,126.19 30,169.81 1,511.03 n.a.
การบิน 30.00 n.a. 790.12 n.a. 7.26 14,188,573.21 64,394.31 4.46 56,667.37 64,483.28 6,192.94 n.a.
อุตสาหกรรมเบา 255,990.00 n.a. 2,277,734.84 n.a. n.a. 6,599,141.80 2,188,993.04 n.a. 1,048,840.64 830,861.95 186,289.06 n.a.
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 162,024.00 n.a. 908,805.96 n.a. 0.16 37,003.09 384,221.82 2.03 194,668.00 69,543.32 14,638.45 387.06
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง 5,935.00 n.a. 156,795.15 n.a. 0.41 43,034.76 81,945.65 0.88 48,993.65 20,491.87 2,689.12 n.a.

เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์ 3,034.00 n.a. 81,229.83 n.a. 0.31 539,656.27 138,874.79 7.76 44,599.33 48,574.81 16,830.01  171.77 

สิ่งพิมพ์ 14,034.00 n.a. 119,397.56 n.a. 0.38 232,369.84 99,189.34 9.36 66,198.60 67,020.26 9,823.78 28.03
เคมีภัณฑ์ 4,837.00 n.a. 115,251.10 n.a. 0.27 1,028,956.27 720,858.92 7.85 350,005.99 442,465.90 82,169.30 886.10
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 7,260.00 n.a. 254,068.79 n.a. 0.15 72,572.25 209,086.36 3.94 80,545.40 82,234.17 11,622.35 n.a.
แก้วและเซรามิค 3,779.00 n.a. 79,298.67 n.a. 0.33 157,458.39 60,724.51 10.26 32,488.53 20,391.15 9,110.79  331.61 

จํานวน/มูลค่า ปี 2553e

ภาคอุตสาหกรรม
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แร่อโลหะ (ใช้ในการก่อสร้าง) 13,488.00 n.a. 145,766.34 n.a. 0.15 281,845.29 172,193.89 10.14 39,985.28 14,135.33 23,019.86 n.a.
เฟอร์นเิจอร์ 12,468.00 n.a. 145,380.27 n.a. 0.16 50,287.45 75,594.17 2.39 30,290.85 6,229.74 3,685.27 115.21
อัญมณีและเครื่องประดับ 9,560.00 n.a. 104,688.69 n.a. 0.30 93,471.95 162,115.70 2.01 117,217.59 44,018.20 5,531.42 n.a.
เครื่องสันทนาการ (ดนตรี, กฬีา, ของเล่น, เครื่องเขียน, ฯลฯ ) 18,840.00 n.a. 162,354.49 n.a. 0.28 74,487.26 83,928.35 6.92 43,847.41 15,757.21 7,164.92 n.a.
รไีซเคิล 731.00 n.a. 4,698.00 n.a. 0.13 4,733.56 259.55 1.18 n.a. n.a. 3.80 n.a.
อตุสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติ 198,710.32 n.a. 1,328,851.32 n.a. n.a. 13,660,084.21 2,172,794.46 n.a. 1,205,365.27 393,759.64 221,880.52 n.a.
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน 65,930.00 n.a. 225,639.07 n.a. 0.22 34,487.25 71,639.53 1.99 41,532.54 15,074.09 5,384.70 29.56
ผลิตภัณฑ์จากยาง 1,877.00 n.a. 128,150.98 n.a. 0.25 161,879.65 251,656.34 3.42 154,507.03 22,697.81 10,777.43 n.a.
อาหาร : กลุ่มเนื้อสัตว์ 5,307.32 n.a. 76,770.58 n.a. 0.29 119,950.63 102,115.91 6.02 66,596.60 8,551.62 7,220.71
อาหาร : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา 4,546.88 n.a. 152,201.19 n.a. 0.40 201,587.42 296,253.74 6.36 218,126.29 69,623.98 22,575.01
อาหาร : กลุ่มผักผลไม้ 3,559.94 n.a. 84,629.04 n.a. 0.20 81,698.36 83,700.46 3.08 60,872.88 7,861.71 4,257.13
อาหาร : กลุ่มน้าํมันพืช และมันและไขมันจากสัตว์ 476.41 n.a. 14,207.64 n.a. 0.21 209,874.68 42,967.77 4.78 7,884.58 49,365.92 2,209.10
อาหาร : กลุ่มนมและ ผลิตภัณฑ์จากนม 1,296.00 n.a. 21,785.35 n.a. 0.15 247,894.26 37,435.95 6.31 5,448.40 10,217.92 3,234.65
อาหาร : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธัญพืช แป้ง สตาร์ช และ อาหารสัตว์สําเร็จรูป 77,820.85 n.a. 239,978.75 n.a. 0.35 180,542.25 393,366.92 8.49 223,568.47 13,442.88 40,039.93
อาหาร : กลุ่มขนมอบกรอบ 5,431.22 n.a. 43,029.11 n.a. 0.19 154,932.64 31,359.49 9.56 5,772.18 2,646.62 2,937.55
อาหาร : กลุ่มน้าํตาล กากน้ําตาล และผลิตภัณฑ์จากน้ําตาล 1,502.11 n.a. 34,999.44 n.a. 0.87 390,924.47 98,040.43 3.70 71,965.33 3,931.85 7,497.18
อาหาร : กลุ่มอาหารกึ่งสําเร็จรูปที่ทําจากแป้งประเภทเส้น 5,483.00 n.a. 25,958.66 n.a. n.a. n.a. 12,857.12 1.35 10,223.42 2,968.40 n.a.
อาหาร : กลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ 14,072.49 n.a. 135,452.98 n.a. 0.22 103,793.27 84,312.90 9.43 46,449.65 23,924.98 9,341.02
อาหาร : กลุ่มเครื่องดื่ม 7,195.65 n.a. 61,002.25 n.a. 0.15 328,814.24 100,369.17 7.88 15,717.87 12,575.34 8,708.56
ยาสูบ 665.68 n.a. 13,003.24 n.a. 0.24 49,287.45 2,584.97 5.82 289.65 2,989.08 202.90 n.a.
ยา สมุนไพร และเวชภัณฑ์ 3,117.82 n.a. 60,767.54 n.a. 0.24 237,291.07 117,869.21 6.81 69,119.12 93,118.96 7,879.15 n.a.
พลังงาน 427.95 n.a. 11,275.50 n.a. 0.53 11,157,126.56 446,264.56 17.80 207,291.25 54,768.50 89,479.48 620.89
4. ธรุกิจบริการ 955,108.12 n.a. 3,759,004.29 -3.00 0.17 128,478.26 2,776,783.75 7.20 12,454.17 2,039.28 267,461.90 1,255.09
การก่อสร้าง 108,575.00 246,076.00 567,052.27 n.a. 0.20 87,125.37 371,948.01 2.50 n.a. n.a. 15,308.69 n.a.
โรงแรมและภัตตาคาร 290,845.00 439,720.00 791,781.87 n.a. 0.19 35,379.79 60,175.99 4.77 n.a. n.a. 10,420.69 n.a.
โลจิสติกส์ (LOGISTICS) 94,480.08 647,319.00 380,995.09 n.a. 0.20 188,077.21 192,680.23 15.17 n.a. n.a. 40,388.42 n.a.
บริการท่องเที่ยว 13,200.00 n.a. 36,149.91 n.a. 0.17 57,799.01 9,581.76 -0.40 n.a. n.a. n.a. n.a.
ไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 7,614.00 n.a. 57,938.24 n.a. 0.35 1,015,029.20 222,576.81 5.52 n.a. n.a. 17,711.94 171.12
บริการทางการเงิน 16,678.00 368,831.00 313,524.45 n.a. 0.14 630,789.61 736,838.99 14.73 n.a. n.a. 124,711.00 116.37
บริการอสังหาริมทรัพย์ 98,748.00 215,839.00 181,096.95 n.a. 0.27 430,923.63 769,272.41 2.36 n.a. n.a. 33,457.99 n.a.
บริการให้เช่าสินทรัพย์ 12,413.00 n.a. 55,248.71 n.a. 0.19 83,246.10 26,986.84 0.47 n.a. n.a. 603.73 n.a.

1,249.08
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บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 9,344.44 n.a. 37,065.69 n.a. 0.16 97,711.14 20,079.17 1.88 n.a. n.a. 421.38 94.30

บริการวิจัยและพัฒนา 533.76 n.a. 5,637.68 n.a. 0.23 137,603.00 4,083.56 5.17 n.a. n.a. 214.92  584.95 

บริการที่ปรึกษา 40,359.00 n.a. 188,360.67 n.a. 0.42 245,105.05 132,639.49 6.26 57.82 79.48 8,298.03 n.a.
บริการอํานวยการ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
การศึกษา 2,307.00 414,924.00 10,386.01 n.a. 0.48 565,604.91 9,049.86 1.15 n.a. n.a. 168.45 n.a.
บริการสุขภาพและอนามัย 7,439.00 177,188.00 120,412.56 n.a. 0.25 152,219.96 22,805.89 26.36 n.a. n.a. 5,904.23 n.a.
บริการอื่นๆ 13,588.84 n.a. 7,555.02 n.a. 0.14 108,386.70 4,906.22 6.37 n.a. n.a. 522.67 288.36
วัฒนธรรม บันเทิง และกีฬา 35,765.00 n.a. 123,879.00 n.a. 0.14 64,044.47 56,412.31 5.22 12,372.45 1,947.34 3,544.12 n.a.
บริการเสริมสร้างสุขภาพ สปาและสังคม 150,583.00 n.a. 160,548.70 n.a. 0.16 3,593.98 2,658.46 -4.87 5.52 0.90 n.a. n.a.
5. ธุรกิจการค้า 1,350,319.00 1,272,556.00 2,965,909.62 n.a. 0.27 123,525.70 2,608,119.12 3.82 n.a. n.a. 107,102.75 n.a.
6. อื่นๆ 5,098.00 n.a. 206.71 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36,979.62 30,284.62 n.a. n.a.

รวม 7,954,923.70 9,041,551.00 26,635,183.16 -4.50 n.a. n.a. 17,393,631.61 n.a. 5,276,439.52 4,725,125.16 n.a. 8,174.66

ที่มา: ฐานข้อมูลบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฐานข้อมูลบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ของ สวทน. สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาแรงงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมบัญชีกลาง

ประมวลโดย สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Copyright (c)  National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) . All rights reserved. (As of  February 2011)

e หมายถึง Estimate    p หมายถึง Predict  n.a. หมายถึง not available

* ข้อมูลปี 2552

** รายได้ต่อครัวเรือน (บาทต่อปี)

*** การมีงานทําเกษตรครัวเรือน
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1. เกษตรครัวเรือน n.a.  -1.27**  -0.20*** n.a. n.a. n.a. 5.77 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 960,267.00 8.69 3.10 -1.30 1,041.41 -23.36 4.27 -1.87 -8.83 4.92 n.a. n.a.
(เกษตร) พืชสวน n.a. 8.55 3.02 n.a. 2,454.92 -19.76 4.11 8.95 -9.28 5.51 n.a. n.a.
(เกษตร) ปศุสัตว์ n.a. 3.15 0.32 n.a. -22.07 -5.12 17.83 -15.50 54.05 3.87 n.a. n.a.
(เกษตร) พืชสวนและปศุสัตว์ n.a. 90.82 97.46 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
(เกษตร) บริการทางการเกษตร n.a. 17.56 14.25 n.a. n.a. n.a. 9.83 -1.73 n.a. n.a. n.a. n.a.
(เกษตร) การล่าสัตว์ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ป่าไม้เชิงพาณิชย์ n.a. 8.58 10.95 n.a. n.a. n.a. 5.11 n.a. -6.46 -9.08 n.a. n.a.
ภาคการผลิต: การประมง 101,188.00 4.32 -2.04 n.a. n.a. n.a. -3.67 n.a. -8.59 12.52 n.a. n.a.
3. ภาคการผลิต n.a. -4.46 0.70 2.60 n.a. n.a. 0.36 n.a. 3.08 1.06 n.a. n.a.
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 289,471.00 5.74 0.72 n.a. -12.82 -5.50 -0.68 -12.88 -6.74 0.69 -5.14 n.a.
ภาคการผลิต : การผลิตภาคการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 256,787.00 12.32 25.32 n.a. -5.87 -18.88 3.74 1.51 33.97 -8.74 2.50 n.a.
ภาคการผลิต: อุตสาหกรรมการผลิต 3,009,456.00 -4.55 0.68 n.a. -9.30 -3.22 0.37 -10.11 3.23 1.29 1.68 6,639.32
อตุสาหกรรมวิศวการ n.a. -2.80 0.88 n.a. n.a. 7.29 -1.48 n.a. 2.50 1.26 5.42 n.a.

เหล็ก โลหะและผลิตภัณฑ์ n.a. -1.89 0.13 n.a. -9.60 -1.04 4.92 -16.55 22.10 4.83 -1.43  193.95 

เครื่องจักรกล n.a. -1.51 -0.99 n.a. -7.97 -0.17 0.05 -3.09 3.16 2.33 3.02 711.68
เครื่องใช้ไฟฟ้า n.a. -6.77 3.47 n.a. -17.02 -11.20 5.83 -10.50 1.26 4.41 2.51 255.34
เครื่องอิเลคทรอนิกส์ n.a. -2.50 -0.57 n.a. -19.15 -8.52 -16.54 -24.46 -10.04 -8.57 -4.93 487.66
เครื่องมือเฉพาะด้าน(เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด) n.a. 0.45 2.65 n.a. -20.74 -14.90 2.51 2.51 4.58 5.08 70.42 26.15
ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง n.a. -5.45 1.97 n.a. -11.31 -5.33 19.50 2.35 4.41 1.58 19.60 598.45
การต่อเรือและซ่อมเรือ n.a. 0.50 6.82 n.a. -1.06 -7.65 32.70 2.31 51.29 114.36 11.84 n.a.
การบิน n.a. 3.74 10.81 n.a. 3.33 -2.44 1.41 -0.92 -1.54 14.68 -0.88 n.a.
อตุสาหกรรมเบา n.a. -5.46 0.42 n.a. n.a. -5.47 0.43 n.a. 0.22 0.70 -3.10 n.a.
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม n.a. -6.89 -0.53 n.a. -7.82 -1.68 -2.88 -11.78 -4.54 -2.34 -4.26 386.57
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง n.a. -6.84 2.19 n.a. -10.15 0.24 -1.64 -15.45 -3.86 -0.03 -1.47 n.a.

เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์ n.a. -4.20 0.18 n.a. -12.79 0.84 -0.33 -10.11 0.14 1.38 -2.71 163.12

สิ่งพิมพ์ n.a. 1.32 2.30 n.a. 8.61 28.80 22.90 10.37 95.50 77.43 37.20 33.58
เคมีภณัฑ์ n.a. 4.23 2.50 n.a. -12.90 -7.30 0.17 -10.55 -0.73 -0.92 -3.05 907.47
ผลิตภัณฑ์พลาสติก n.a. -2.48 1.33 n.a. -16.97 -8.66 2.45 -13.36 2.22 -1.47 -4.68 n.a.
แก้วและเซรามิค n.a. -4.75 -0.07 n.a. -11.92 -5.32 -1.06 -9.50 -3.15 0.27 -2.27 312.33

อัตราการเติบโตเฉลี่ย ( ปี 2550-2553)

ภาคอุตสาหกรรม
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อัตราการเติบโตเฉลี่ย ( ปี 2550-2553)

ภาคอุตสาหกรรม

แร่อโลหะ (ใช้ในการก่อสร้าง) n.a. -5.93 1.11 n.a. -13.25 -5.43 0.63 -10.86 4.81 4.11 -4.95 n.a.
เฟอร์นเิจอร์ n.a. -3.12 0.18 n.a. -13.54 -5.08 -1.60 -15.09 -8.99 -0.13 -4.79 86.90
อัญมณีและเครื่องประดับ n.a. -3.56 -1.39 n.a. -8.62 1.65 3.50 -10.39 5.13 2.17 -1.00 n.a.
เครื่องสันทนาการ (ดนตรี, กฬีา, ของเล่น, เครื่องเขียน, ฯลฯ ) n.a. -0.38 1.27 n.a. -13.95 -7.56 0.11 -9.60 -1.03 0.74 -4.60 n.a.
รไีซเคิล n.a. 10.30 4.57 n.a. -2.91 -0.58 9.01 6.77 n.a. n.a. 15.22 n.a.
อตุสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติ n.a. -3.99 0.89 n.a. n.a. -5.47 5.99 n.a. 8.74 3.15 2.66 n.a.
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน n.a. -3.50 0.62 n.a. -11.52 -3.75 -0.08 -21.39 -0.54 -7.38 1.02 23.18
ผลิตภัณฑ์จากยาง n.a. -2.82 0.22 n.a. -14.45 -4.25 3.37 -9.58 7.50 -1.47 -0.92 n.a.
อาหาร : กลุ่มเนื้อสัตว์ n.a. -7.71 -2.29 n.a. -14.35 -0.36 13.00 -12.76 15.55 5.34 2.03
อาหาร : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา n.a. -5.54 2.20 n.a. -11.97 -5.64 2.58 -6.17 3.57 7.35 -0.43
อาหาร : กลุ่มผักผลไม้ n.a. -7.40 0.33 n.a. -16.67 -5.95 0.86 -5.67 3.96 8.52 -0.57
อาหาร : กลุ่มน้าํมันพืช และมันและไขมันจากสัตว์ n.a. -5.26 7.31 n.a. -2.61 -6.78 11.06 4.25 19.56 20.48 16.10
อาหาร : กลุ่มนมและ ผลิตภัณฑ์จากนม n.a. -7.30 1.28 n.a. -11.93 -3.39 3.70 -8.88 2.96 -2.44 0.70
อาหาร : กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธัญพืช แป้ง สตาร์ช และ อาหารสัตว์สําเร็จรูป n.a. -4.06 0.09 n.a. -5.19 -2.53 10.09 -6.59 13.82 7.36 5.79
อาหาร : กลุ่มขนมอบกรอบ n.a. -4.72 1.12 n.a. -7.20 2.42 5.09 -3.03 12.55 12.89 2.00
อาหาร : กลุ่มน้าํตาล กากน้ําตาล และผลิตภัณฑ์จากน้ําตาล n.a. -8.46 1.32 n.a. -8.59 4.60 9.19 -12.88 18.82 9.75 5.08
อาหาร : กลุ่มอาหารกึ่งสําเร็จรูปที่ทําจากแป้งประเภทเส้น n.a. -5.65 1.44 n.a. n.a. n.a. 30.97 -27.82 28.05 171.75 n.a.
อาหาร : กลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ n.a. 2.67 2.87 n.a. -11.68 -7.02 2.59 -5.90 8.46 9.18 -2.22
อาหาร : กลุ่มเครื่องดื่ม n.a. -0.36 3.47 n.a. -9.23 -4.62 5.64 -10.87 17.47 6.22 -3.47
ยาสูบ n.a. -21.09 -4.01 n.a. -8.35 22.52 -1.46 -4.04 3.83 -4.71 0.49 n.a.
ยา สมุนไพร และเวชภัณฑ์ n.a. 4.54 0.80 n.a. -7.36 -3.58 6.31 -1.36 11.29 9.59 2.34 n.a.
พลังงาน n.a. -3.44 6.14 n.a. -8.12 -3.20 8.05 -3.49 11.48 -11.25 5.36 782.67
4. ธรุกิจบริการ n.a. 10.29 2.63 1.30 -7.44 -7.49 0.86 -6.35 177.01 59.86 0.86 1,276.13
การก่อสร้าง 247,255.00 5.46 3.37 n.a. -6.28 -4.28 0.52 -16.45 n.a. n.a. -3.99 n.a.
โรงแรมและภัตตาคาร 420,679.00 499.61 2.76 n.a. -7.67 -3.87 -2.61 -19.05 n.a. n.a. 11.19 n.a.
โลจิสติกส์ (LOGISTICS) 622,084.00 190.68 1.61 n.a. -9.32 -7.82 1.45 -12.23 n.a. n.a. -2.46 n.a.
บริการท่องเที่ยว n.a. -22.49 2.39 n.a. -3.41 1.71 -7.88 -467.42 n.a. n.a. -100.00 n.a.
ไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม n.a. 53.43 6.38 n.a. -4.06 -6.48 7.92 -15.74 n.a. n.a. -1.39 219.06
บริการทางการเงิน 329,646.00 2.42 5.08 n.a. -4.70 -5.17 0.62 3.60 n.a. n.a. 5.46 150.37
บริการอสังหาริมทรัพย์ 214,064.00 8.03 -1.42 n.a. 0.39 -2.35 -0.87 -13.85 n.a. n.a. -0.93 n.a.
บริการให้เช่าสินทรัพย์ n.a. -6.47 1.06 n.a. 20.58 5.62 0.79 -21.84 n.a. n.a. 6.64 n.a.

1,102.46
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อัตราการเติบโตเฉลี่ย ( ปี 2550-2553)

ภาคอุตสาหกรรม

บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ n.a. 3.76 1.32 n.a. -6.61 -2.49 -0.66 -4.37 n.a. n.a. -2.66 71.59

บริการวิจัยและพัฒนา n.a. 12.42 4.07 n.a. 2.55 9.06 2.19 50.20 n.a. n.a. 16.69 505.14

บริการที่ปรึกษา n.a. 7.20 3.40 n.a. -3.33 -4.97 2.07 -3.74 309.23 60.92 -1.56 n.a.
บริการอํานวยการ n.a. 6.98 3.51 n.a. -4.86 -4.11 3.09 -7.66 -7.28 -26.96 6.47 n.a.
การศึกษา 369,161.00 -9.05 -10.51 n.a. -1.56 12.50 6.03 6.91 n.a. n.a. 9.96 n.a.
บริการสุขภาพและอนามัย 164,991.00 6.96 2.24 n.a. -6.51 -5.68 1.27 -2.09 n.a. n.a. -1.41 n.a.
บริการอื่นๆ n.a. 424.36 3.76 n.a. -8.18 -3.58 13.72 -15.71 n.a. n.a. 17.29 329.99
วัฒนธรรม บันเทิง และกีฬา n.a. 14.82 2.06 n.a. -4.26 -6.78 6.09 -6.75 189.08 81.65 4.04 n.a.
บริการเสริมสร้างสุขภาพ สปาและสังคม n.a. 17.98 0.39 n.a. -8.49 -4.17 9.89 12.28 237.08 -2.44 n.a. n.a.
5. ธุรกิจการค้า 1,221,071.00 10.49 1.85 n.a. 0.39 5.78 8.18 -6.19 n.a. n.a. 3.39 n.a.
6. อื่นๆ n.a. -17.74 -16.02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -16.73 -16.85 n.a. n.a.

รวม 8,623,038.00 0.97 0.57 1.90 n.a. n.a. 1.87 n.a. 2.26 0.88 n.a. 7,915.44

ที่มา: ฐานข้อมูลบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฐานข้อมูลบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ของ สวทน. สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาแรงงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมบัญชีกลาง

ประมวลโดย สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Copyright (c)  National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) . All rights reserved. (As of  February 2011)

e หมายถึง Estimate   n.a. หมายถึง not available

* ข้อมูลปี 2552

** รายได้ต่อครัวเรือน (บาทต่อปี)

*** การมีงานทําเกษตรครัวเรือน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
ภาคผนวก ข2 สถานการณ์ด้านสังคม

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2549 2550 2551 2552 2553
จํานวนประชากรรวม (คน) 62,418,054      62,828,706      63,038,247      63,389,730      63,525,062      63,900,062      0.66 0.33 0.56 0.21 0.59

จํานวนผู้สูงอายุ (คิดอายุ 60 ปีขึ้นไป) (คน) 6,617,000        6,530,000        7,021,000        6,904,000        7,176,000        8,011,000        -1.31 7.52 -1.67 3.94 11.64
จํานวนเด็ก (คิดอายุ 0-14 ปี)* (คน) 13,260,000       13,110,000       12,920,000       12,750,000       12,580,000       13,800,000       -1.13 -1.45 -1.32 -1.33 9.70

อายุเฉลี่ยประชากร (ปี) 72.15             72.15             74.05             74.05             74.05             74.05             0.00 2.63 0.00 0.00 0.00
จํานวนผู้ป่วยจําแนกตามโรค 5 อันดับสูงสุด 114,001,386    126,515,639    139,653,031    149,576,449    162,736,329    n.a. 10.98 10.38 7.11 8.80 n.a.

ผู้ป่วยนอก (หน่วย: คน) 106,251,652 118,422,898 130,741,335 140,078,456 152,428,645 n.a. 11.46 10.40 7.14 8.82 n.a.
1.โรคระบบทางเดินหายใจ 22,754,376       23,942,382       25,414,109       26,301,246       28,768,876       n.a. 5.22 6.15 3.49 9.38 n.a.
2.โรคระบบไหลเวียนเลือด 10,265,968       12,596,410       14,636,349       16,317,386       17,696,105       n.a. 22.70 16.19 11.49 8.45 n.a.
3.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 10,044,728       11,617,987       13,615,531       15,189,303       16,789,872       n.a. 15.66 17.19 11.56 10.54 n.a.
4.โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 13,102,750       14,133,255       15,056,408       16,253,242       16,669,427       n.a. 7.86 6.53 7.95 2.56 n.a.
5.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 7,338,492        9,249,904        10,792,134       12,540,805       14,248,104       n.a. 26.05 16.67 16.20 13.61 n.a.

ผู้ป่วยใน (หน่วย: คน) 7,749,734        8,092,741        8,911,696        9,497,993        10,307,684       n.a. 4.43 10.12 6.58 8.52 n.a.
1.ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ 306,921           422,727           590,146           744,586           931,075           n.a. 37.73 39.60 26.17 25.05 n.a.
2.อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลีนิก 
และห้องปฏิบัติการ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด

513,687           524,130           549,148           550,100           567,817           n.a. 2.03 4.77 0.17 3.22 n.a.

3.โรคความดันโลหิตสูง 327,919           375,600           445,300           494,809           566,814           n.a. 14.54 18.56 11.12 14.55 n.a.
4.โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอดระยะหลัง
คลอดและภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรมที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น

483,805           491,696           523,234           533,730           546,583           n.a. 1.63 6.41 2.01 2.41 n.a.

5.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน

227,569           271,957           342,481           412,859           488,299           n.a. 19.51 25.93 20.55 18.27 n.a.

อัตราการว่างงาน (% ปชก.15-60ปี) 1.84               1.52               1.38               1.39               1.49               0.70               -17.65 -9.09 0.54 7.72 -53.16 
กําลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คน)* 2,507,616 2,549,166 2,690,005       2,933,772       3,190,000       n.a. 1.66 5.52 9.06 8.73 n.a.

ผู้มีงานทํา (หน่วย: คน) 2,447,488        2,496,103        2,644,307        2,871,989        3,130,000        n.a. 1.99 5.94 8.61 8.98 n.a.
ผู้ที่ทาํงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T employed) 1,486,444 1,529,355 1,601,391       1,768,746       1,870,000       n.a. 2.89 4.71 10.45 5.72 n.a.

     - จบสายวิทย์ (S&T employed  and graduated in S&T) 1,094,671 1,111,006 1,187,512        1,261,373        1,330,000        n.a. 1.49 6.89 6.22 5.44 n.a.
     - ไม่จบสายวิทย์ (S&T employed and graduated in non-S&T) 391,773 418,349 413,879           507,373           540,000           n.a. 6.78 -1.07 22.59 6.43 n.a.

ผู้จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ 
(Graduated in S&T but work in other fields)

961,044 966,748 1,042,916       1,103,243       1,260,000       n.a. 0.59 7.88 5.78 14.21 n.a.

ผู้ว่างงานที่จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน่วย: คน) 60,128 53,063 45,698            61,783            60,000            n.a. -11.75 -13.88 35.20 -2.89 n.a.

จํานวนการศึกษาเฉลี่ย  (หน่วย: ปี) 7.80               7.80               7.90               8.00               8.10               8.20               0.00 1.28 1.27 1.25 1.23
จํานวนหนี้สนิต่อครัวเรือน (หน่วย: บาท) 110,578          181,013          184,342          159,521          134,699          142,781          63.70 1.84 -13.46 -15.56 6.00
อัตราการย้ายถิ่นฐาน (หน่วย: %) 4.30               3.30               3.20               2.80               3.00               2.90               -23.26 -3.03 -12.50 7.14 -3.33 

อัตราการเติบโต (%)จํานวน (รายปี)
รายการข้อมูล

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
ภาคผนวก ข2 สถานการณ์ด้านสังคม

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ประมวลโดย สํานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
Copyright (c)  National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) . All rights reserved. (As of February 2011)

***หมายเหตุ  n.a. หมายถึง not available

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
ภาคผนวก ข3  สถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2548 2549 2550 2551 2549 2550 2551
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 รวม (พันตัน) 190,621            188,663            190,655            198,146            -1.03 1.06 3.93

 - การคมนาคมขนส่ง 54,986               51,212               49,530               52,379               -6.86 -3.28 5.75
 - การแหล่งกําเนิดไฟฟ้า 75,956               75,839               82,087               83,370               -0.15 8.24 1.56
 - การอุตสาหกรรมการผลิต 43,450               45,555               42,151               45,023               4.84 -7.47 6.81
 - การย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 4,988                 5,345                 5,848                 6,389                 7.16 9.41 9.25
 - อื่น ๆ 11,241               10,712               11,039               10,984               -4.71 3.05 -0.50 
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) (พันตัน) 64                   64                   71                   84                   0.00 10.94 18.31
การใช้พลังงาน
   ปริมาณรวมทั้งสิ้น (พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อบาท) 62,397.00  63,257.00  64,866.00  65,890.00  1.38 2.54 1.58
   ปริมาณรวมทั้งสิ้นต่อ GDP ตามราคาปี 2531  (พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ)   16.19  15.61  15.23  15.08  -3.55 -2.45 -0.98 
   ปริมาณรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อคน (ตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ/คน) 1.00  1.01  1.03  1.04  0.72 2.20 1.01
การใช้พลังงานทดแทน
   ปริมาณรวมทั้งสิ้น (ตันเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อบาท) 10,824 10,993 11,645 12,245 1.56 5.93 5.15
   ปริมาณรวมทั้งสิ้นต่อ GDP ตามราคาปี 2531 (พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ)   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
   ปริมาณรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อคน (ตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ/คน) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
   สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ) n.a. n.a. n.a. 6.3 0.00 0.00 0.00
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรวม(ตัน/วัน) 114,716            112,918            n.a. 6                     n.a. n.a. n.a.
ภัยธรรมชาติ

ภัยแล้ง
พื้นที่ประสบภัย

จํานวนจังหวัด 71 61 66 61 -14.08 8.20 -7.58 
จํานวนหมู่บา้น 44,519 31,115 34,874 38,170 -30.11 12.08 9.45

ความเสียหาย
จํานวนราษฏร (คน) 11,147,627         11,862,358         16,754,980         12,298,895         6.41 41.24 -26.60 
ครัวเรือนของราษฏร (ครัวเรือน) 2,768,919           2,960,824           4,378,225           3,531,570           6.93 47.87 -19.34 
การตาย (คน)
พื้นที่การเกษตร (ไร่) 13,736,660         578,753             1,350,118           524,999             -95.79 133.28 -61.11 

จํานวน หรือ มลูค่า (รายปี)
รายการข้อมูล

อัตราการเติบโต (%)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
ภาคผนวก ข3  สถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2548 2549 2550 2551 2549 2550 2551
จํานวน หรือ มูลค่า (รายปี)

รายการข้อมูล
อัตราการเติบโต (%)

พื้นที่ปศุสัตว์ (ตัว) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) 7,565,861,139     495,275,738        198,304,732        103,900,841        -93.45 -59.96 -47.61 

ภัยหนาว
พื้นที่ประสบภัย

จํานวนจังหวัด 25                     47                     48                     49                     88.00 2.13 2.08
จํานวนหมู่บา้น 22,542               35,898               34,460               48,470               59.25 -4.01 40.66

ความเสียหาย
จํานวนราษฏร (คน) 3,742,793           2,303,703           5,910,339           9,554,992           -38.45 156.56 61.67
ครัวเรือนของราษฏร (ครัวเรือน) 1,131,313           821,999             1,992,912           3,780,051           -27.34 142.45 89.67
การตาย (คน) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
พื้นที่การเกษตร (ไร่) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
พื้นที่ปศุสัตว์ (ตัว) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

วาตะภัย
จํานวนครั้งที่เกิด 1,313                 1,883                 2,233                 1,995                 43.41 18.59 -10.66 
พื้นที่ประสบภัย

จํานวนจังหวัด 57                     65                     67                     65                     14.04 3.08 -2.99 
จํานวนหมู่บา้น 2,017                 4,096                 6,097                 7,926                 103.07 48.85 30.00

ความเสียหาย
จํานวนราษฏร (คน) 61,429               142,849             245,619             242,944             132.54 71.94 -1.09 
ครัวเรือนของราษฏร (ครัวเรือน) 32,449               30,296               72,783               78,606               -6.64 140.24 8.00
การตาย (คน) 13                     29                     10                     15                     123.08 -65.52 50.00
พื้นที่การเกษตร (ไร่) 33,048               68,286               18,163               98,619               106.63 -73.40 442.97
พื้นที่ปศุสัตว์ (ตัว)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) 148,871,750        92,244,108         234,547,154        227,549,741        -38.04 154.27 -2.98 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
ภาคผนวก ข3  สถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2548 2549 2550 2551 2549 2550 2551
จํานวน หรือ มูลค่า (รายปี)

รายการข้อมูล
อัตราการเติบโต (%)

 
จํานวนครั้งที่เกิด 12                     6                      13                     6                      -50.00 116.67 -53.85 
พื้นที่ประสบภัย

จํานวนจังหวัด 63                     58                     54                     65                     -7.94 -6.90 20.37
จํานวนหมู่บา้น 10,326               22,771               12,848               38,448               120.52 -43.58 199.25

ความเสียหาย
จํานวนราษฏร (คน) 2,874,673           6,050,674           2,326,179           7,921,127           110.48 -61.56 240.52
ครัวเรือนของราษฏร (ครัวเรือน) 763,847             1,673,822           571,566             2,031,943           119.13 -65.85 255.50
การตาย (คน) 75                     446                   36                     113                   494.67 -91.93 213.89
พื้นที่การเกษตร (ไร่) 1,701,450           6,560,541           1,617,284           6,590,655           285.59 -75.35 307.51
พื้นที่ปศุสัตว์ (ตัว)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) 5,982,283,276     9,627,418,620     1,687,865,982     7,601,796,302     60.93 -82.47 350.38

พื้นที่ป่าไม้
เนื้อที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) 161,001             158,653             n.a. n.a. -1.46 n.a. n.a.
 แยกรายภาค : ภาคเหนือ                89,381                88,368 n.a. n.a. -1.13 n.a. n.a.
 แยกรายภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25,335               24,550               n.a. n.a. -3.10 n.a. n.a.
 แยกรายภาค : ภาคตะวันออก 7,936                 7,884                 n.a. n.a. -0.66 n.a. n.a.
 แยกรายภาค : ภาคกลาง                20,679                20,555 n.a. n.a. -0.60 n.a. n.a.
 แยกรายภาค : ใต้ 17,671               17,296               n.a. n.a. -2.12 n.a. n.a.

ที่มา : สาํนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  สาํนักจัดการที่ดินป่าไม้  กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        ประมวลโดย สํานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

Copyright (c)  National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) . All rights reserved. (As of  Febury 2011)

***หมายเหตุ  n.a. หมายถึง not available

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ภาคผนวก ค1 ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2542-2553

2548 2549 2550 2551 2552 2553p 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ความสามารถในการแข่งขัน
อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทย (อันดับ) 25 29 33 27 26 26 n.a. 16.00 13.79 -18.18 -3.70 0.00

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (อันดับ) 7 19 15 12 14 6 n.a. 171.43 -21.05 -20.00 16.67 -57.14
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (อันดับ) 14 20 27 22 17 18 n.a. 42.86 35.00 -18.52 -22.73 5.88
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (อันดับ) 25 25 34 25 25 20 n.a. 0.00 36.00 -26.47 0.00 -20.00
โครงสร้างพื้นฐาน (อันดับ) 39 42 48 39 42 46 n.a. 7.69 14.29 -18.75 7.69 9.52
จํานวนประเทศ (อันดับ) 51 53 55 55 57 58 n.a. 3.92 3.77 0.00 3.64 1.75

การวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (GERD) (ล้านบาท) 16,667 19,548 18,225 n.a. n.a. n.a. 0.58 17.29 -6.77 n.a. n.a. n.a.

 รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, อุดมศึกษา, อื่นๆ (ล้านบาท) 9,988 11,550 10,015 n.a. n.a. n.a. -5.31 15.63 -13.29 n.a. n.a. n.a.
 ภาคเอกชน (ล้านบาท) 6,679 7,999 8,210 7,278 n.a. n.a. 10.89 19.76 2.65 -11.35 n.a. n.a.
GERD/GDP (%) 0.24 0.25 0.21 n.a. n.a. n.a. -7.71 6.40 -16.07 n.a. n.a. n.a.
GDP market price  (ล้านบาท) 7,087,660 7,813,050 8,493,311 n.a. n.a. n.a. 8.98 10.23 8.71 n.a. n.a. n.a.

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (คน-ปี) 36,967 n.a. 42,624 n.a. n.a. n.a. -12.77 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ภาคเอกชน (คน-ปี) 7,750 n.a. 8,645 7,650 n.a. n.a. 10.56 n.a. n.a. -11.51 n.a. n.a.
ภาคอื่นๆ (คน-ปี) 29,217 n.a. 33,979 n.a. n.a. n.a. -17.39 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

นักวิจัย (FTE: person-year) (คน-ปี) 20,506 n.a. 21,392 n.a. n.a. n.a. 13.21 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ภาคเอกชน (คน-ปี) 4,830 n.a. 4,986 n.a. n.a. n.a. 32.40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ภาคอื่นๆ (คน-ปี) 15,676 n.a. 16,406 n.a. n.a. n.a. 8.36 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ประชากร (คน) 62,418,054 n.a. 63,038,247 n.a. n.a. n.a. -1.05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ดุลการชําระเงินด้านเทคโนโลยี

ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  (ล้านบาท) 67,168 77,695 79,050 85,146 n.a. n.a. 7.25 15.67 1.74 7.71 n.a. n.a.
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค  (ล้านบาท) 60,756 72,560 99,454 123,752 n.a. n.a. 53.17 19.43 37.06 24.43 n.a. n.a.

รวมรายจ่าย (ล้านบาท) 127,924 150,255 178,504 208,898 n.a. n.a. 25.06 17.46 18.80 17.03 n.a. n.a.
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  (ล้านบาท) 681 1,756 1,872 3,365 n.a. n.a. 32.49 157.86 6.61 79.75 n.a. n.a.
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค  (ล้านบาท) 29,176 38,738 43,943 57,438 n.a. n.a. 87.54 32.77 13.44 30.71 n.a. n.a.

รวมรายรับ (ล้านบาท) 29,857 40,494 45,815 60,803 n.a. n.a. 85.78 35.63 13.14 32.71 n.a. n.a.
   ดุลการชําระเงิน  (ล้านบาท) -98,067 -109,761 -132,689 -148,095 n.a. n.a. 13.74 -11.92 -20.89 -11.61 n.a. n.a.
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการข้อมูล
อัตราการเติบโต (%)ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
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(ร่าง) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ภาคผนวก ค1 ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2542-2553

2548 2549 2550 2551 2552 2553p 2548 2549 2550 2551 2552 2553
รายการข้อมูล

อัตราการเติบโต (%)ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

จํานวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมด (ล้านเลขหมาย) 8.70 8.90 9.30 9.40 n.a. n.a. 1.16 2.30 4.49 1.08 n.a. n.a.
จํานวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งหมด (ต่อประชากร 100 คน) 14.00 14.20 14.70 14.90 n.a. n.a. 2.94 1.43 3.52 1.36 n.a. n.a.
จํานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ล้านคน) 32.00 41.20 44.60 62.00 n.a. n.a. 37.93 28.75 8.25 39.01 n.a. n.a.
จํานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ต่อประชากร 100 คน) 51.30 65.60 70.70 92.01 n.a. n.a. 39.78 27.88 7.77 30.14 n.a. n.a.
จํานวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ( ล้านเครื่อง) 2.60 3.30 3.70 4.50 n.a. n.a. 36.84 26.92 12.12 21.62 n.a. n.a.
จํานวนคอมพิวเตอร์ (ต่อประชากร 100 คน) 4.00 5.10 5.70 6.80 n.a. n.a. 33.33 27.50 11.76 19.30 n.a. n.a.
จํานวนคอมพิวเตอร์ (ต่อ 100 ครัวเรือน) 15.60 18.60 20.40 24.80 n.a. n.a. 33.33 19.23 9.68 21.57 n.a. n.a.

บทความ
ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
จํานวนบทความทั้งหมด (บทความ) 2,795 3,075 4,215 5,182 5,705 n.a. 16.60 10.02 37.07 22.94 10.09 n.a.

สิทธิบัตร
การยื่นขอสิทธิบัตรในประเทศไทย  จําแนกตามประเภทสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ / Design
     คนไทย  (รายการ) 3,367 2,524 2,533 2,735 n.a. n.a. 29.05 -25.04 0.36 7.97 n.a. n.a.
     คนต่างชาติ  (รายการ) 1,178 1,036 988 1,085 n.a. n.a. 22.71 -12.05 -4.63 9.82 n.a. n.a.
การประดิษฐ์ / Invention
     คนไทย (รายการ) 891 1,040 945 902 n.a. n.a. 8.79 16.72 -9.13 -4.55 n.a. n.a.
     คนต่างชาติ (รายการ) 5,449 5,221 5,873 5,839 n.a. n.a. 19.65 -4.18 12.49 -0.58 n.a. n.a.
การจดสิทธิบัตรในประเทศไทย   จําแนกตามประเภทสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ / Design
     คนไทย (รายการ) 443 450 544 719 n.a. n.a. -45.31 1.58 20.89 32.17 n.a. n.a.
     คนต่างชาติ (รายการ) 326 307 332 500 n.a. n.a. -37.07 -5.83 8.14 50.60 n.a. n.a.

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



(ร่าง) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ภาคผนวก ค1 ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2542-2553

2548 2549 2550 2551 2552 2553p 2548 2549 2550 2551 2552 2553
รายการข้อมูล

อัตราการเติบโต (%)ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

การประดิษฐ์ / Invention
     คนไทย ( รายการ) 62 118 118 62 n.a. n.a. 8.77 90.32 0.00 -47.46 n.a. n.a.
     คนต่างชาติ ( รายการ) 491 1,003 830 904 n.a. n.a. -25.49 104.28 -17.25 8.92 n.a. n.a.

บุคลากรด้านการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีของประเทศ

สังคมฯ (คน) 77,645 87,787 n.a. n.a. n.a. n.a. -4.67 13.06 n.a. n.a. n.a. n.a.
วิทย์ฯ (คน) 93,822 98,951 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.14 5.47 n.a. n.a. n.a. n.a.

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของประเทศไทย
สังคมฯ (คน) 184,672 171,297 182,937 n.a. n.a. n.a. 38.64 -7.24 6.80 n.a. n.a. n.a.
วิทย์ฯ (คน) 69,292 76,456 91,453 n.a. n.a. n.a. 10.68 10.34 19.62 n.a. n.a. n.a.

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของประเทศไทย
สังคมฯ (คน) 33,479 35,915 28,913 n.a. n.a. n.a. 12.29 7.28 -19.50 n.a. n.a. n.a.
วิทย์ฯ (คน) 8,089 7,953 10,197 n.a. n.a. n.a. 18.28 -1.68 28.22 n.a. n.a. n.a.

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย
สังคมฯ (คน) 495 458 459 n.a. n.a. n.a. 74.30 -7.47 0.22 n.a. n.a. n.a.
วิทย์ฯ (คน) 1,099 1,137 1,062 n.a. n.a. n.a. 26.03 3.46 -6.60 n.a. n.a. n.a.

กําลังแรงงาน
กําลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,507,616 2,549,166 2,690,005 2,933,772 3,190,000 n.a. n.a. 1.66 5.52 9.06 8.73 n.a.

ผู้มีงานทํา (คน) 2,447,488 2,496,103 2,644,307 2,871,989 3,130,000 n.a. n.a. 1.99 5.94 8.61 8.98 n.a.
 -ผู้ที่ทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน) 1,486,444 1,529,355 1,601,391 1,768,746 1,870,000 n.a. n.a. 2.89 4.71 10.45 5.72 n.a.

      - จบสายวิทย์ (คน) 1,094,671 1,111,006 1,187,512 1,261,373 1,330,000 n.a. n.a. 1.49 6.89 6.22 5.44 n.a.
      - ไม่จบสายวิทย์  (คน) 391,773 418,349 413,879 507,373 540,000 n.a. n.a. 6.78 -1.07 22.59 6.43 n.a.

-ผู้จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ (คน) 961,044 966,748 1,042,916 1,103,243 1,260,000 n.a. n.a. 0.59 7.88 5.78 14.21 n.a.
ผู้ว่างงานที่จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน) 60,128 53,063 45,698 61,783 60,000 n.a. n.a. -11.75 -13.88 35.20 -2.89 n.a.

ที่มา :  IMD World Competitiveness yearbook 2010   WEF  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
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***หมายเหตุ  p หมายถึง Predict  , n.a. หมายถึง not available
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ภาคผนวก ค2 อันดับความสามารถในการแข่งขันทุกปัจจัยในกลุ่ม ASIA

Factor Thailand  Indonesia Malaysia Philippines Singapore China Korea Japan Australia New Zealand  India
Economic 

Domestic economy 35 20 30 42 22 2 10 9 4 33 3

International Trade 5 34 4 31 2 17 22 54 20 51 48

International Investment 38 45 22 56 6 20 50 30 14 53 18

Employment 3 17 18 27 5 1 4 10 13 28 8

Prices 4 29 10 18 47 31 41 56 16 3 44

Economic Performance 6 27 8 34 5 3 21 39 7 31 20

Public Finance 14 7 15 42 3 6 19 56 12 11 36

Fiscal Policy 7 4 8 10 9 48 13 33 19 21 11

International Framwork 32 34 7 41 1 2 23 20 16 24 27

Business legislation 28 51 19 48 1 46 44 21 5 3 50

Societal Framwork 33 52 27 23 8 31 49 53 5 6 41

Government Efficiency 18 23 9 31 2 25 26 37 27 5 30

Productitvity efficiency 49 47 27 48 17 21 26 42 6 31 29

Labor Market 2 9 4 3 1 5 35 14 22 28 13

Finance 18 34 9 36 4 35 30 17 8 29 14

Management Practices 13 40 1 31 6 46 27 15 11 16 26

Attitudes and Values 19 28 1 32 2 26 22 31 4 20 11

Business Eifficiency 20 34 4 32 1 28 27 23 12 22 17

Basic Infrastructure 26 43 16 56 17 12 20 18 19 23 53

Tech Infrastructure 48 52 19 29 2 22 18 23 25 31 38

Scientific Infrastructure 40 48 27 56 12 10 4 2 16 26 34

Health and Enviroment 51 56 34 48 18 54 27 11 14 15 58

Education 47 55 33 56 13 46 35 29 9 8 58

Infrastructure 46 55 25 56 11 31 20 13 10 22 54

ที่มา :  IMD World Competitiveness yearbook 2010  
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(ร่าง) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ภาคผนวก ค3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบ

ด้านวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ 45 56 34 55 25 4 7 2 14 36 23
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ GDP 53 58 42 57 10 23 5 4 14 29 37
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร 53 58 42 57 12 45 21 11 20 26 55
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชน 45 56 32 51 24 4 7 2 13 38 33
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชนต่อ GDP 51 56 36 53 9 19 5 3 17 31 48
จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ (FTE) 28 n.a. 43 42 31 1 8 2 14 35 n.a.
จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร 1,000
 คน (FTE) 47 n.a. 49 51 12 39 20 8 15 18 n.a.

จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน(FTE) 38 n.a. 41 40 26 1 6 2 17 37 n.a.
จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อประชากร 1,000 
คน(FTE) 48 n.a. 47 49 12 32 15 7 24 26 n.a.

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม 1 2 6 46 3 5 8 4 40 42 49
จํานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 52 44 53 29 2 10 3 12 33 11
รางวัลโนเบล 27 27 27 27 27 18 27 6 9 27 20
รางวัลโนเบลต่อประชากร 27 27 27 27 27 25 27 21 11 27 26
จํานวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศ 19 26 24 29 17 3 4 2 10 22 9
จํานวนสิทธิบัตรที่ให้กับคนในประเทศ 40 n.a. 34 48 24 4 3 1 19 25 16
จํานวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน 46 n.a. 35 49 8 41 5 7 15 10 50
ประสิทธิภาพการผลิตสิทธิบัตร 37 n.a. 18 39 21 15 1 4 27 6 n.a.
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล 35 39 15 45 9 29 23 7 18 36 30

การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 32 31 9 44 3 24 29 17 14 33 28
กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 36 40 8 46 1 28 32 22 17 26 30
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 46 50 27 51 5 45 32 16 15 19 36
การถ่ายทอดความรู้ 31 39 7 38 5 35 24 19 18 26 34
ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท 32 44 12 36 18 41 11 8 23 25 30

ด้านเทคโนโลยี
การลงทุนด้านโทรคมนาคมต่อ GDP (Investment in 
telecommunications) 42 35 7 4 49 6 16 41 19 17 30

จํานวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 1,000 คน 53 52 51 57 24 37 19 28 18 23 58
อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน 51 11 15 1 16 12 14 23 50 1 10
จํานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 1,000 คน 43 56 36 52 9 57 41 48 35 33 58

เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดียลําดับขีดความสามารถการแข่งขัน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



(ร่าง) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ภาคผนวก ค3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบ

เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดียลําดับขีดความสามารถการแข่งขัน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน

อัตราค่าบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 6 7 15 8 4 31 58 53 49 2
ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดําเนินธุรกิจ
(Communications technology) 45 51 23 36 4 33 15 18 48 57 31

การเชื่อมต่อโครงข่ายด้าน ICT 45 50 27 38 2 30 10 17 37 52 39
สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโลก
(Computers in use)

24 19 22 25 44 2 11 3 15 45
8

จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อประชากร 1,000 คน(Computers per capita) 50 57 35 56 14 54 18 23 10 13
58

จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน(Internet users) 53 55 30 57 6 51 15 9 8 13 58
อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(Fixed Broadband Tariffs) 16 20 17 22 13 14 27 51 28 21 1
จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 1,000 คน(Broadband 
subscribers) 54 58 47 55 25 45 7 19 18 22 57

ความเร็วของอินเทอร์เน็ต 52 56 51 40 10 55 44 42 36 37 57
แรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 52 54 13 16 9 47 34 21 25 45 7
วิศวกรที่มีคุณภาพ 39 44 24 20 12 49 47 19 30 40 4
 ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัท 34 36 8 38 11 35 39 10 21 31 22
กองทุนร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 34 45 4 31 2 23 19 28 24 39 18
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(Development and application of technology) 42 45 6 39 1 36 33 19 22 26 27

ความเพียงพอของทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี(Funding for 
technological development) 29 38 4 52 1 34 30 17 23 33 21

กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม(Technological regulation)
35 50 5 43 1 37 36 24 21 27 20

 มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง(High-tech exports (US$ 
millions) 14 32 11 19 5 1 6 4 34 51 30

สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
(High-tech exports (Percentage of manufactured exports ) 10 32 4 1 2 7 6 21 29 35 47

ที่มา :  IMD World Competitiveness yearbook 2010  
ประมวลโดย สํานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
Copyright (c)  National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) . All rights reserved. (As of  Febury 2011)

***หมายเหตุ  n.a. หมายถึง not available
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นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ภาคผนวก ค4 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยเปรียบเทียบ เฉลี่ย 10 ปี และ ปีลา่สุด (ปี 2010)

เกณฑ์ ช่วงปีของค่าเฉลี่ย
ไทย

(ค่าเฉลี่ย
10ปี)

ไทย(ปี
2010)

อนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์ จีน เกาหลี ญี่ปุน่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย
ASEAN+6 
Average

World 
Average

ด้านวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ (US$ 
millions) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008         407         593          105         914         122       2,654        27,233      18,874     139,780      10,291           998       5,131     21,659     13,339

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ GDP
 (% ต่อ GDP) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008         0.24         0.22         0.06         0.61         0.12         2.20           1.18         2.61          3.21         1.76           1.14         0.81         1.37         1.18

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ
ประชากร (US$ per capita) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008         6.31         8.94         0.50       34.72         1.43     609.45          20.82      393.91    1,096.77      508.12       245.12         4.73     281.83     312.34

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชน (US$
 millions) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008         163         211            15         653           73       1,743        18,630      14,340     104,415        5,168           398         778     15,779       9,208

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชนต่อ 
GDP (% ต่อ GDP) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008         0.10         0.08         0.01         0.43         0.08         1.42           0.78         1.98          2.40         0.91           0.44         0.16         0.90         0.72

จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ 
(FTE) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008     34,806     42,624      53,950     13,501     13,109     24,887    1,255,163    190,729     904,242    111,274       20,079    318,443    364,201    107,727

จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ
ต่อประชากร 10,000 คน (FTE) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008         5.42         6.50         2.61         5.21         1.54       57.81           9.65       39.88        70.96        55.40         49.67         3.13       32.70       29.00

จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
(FTE) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008       7,165       7,106        3,349       5,015       5,175     14,203      775,146    131,059     591,201      36,307         5,622     53,408    200,665     60,937

จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อ
ประชากร 10,000 คน(FTE) ค่าเฉลี่ยปี 1999 - 2008         1.11         1.07         0.16         1.93         0.60       32.95           5.95       27.39        46.39        18.15         13.85         0.52       17.28       16.28

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิศวกรรม (%) ค่าเฉลี่ยปี 1999-2006       26.13       26.13        67.28       46.35       25.10       63.99          59.39       45.37        64.42        28.98         26.01       23.47       49.67       19.55

จํานวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตาม
ประเทศผู้แต่ง) ค่าเฉลี่ย 1999-2007       1,052       1,728          185         568         176       2,988        32,244      13,580       55,713      15,467         2,914     13,148     12,549     11,414

จํานวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศ (จํานวนการยื่น
จดสิทธิบัตรในประเทศไทยทั้งคนไทยและต่างชาติ) ค่าเฉลี่ย 1999-2007       5,726       6,741        3,932       5,151       2,673       8,777      150,013    137,971     415,646      23,551         6,957     16,298     75,259     26,041

จํานวนสิทธิบัตรที่ให้กบัคนในประเทศ (จํานวนสิทธิบัตรที่
ได้รับการจดทะเบียนโดยคนไทย) ค่าเฉลี่ย 1999-2008           60           99          721           70             9         265        13,440      43,699     119,977          948           451         721     17,365       6,135

จํานวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน ค่าเฉลี่ย 1999-2008         6.74       10.26         0.58       33.74         0.91     803.59          10.79      846.58       877.97      481.25       721.48         0.75     444.85     272.09
การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ*

ปี 2010         4.02         4.02         4.31         6.22         2.87         7.46           4.90         4.69          5.37         5.84           4.02         4.72         4.95         4.44

กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรม* ค่าเฉลี่ย 2004-2010         4.84         4.67         3.82         6.57         3.98         8.35           5.92         5.46          6.55         7.05           6.46         5.89         5.90         5.37

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา* ค่าเฉลี่ย 1999-2010         4.66         4.47         3.33         6.03         3.97         8.16           5.08         5.50          7.07         7.95           7.80         4.82         5.85         5.56

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ภาคผนวก ค4 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยเปรียบเทียบ เฉลี่ย 10 ปี และ ปีลา่สุด (ปี 2010)

เกณฑ์ ช่วงปีของค่าเฉลี่ย
ไทย

(ค่าเฉลี่ย
10ปี)

ไทย(ปี
2010)

อนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์ จีน เกาหลี ญี่ปุน่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย
ASEAN+6 
Average

World 
Average

การถ่ายทอดความรู้ระหว่างมหาลัยและบริษัทเอกชน*
ค่าเฉลี่ย 1999-2010         4.01         4.48         3.40         5.42         4.56         6.68           3.76         4.57          4.79         5.81           4.91         4.40         4.76         4.32

ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทในการผลิตสินค้า
ใหม่* ปี 2010         5.15         5.15         4.52         6.89         4.84         6.48           4.63         6.92          7.02         6.05           5.76         5.25         5.77         5.53

ด้านเทคโนโลยี
การลงทุนด้านโทรคมนาคมต่อ GDP (% ต่อ GDP) ค่าเฉลี่ย 2002 -2007         0.48         0.39         0.55         1.17         0.96         0.40           1.31         0.87          0.44         0.62           0.46         0.59         0.71         0.60
ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจ* ค่าเฉลี่ย 2004 -2010         6.79         6.55         5.68         7.68         7.26         9.20           6.80         8.48          8.37         7.06           5.89         7.75         7.36         7.19

 สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งโลก (ร้อยละเทียบกับโลก) ค่าเฉลี่ย 2002 -2009         0.49         0.56         0.53         0.54         0.39         0.32           6.16         2.80          8.22         1.68           0.30         1.82         2.11         1.55

จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อประชากร 1,000 คน ค่าเฉลี่ย 2002 -2009       67.24     110.61        20.06     204.62       41.42     607.30          47.05      535.05       556.16      705.52       634.57       16.51     312.32     362.47
จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน ค่าเฉลี่ย 2002 -2009     118.40     208.62        71.97     397.26       72.85     609.74          95.16      642.03       605.11      647.83       599.05       47.73     355.19     399.19
อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ค่าธรรมเนียมต่อ
เดือน US$) ค่าเฉลี่ย 2008 -2009       18.37       18.79        21.26       19.74       22.46       19.30          18.06       22.80        34.54        26.79         26.02         5.64       21.36       27.07

จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ต่อประชากร 1,000
 คน) ค่าเฉลี่ย 2002 -2008         4.49       14.32         0.99       21.89         3.83     147.07          30.37      266.59       161.91      121.11         97.74         1.57       77.96     102.07

ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี* ค่าเฉลี่ย 2002 -2010         5.65         5.61         4.88         7.06         5.91         8.43           5.76         6.18          6.73         7.34           6.92         6.32         6.47         5.86
ความเพียงพอของทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี* ค่าเฉลี่ย 2002 -2010         4.51         5.17         3.38         6.31         3.67         7.75           4.05         5.15          6.16         5.79           5.18         5.12         5.19         5.03

กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม* ค่าเฉลี่ย 2005 -2010         5.57         5.56         4.87         7.06         5.68         8.19           5.79         5.61          6.54         6.83           6.29         6.46         6.26         5.85
มลูค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (US$ millions)

ค่าเฉลี่ย 2002 -2008     21,351     32,370        5,155     50,038     25,409     88,441      165,926      60,168     114,741        3,017           518       3,018     48,889     23,825

สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม (% การส่งออกในภาคการผลิต) ค่าเฉลี่ย 2002 -2008       29.17       25.39        13.81       54.89       71.32       56.86          25.54       29.03        23.40        13.35         10.55         4.97       30.26       16.76

ที่มา :  IMD World Competitiveness yearbook 2010    หมายเหตุ : * หมายถึง ผลจากการ Survey ข้อมูลเชิงทัศนคติจากผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 10)  
ประมวลโดย สาํนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
Copyright (c)  National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) . All rights reserved. (As of  Febury 2011)
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ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) 

๑. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
(มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา เป็นประธานแทน)  

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
๙. ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ กรรมการ 
๑๐. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๑๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๑๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือเอก วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี รน. กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ เตชะดํารงสิน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๑๖. นายกวิน สัณฑกุล กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 
๑๗. ดร.สมนึก สงวนสิน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 
๑๘. ศาสตราจารย์ ดร.เก้ือ วงศ์บุญสิน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ 
๑๙. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 
๒๐. ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 
๒๑. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
 
 
 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

คณะกรรมการบริหาร 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) 

 
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

(ดร.ปลอดประสพ สุรสัวดี)  

๒. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองประธานกรรมการ 

๓. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ 

๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

๕. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิม่สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 

๗. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 

๙. นายธานี พุฒิพันธ์ุพฤทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 

๑๐. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัติ ฉ่าํเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ 

๑๑. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทําโครงร่างนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
   
๑. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร     ทีป่รึกษา  
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ ทีป่รึกษา 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช   ทีป่รึกษา 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    ทีป่รึกษา  
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์  เตชะดํารงสิน  ประธานอนุกรรมการ 
๖. รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อนุกรรมการ 
 (นายชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว) 
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   อนุกรรมการ  
๘. ศาสตราจารย์ ดร.เก้ือ  วงศ์บุญสิน    อนุกรรมการ  
๙. ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักด์ิ  โรจน์ฤทธ์ิพิเชษฐ ์   อนุกรรมการ  
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  ศรีไพพรรณ   อนุกรรมการ  
๑๑. นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล    อนุกรรมการ      
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน์   อนุกรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เหล่าศิริพจน์   อนุกรรมการ 
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ิ  ควัูฒนาชัย   อนุกรรมการ  
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม   อนุกรรมการ 
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร.มรกต  ตันติเจริญ   อนุกรรมการ 
๑๘. นายสัตวแพทย์รุจเวทย์  ทหารแกล้ว   อนุกรรมการ 
๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  สิริพลวัฒน์   อนุกรรมการ 
๒๐. นายแพทย์ ดร.วิโรจน์  ต้ังเจริญเสถียร    อนุกรรมการ   
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี    อนุกรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี   อนุกรรมการ   
๒๓. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์     อนุกรรมการ 
๒๔. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง  ภู่วรวรรณ   อนุกรรมการ 
๒๕. ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน    อนุกรรมการ 
๒๖. นางกาญจนา  ปานข่อยงาม    อนุกรรมการ 
๒๗.  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
๒๘. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

คณะผู้เชี่ยวชาญกํากับการจัดทํา 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒)  

๑. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ ประธานคณะผู้เช่ียวชาญ 
๒. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร ผู้เช่ียวชาญ 
๓. นายกวิน  สัณฑกุล ผู้เช่ียวชาญ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.เก้ือ  วงศ์บุญสิน ผู้เช่ียวชาญ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ ผู้เช่ียวชาญ 
๖. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ผู้เช่ียวชาญ 
๗. นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล ผู้เช่ียวชาญ 
๘. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ผู้เช่ียวชาญ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์  เตชะดํารงสิน ผู้เช่ียวชาญ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน ผู้เช่ียวชาญ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  บุณยะรัตเวช ผู้เช่ียวชาญ 
๑๒. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ผู้เช่ียวชาญและเลขานุการ 
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