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ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
ปี 2554

Thailand Research and  Development Index 2011

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

Gross Domestic expenDiture on r&D of thailanD 

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  

ReseaRch and development peRsonnel of thailand     

หมายเหตุ :  1   ข้อมูลของภาคเอกชน ส�ารวจข้อมูลโดย ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

                      รวมกับทุนวิจัยของภาครัฐวิสาหกิจในส่วนที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน

        2 แหล่งทุนอื่นๆ ประกอบด้วย  แหล่งทุนที่มาจากองค์กรต่างประเทศ, ภาคเอกชนไม่ค้าก�าไร, ทุนส่วนตัวของนักวิจัย เงินรายได้

               ของหน่วยงานภาคอุดมศึกษา และเงินรายได้ของหน่วยงานภาครัฐบาล 

                    ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2554  = 11,120,500 ล้านบาท  

                      อ้างอิงข้อมูลจาก ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 1)  ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งหมด

      Gross domestic Expenditure on R&D (GERD)

       1.1)   งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยและพัฒนา

          Government budget outlays of R&D

  1.2)   การลงทุนโดยภาคเอกชน1และรัฐวิสาหกิจ

              Source of fund by business enterprise   

   & Public enterprise

  1.3)   แหล่งทุนอื่นๆ2

              Source of fund by others

 2)  สัดส่วนของทุนวิจัยที่มาจากงบประมาณแผ่นดินต่อที่ไม่ใช่งบ 

 ประมาณแผ่นดิน

      

 3)   ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์

 มวลรวมภายในประเทศ  GERD/GDP

 

4)   ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อค่าใช้จ่าย 

 ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งหมด Percentage of  

 government  budget outlays of  R&D / Gross domestic  

 Expenditure on R&D

5)   ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 คน

       R&D Expenditure : 1 population

1)  บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (R&D Personnel)

 1.1)  เป็นรายหัว 

         Personnel by headcount               

 1.2)  ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา 

             Full-time equivalent personnel (FTE)           

2)  บุคลากรรายหัว (Personnel by headcount)

      2.1)  ต่อแรงงานหมื่นคน

             Per 10,000 labour force                

      2.2)  ต่อประชากรหมื่นคน

            Per 10,000 population

3)  บุคลากรที่ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (Full-time equivalent 

personnel : FTE)    

     3.1)   ต่อแรงงานหมื่นคน 

        Per 10,000 labour force                

     3.2)  ต่อประชากรหมื่นคน 

            Per 10,000 population

4)  นักวิจัย (Researchers)

     4.1)  เป็นรายหัว 

             Researchers by headcount 

     4.2)  ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา 

             Full-time equivalent researchers (FTE)   

5) นักวิจัยรายหัว (Researchers by headcount)

 5.1)  ต่อแรงงานหมื่นคน 

             Per 10,000 labour force 

     5.2)  ต่อประชากรหมื่นคน

        Per 10,000 population

6) นักวิจัยที่ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา ( Full-time equivalent 

researchers : FTE )

     6.1)  ต่อแรงงานหมื่นคน 

            Per 10,000 labour force 

     6.2)  ต่อประชากรหมื่นคน

            Per 10,000 population           
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	 ความรูค้วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และ
นวัตกรรม	มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้า	สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ	และยกระดับความ
เป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้	การวจิยัและพฒันาเป็นกระบวนการ
ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความรู้	 ความสามารถดังกล่าว	 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555	
-	 2559)	 จึงได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	
โดยก�าหนดเป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไว้ที ่
ร้อยละ	1	เมือ่สิน้สดุแผนฯ		รวมถงึก�าหนดให้การส่งเสรมิระบบงานวจิยั 
และพัฒนาของประเทศ	 เป็นประเด็นการพัฒนาที่มีล�าดับความ
ส�าคัญสงูทีต้่องผลกัดนัให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องร่วมกันขบัเคลือ่นให้เกิด
ผลอย่างเป็นรปูธรรม	อย่างไรกต็าม	ประเทศไทยยงัให้ความส�าคญั
กับการวิจัยและพัฒนาในระดับค่อนข้างต�่า	 เห็นได้จากค่าใช้จ่าย
ด้านการวจิยัและพฒันาต่อ	GDP	เฉลีย่ในช่วง	13	ปี	(2542	-	2554)	
ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ	0.23	ต่อ	GDP	ค่อนข้างต�่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาอื่นๆ	 เช่น	 เกาหลีใต้	 ญ่ีปุ ่น	
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ	
3.74,	3.25,	2.75	ต่อ	GDP	ในปี	2554	ตามล�าดับ
	 วารสารเศรษฐกิจและสงัคมฉบบันี	้จงึขอน�าเสนอสาระ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาในแง่มุมต่างๆ	 เพื่อจุดประกายในการร่วมกันขับเคลื่อน
แนวทางการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสูก่ารพฒันาทีม่คีณุภาพและ
ยั่งยืน	 โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์	ปัญญา	ความรู้	 วิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมผ่านระบบงานวิจัยและพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ	 มีสาระท่ีน่าสนใจ	 ประกอบด้วย	 บทสัมภาษณ์
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ในมุมมอง 
เกีย่วกบัการแนวทางขบัเคลือ่นระบบการวจิยัของประเทศ	เรือ่งเด่น
ประจ�าฉบบัน�าเสนอภาพรวมการพฒันาระบบวจิยัและพฒันาของ
ประเทศไทย	ตัง้แต่สถานการณ์การเปลีย่นแปลงด้านระบบการวจิยั
และพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	ของประเทศ	
ปัญหาอุปสรรค	 เป้าหมาย	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส�าคัญ	
แนวทางการขบัเคลือ่นต่างๆ	เช่น	การน�างานวจิยัต่างๆ		ไปต่อยอด	
ถ่ายทอด	 และประยุกต์ใช้	 การสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวย	เป็นต้น	ขณะทีบ่ทความประจ�าฉบบั	
น�าเสนอสาระเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศในมิติ
ต่างๆ	อาทิ	การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศกัยภาพการผลติภาคเกษตร	การขบัเคลือ่นระบบวจิยัเพือ่การ
พัฒนาสังคมในประเทศไทย	ตลอดจนแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่	 (Area	Based	Collaboration:	ABC)	ที่น�าระบบวิจัยและ 
หลกัการทางวชิาการมาสร้างกระบวนการเรยีนรู	้การบรหิารจดัการ
ในท้องถิ่นชุมชน	ซึ่งคณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	สาระความรู้
ต่างๆ	 ในเล่ม	จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องระบบวิจัยและพัฒนาของไทยได้มากขึ้น	 และ
น�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ต่อไป

บทบรรณาธิการ	
สัมภาษณ์พิเศษ	
 การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	 2
	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุทธิพร	จิตต์มิตรภาพ			เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

บทความประจ�าฉบับ		
 ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยการวิจัยและพัฒนา	 7
	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้คนไทย  15
 การส่งเสริมงานวิจัยภายใต้แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่	 21
เรื่องเด่นประจ�าฉบับ	
 ภาพรวมการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย	 27
คอลัมน์พิเศษ
 เชื่อมโยง	6ส	วช	เพื่อการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานวิจัยของประเทศ	 34
ข้อมูลชวนรู้
	 ท�าความรู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 40 

แนะน�าโครงการวิจัย
 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนองตอบ	 45
	 นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ความเคลื่อนไหวของ	สศช.
 รายงานความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11           47   

ปกหน้าใน 

 ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย	ปี	2554

ปกหลังใน
	 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

เลขาธิการ
นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการ
นายปรเมธี	วิมลศิริ
นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร์	ผะเอม
นางสาวลดาวัลย์	ค�าภา
นางนิตยา		กมลวัทนนิศา
นางชุตินาฏ	วงศ์สุบรรณ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผนงาน
นางสาวสุมาลี	เดชานุรักษ์นุกูล
นางสาวภารณี	วัฒนา
นายนพพร	มนูญผล
นางปัทมา	เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายจิระพันธ์		กัลลประวิทย์
นายประพันธ์	มุสิกพันธ์
นางสาวพจณี	อรรถโรจน์ภิญโญ
นายมนตรี	บุญพาณิชย์
นายดนุชา	พิชยนันท์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
บรรณาธิการบริหาร
นายวิทยา		ปิ่นทอง

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางภาณี		ชนาธิปกรณ์

กองบรรณาธิการ
นางสาววีณา	เตชะพนาดร
นางภาณี	ชนาธิปกรณ์
นายอธิพงศ์	หิรัญเรืองโชค
นางนิสวันต์	พิชญ์ด�ารง
นายธีระพงษ์	มาลัยทอง
นางสาววัชรี	พุ่มทอง
นางสาวอมราวรรณ	ทิวถนอม
นายตฤตณัย	นพคุณ
นางสาวปภานัน	วรวัฒนสกุล

ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ์	มาลัยทอง

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์	ฤทธิแปลก

ออกแบบและพิมพ์ที่
หจก.	อรุณการพิมพ์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ศาสตร า จ า ร ย ์ น า ย แพทย ์ สุ ท ธิ พ ร  

จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ 

วจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ได้เปิดโอกาสให้ทมีงาน

วารสารเศรษฐกิจและสังคมเข้าพบและ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับความส�าคัญของการ

วจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม สถานการณ์ด้านการวิจัย

ในปัจจบุนั ปัญหาอปุสรรค รวมถงึแนวทาง

การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้

เป็นฟันเฟืองในการเพิ่มขีดความสามารถ

การเสริมสร้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การ

ศกึษา สงัคม ในการน�าไปสู่คณุภาพชวีติ

ที่ดีของประชาชนในประเทศไว้อย่างน่า

สนใจ ดงันี้

ตฤตณัย นพคุณ*/สุธัมมะ ธรรมศักดิ์**

สัมภาษณ์พิเศษ

  
การพัฒนาระบบวิจัยเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

“ความรู้” คือพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ
 เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) กล่าวว่า โลกพฒันาอย่างต่อเนื่องใน
แต่ละยคุสมยัด้วยการศกึษาวจิยั แม้ในสงัคมเกษตรกรรมดั้งเดมิกอ็าศยัการศกึษาหาความรู้ 
จากธรรมชาติเป็นหลักในการน�ามาใช้ปรับปรุงให้เพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็คือการ
ศกึษาวจิยัประเภทหนึ่งนั่นเอง 

 “งานวจิยัไม่ใช่เรื่องไกลตวัเลย ภมูปัิญญาชาวบ้านต่างๆ กม็ทีี่มาในรปูแบบเดยีวกบั
การท�าวจิยั ถามว่า แล้วท�าไมชาวบ้านจงึได้รู้ว่า เหตใุดจงึต้องพรวนดนิในช่วงเวลาต่างๆ 
หรือการหว่านเมล็ดพันธุ์เวลาใดจึงเหมาะสมต่อการปลูกพืชแต่ละชนิด อันนี้เป็นเพราะ 
บรรพบุรุษของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นได้มีการศึกษามาแล้วว่า ช่วงเวลาใด ท�าอะไร  
ถงึจะมคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง ที่จะท�าประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ”

  เมื่อมาถงึในปจัจบุนั โลกได้ก้าวสูส่งัคมแห่งความรูอ้ย่างชดัเจน  องค์ความรูต่้างๆ 
ที่ผ่านการศกึษาวจิยัได้ช่วยให้สนิค้าและบรกิารมมีูลค่าเพิ่มขึ้น แข่งขนัได้ดขีึ้น  การวจิยั
จึงเป็นพลังที่ส�าคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลความรู้อันสามารถน�าไปแก้ปัญหาและพัฒนา
ประเทศได้อย่างถูกต้อง และการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจที่น�าไปต่อยอดสร้าง
นวตักรรม พฒันาผลติภณัฑ์สนิค้าและบรกิารที่ให้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ จ�าหน่ายแข่งขนัได้  
หรอืในด้านสงัคมที่จะช่วยให้ประชาชนและชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึ้น ในด้านสิ่งแวดล้อม  
จะช่วยให้มีการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมอิากาศของประเทศและของโลก

วิจัยและพัฒนา เครื่องมือส�าคัญของการพึ่งตนเอง
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมายาวนาน แต่เพื่อรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ มเีป้าหมายที่จะน�าพาประเทศไทย
สู่ประเทศอตุสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นตามมาจงึเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าว
กระโดด  มกีารน�าเข้าความรูแ้ละเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาใช้ในภาคอตุสาหกรรม เกดิ
อตุสาหกรรมลกูโซ่ต่างๆ ตามมา โดยประเทศไทยเองไม่สามารถสร้างความรูห้รอืเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง ต้องซื้อเทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามาในราคาแพง จงึเกดิค�าถามว่า ประเทศไทย
จะพึ่งตนเองได้อย่างไร  ซึ่งหลายฝ่ายเหน็ตรงกนัว่า ประเทศไทยต้องหนัมาให้ความส�าคญั
กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นของตัวเอง 
ให้ได้ โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่เป็นจดุแขง็ของประเทศ 

*		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ		
**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	
ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 “หากมองย้อนกลบัไปในอดตีเมื่อราว 20 - 30 ปีที่แล้ว 
เรากังวลกันมากว่า ในอนาคต ซึ่งก็คือปัจจุบันนั้นประชากร
ของไทยจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผลผลิตการเกษตรมีน้อย  
เกรงกนัถงึขั้นว่าจะไม่สามารถผลติข้าวเลี้ยงคนในประเทศไทย
ได้ แต่ในความเป็นจรงิ ทกุวนันี้เราสามารถปลูกข้าวที่ไม่เพยีง
แต่สามารถเลี้ยงคนไทยได้ แต่ยังมีเหลือมากเพียงพอส่งออก
ไปเลี้ยงคนในโลกอกีนบัร้อยล้านคน  เหล่านี้ล้วนเป็นผลพวง
จากการทุ่มเทศึกษาวิจัยในเรื่องข้าวอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่อง
พนัธุ์ข้าว เรื่องดนิ ระบบชลประทาน ท�าให้ได้พนัธุ์ที่ด ีผลผลติ
สูงขึ้นจากระบบชลประทาน  อีกทั้งยังมีการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวคณุภาพสูง คอื ข้าวหอมมะล ิซึ่งกค็อืพนัธุ์ดอกมะล ิ105  
น�าไปจ�าหน่ายได้ในราคาสูง”

 อย่างไรก็ตาม แม้จะ
มีตัวอย ่างที่ประสบความ
ส�าเร็จในการขับเคลื่อน
การวิจัยและพัฒนาไปสู ่
การใช้ประโยชน์ได้จริง 
แต่การพัฒนาระบบวิจัย
ของไทยยังมีปัญหาและ
อุปสรรคหลายด้าน ทั้งใน
เชงิยทุธศาสตร์และนโยบาย 
การท�างานร่วมกันของกลไกที่

เกี่ยวข้อง การพฒันาบคุลากร ซึ่งส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
หรอื วช. ได้ท�าการศกึษาเรื่องนี้ และได้วางรูปแบบในการแก้ปัญหา
ไว้เป็นขั้นเป็นตอน

ปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศและแนวทางแก้ไข
 เลขาธิการ วช. ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญที่ส่งผล
ให้การพฒันาการวจิยั วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ของ
ประเทศไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แบ่งได้เป็น 9 ด้าน ดงันี้

 1. นโยบายและยุทธศาสตร์  นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการวจิยัและพฒันาของประเทศไทยขาดจดุมุง่เน้น (focus) 
โดยนบัแต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 8 เป็นต้นมา 
ที่เน้นการพึ่งตนเองได้ แต่ยงัไม่ชี้ชดัลงไปว่าจะต้องมยีทุธศาสตร์การ
วจิยัและพฒันาอย่างไรที่จะน�าไปสูก่ารพึ่งตนเองได้ ส่งผลให้นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ซึ่งร่างขึ้นโดยอิงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจงึขาดจดุมุง่เน้นเช่นกนั วช. จงึได้มคีวาม
พยายามแก้ปัญหา โดยแลกเปลี่ยนหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ  
รวมทั้ง สศช.  เพื่อก�าหนดจุดมุ่งเน้นด้านนโยบายการวิจัยและ
พัฒนา จนกระทั่งได้ประเด็นส�าคญัที่จะมุ่งพัฒนาการวิจัยประมาณ 
20 เรื่อง ตวัอย่างเช่น  การวจิยัและพฒันาด้านการเกษตรเนื่องจาก
เป็นประเดน็ที่มคีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิและเกี่ยวข้องกบัประชาชน
จ�านวนมาก จะเน้นพชืหลกั ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อยและน�้าตาล  
มนัส�าปะหลงั และปาล์มน�้ามนั  การวจิยัและพฒันาด้านการท่องเที่ยว
เนื่องจากเป็น sector ที่สร้างรายได้ให้ประเทศสูงมาก และมแีนวโน้ม

ที่จะมากขึ้นอกีในอนาคต  การวจิยัและพฒันาด้าน logistic 
เพื่อสนบัสนนุการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง และ

การเคลื่อนไหวของสนิค้าและบรกิารในภมูภิาค 

 2. องค์กรที่มีหน้าที่น�านโยบายด้าน
การวิจัยและพัฒนาไปปฏิบัติ  ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ในหลายรูปแบบ มีสถานะของหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที่ และเป้าหมายการด�าเนนิงาน 
ที่แตกต่างกัน รวมถึงอยู ่ภายใต้สังกัด
กระทรวงที่แตกต่างกัน อาทิ วช. และ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว. )  อยู ่ภายใต ้ก�ากับของส�านัก
นายกรั ฐมนตรี  ส� านั กงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช.) และส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วย

งานในก�ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รวมทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน 

อื่นๆ ซึ่ งมุ ่ งท�าการวิจัย เฉพาะประเด็นภายใต ้ 
บทบาทหน้าที่ขององค์กร อาทิ สถาบันวิจัยระบบ
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สาธารณสขุ (สวรส.) มบีทบาทในการวจิยัและพฒันา
ด้านการส่งเสรมิระบบสขุภาพ ส�านกังานพฒันาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.) มีบทบาทในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยการเกษตร นอกจากนั้น ยังม ี
องค์กรซึ่งมีบทบาทในการผลิตและพัฒนานักวิจัย 
ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งองค์กรต่างๆ 
ข้างต้นมีลักษณะที่ถูกตั้งขึ้นมาตามภารกิจงาน
ในขณะนั้น และอยู ่ภายใต้ก�ากับของกระทรวง
ต ่างกัน ให ้การท�างานมีลักษณะกระจายตัว   
ต่างฝ่ายต่างท�า ขาดการมองภาพรวม และขาดกลไก 
ในการประสานการท�างาน

 “ผลเสีย คือ ต่างคนต่างท�างาน แยกส่วน 
ท�าให้ขาดความเชื่อมโยง บุคลากรเริ่มพัฒนาใน
เชิงลึกมากขึ้น แต่ขาดการประสานงานระหว่าง 
กนัและกนั ตวัอย่างเช่น นกัวชิาการด้านการเกษตรใน
มหาวทิยาลยัได้ศกึษาวจิยัจนได้ผลงานที่ด ีแต่ยากที่
จะส่งต่อผลงานนั้นให้กอง/กรม/กระทรวง ผลงานวจิยั
ไม่ถกูใช้เพราะหน่วยปฏบิตัอิาจมคีวามสนใจไม่ตรงกนั 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์ก็อยู ่ในสภาพไม่
แตกต่างกนั มองเหน็ผลงานที่ฝ่ายวจิยั คอื อาจารย์ 
บุคลากรวิจัยว่าท�าขึ้นมาแล้วไม่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคผู้ใช้ประโยชน์  ดงันั้น จ�าเป็นต้อง
สร้างเครือข่ายให้หน่วยงานที่มีบทบาทด้านงานวิจัย
ท�างานด้วยกันในลักษณะบูรณาการการท�างานวิจัย
เพื่อมุ่งเป้าหมาย โดยการแบ่งภารกิจงานให้มีความ
ชัดเจน วช. จะท�าหน้าที่เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการจัดงบประมาณ  ส่วนพันธมิตรอื่นจะม ี
หน้าที่จัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยตรงตามเป้าหมาย
หรอืยทุธศาสตร์ที่วางไว้”

 3. งบลงทุนในด้านการวิจัย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ตั้งเป้า
หมายงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาไว้ที่ 
ร้อยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(GDP) 
อยา่งไรกต็าม เมื่อตดิตามผลการจดัสรรงบประมาณ
ด้านการวจิยัและพฒันาพบว่า ในช่วงต้นแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2551) มกีารตั้งงบประมาณด้านการ
วจิยัและพฒันาของภาครฐัประมาณ 10,000 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.2 ของ GDP  ต่อมา พ.ศ. 2553 
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมเป็นประมาณ 18,000 ล้านบาท 
และเพิ่มเป็น 22,000 ล้านบาท ในปีสดุท้ายของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2554 อย่างไรก็ตาม ใน 

ปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 งบประมาณด้านการวจิยั
และพฒันาของประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.26 ในขณะที่แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 11 ตั้งเป้าหมายงบประมาณด้านการวจิยัและพฒันาไว้ที่ร้อยละ 1

 “จะเห็นได้ว่ารัฐบาล และส�านักงบประมาณยังไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งมีมาตรการกระตุ้นและจูงใจ
ให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่แผนพัฒนาฯ 
ก�าหนด นอกจากนั้น การจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
ยงัมข้ีอจ�ากดัเนื่องจากไม่สามารถจดัสรรงบประมาณตามภารกจิได้ แต่ต้อง 
จัดสรรงบประมาณตามหน่วยงาน การก�าหนดงบประมาณเพื่อการวิจัย
อย่างพอเพยีง ทั่วถงึ จงึต้องจดัสรรให้สอดคล้องกบัระบบวจิยัและแผนงาน  
มีการก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณนั้นๆ  และสามารถแยก
ประเภทงบประมาณเพื่อการบรหิารจดัการที่ดไีด้”

 4. บุคลากร ปัญหาด้านบุคลากรวิจัยประกอบด้วยสองส่วนหลัก 
ประการแรก จ�านวนนักวิจัยต่อจ�านวนประชากรยังต�่ากว่าที่แผนพัฒนาฯ 
ก�าหนด โดยแผนฯ ก�าหนดไว้ที่ 15 คนต่อประชากร 10,000 คน  แต่ปัจจบุนั
จ�านวนนกัวจิยัต่อจ�านวนประชากรเท่ากบั 8 คนต่อประชากร 10,000 คน 
โดยที่นกัวจิยัส่วนมากของประเทศไทยซึ่งได้แก่ อาจารย์มหาวทิยาลยัยงัมี
สดัส่วนในการท�าวจิยัเพยีงร้อยละ 30 เนื่องจากมภีารกจิในการสอนเป็นหลกั 
ท�าให้ไม่เหลอืเวลาในการท�าวจิยั ประการต่อมา ประเทศไทยยงัขาดนกัวจิยั 
เพื่อการพัฒนา หรือวิจัยประยุกต์ เนื่องจากการวิจัยเพื่อการพัฒนา  
หรอืการวจิยัประยกุต์ไม่สามารถน�าไปตพีมิพ์เป็นวารสารวชิาการ (Journal) 
เพื่อใช้ประเมนิผลงานทางวชิาการได้

 5.  สถาบนัวจิยั  ได้แก่ ศนูย์ความเป็นเลศิทางวชิาการด้านต่างๆ จ�านวน 
11 ศนูย์ ภายใต้สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ซึ่งได้ 
เริ่มด�าเนนิการมากว่า 10 ปี แต่ยงัไม่สามารถหารายได้เพยีงพอที่จะเลี้ยง 
ตัวเองได้ นอกจากนั้น ยังขาดการสนับสนุนบุคลากรในสาขาที่มีความ
ส�าคญัทางยทุธศาสตร์ อาท ิศนูย์ฯ ปิโตรเคม ีและศนูย์ฯ จดัการสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากต้องยึดหลักการอุดหนุนอย่างเท่าเทียมกัน  
รวมทั้งลักษณะงานวิจัยส่วนมากมีลักษณะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
จึงน�าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก ขณะที่ ในด้านของมหาวิทยาลัยวิจัย
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แห่งชาติ ภายใต้สังกัด สกอ. ก็จะไปมุ่งเน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ท�าให้สามารถน�าผลงานวิจัย
มาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้น้อยมาก ที่ส�าคัญ 
สถาบนัวจิยัต่างๆ ที่กล่าวมา ยงัขาดความเชื่อมโยง
การท�างานระหว่างกัน ทั้งในด้านการประสานงาน 
ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการไหลเวยีนของนกัวจิยั และ
ผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั้งนี้ รฐับาลควรแก้ปัญหาโดยการผลกัดนัให้
เกดิกลุ่มการวจิยั (Clusters, Super clusters) ในแต่ละ
ประเดน็

 6. โครงสร ้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ
พัฒนา พบว่า ขาดการบูรณาการด้านการจัดซื้อ
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
วจิยั และพฒันา โดยที่แต่ละหน่วยงาน/สถาบนัวจิยั  
มีการตั้งงบประมาณในการซื้อเครื่องมือการวิจัยของ
ตนเอง โดยจดัอยู่ในหมวดครภุณัฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
ท�าให้ขาดฐานข้อมูลว่าเครื่องมือการวิจัยต่างๆ ใน
ประเทศไทยมอียู่ที่ใดบ้าง  นอกจากนั้น หน่วยงานที่
เป็นเจ้าของเครื่องมอืวจิยัซึ่งมหีน้าที่ดแูลรกัษาเครื่องมอื 
วิจัยนั้นๆ ก็ไม ่ต ้องการให้ผู ้อื่นมาใช ้เครื่องมือ 
เนื่องจากเกรงว่าจะช�ารดุเสยีหาย ส่งผลให้เครื่องมอื
วิจัยหลายๆ ชิ้นไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
อย่างไรกต็าม ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
เริ่มด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลเครื่องมือวิจัยมา 
แล้วเป็นเวลาประมาณ 3 ปี

 7. ฐานข้อมูล  ประเทศไทยยงัขาดฐานข้อมูล
ภาพรวมงานวจิยัของทั้งประเทศ โดยแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะมีฐานข้อมูลของตนเอง ซึ่งจัดเก็บใน 
รปูแบบที่แตกต่างกนั และมวีธิกีารสบืค้นต่างกนั อาท ิ
วช. มฐีานข้อมลูงานวจิยัย้อนหลงั 10 ปี รวมประมาณ 
200,000 ชิ้น สกว. มีฐานข้อมูลงานวิจัยประมาณ  
6,000 ชิ้น  สวทช. มีฐานข้อมูลงานวิจัยประมาณ 
20,000 ชิ้น  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มฐีานข้อมลูงาน
วจิยัประมาณ  8,000 ชิ้น เป็นต้น  อย่างไรกต็าม วช. 
ได้ร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(สวทช.) ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) ส�านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) จดัตั้ง “หน่วยงานเครือข่าย

องค์กรบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(คอบช.)” ขึ้น เพื่อ 
บูรณาการการท�างานร่วมกนั และร่วมกนัพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลร่วมกนัภายใต้โครงการ “คลงัข้อมูลงานวจิยัไทย” (Thai National 
Research Repository หรอื TNRR)

 8. การจดัการความรูเ้พื่อการวจิยั  ขาดการจดัการเพื่อให้เกดิการท�า
วจิยัที่จะตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน หรอืองค์กรที่ต้องการน�างาน
วจิยัไปใช้ประโยชน์ ท�าให้งานวจิยัจ�านวนมากที่ท�าขึ้นไม่ถูกน�าไปใช้

 9. การประเมนิผลการวจิยัและพฒันา เนื่องจากขาดข้อมูลภาพรวม 
และข้อมูลการใช้งบประมาณการท�าวิจัยในประเด็นต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จงึท�าให้ไม่สามารถประเมนิความคุม้ค่าของการลงทนุวจิยัในเรื่อง
นั้นๆ  เนื่องจากไม่สามารถสบืค้นข้อมูลย้อนหลงัอย่างครบถ้วนได้

ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยและ
พัฒนาในระยะต่อไป
 เลขาธกิาร วช. ยงัให้ความเหน็เกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาการวจิยั 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในระยะช่วงครึ่งหลังของแผน
พฒันาฯ ฉบบัที่ 11 และทศิทางการพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
ประกอบด้วย

 1.  การพัฒนาในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

ต้องให้ความส�าคญักบั

 ••  การน�างานวิจัยต่างๆ ไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้  
โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการน�างานวิจัย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค 
การผลิต อาทิ ออกกฎระเบียบหรือเพิ่มมาตรการจูงใจทั้งด้านการเงินการ
คลงัส�าหรบัภาคเอกชนที่น�าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิย์ ให้สทิธปิระโยชน์
ด้านภาษทีี่ครอบคลมุถงึการพฒันาเทคโนโลยตี่างๆ

 ••  สร ้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน

ที่เอื้ออ�านวย ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การวิจัยให้สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย  
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นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย
ของหน ่วยงานวิจัยในประเทศไทย
ในลักษณะเครือข ่ายความร ่วมมือ 
โดยแต่ละหน่วยงานยังคงรับผิดชอบ 
ฐานข ้ อมู ล เกี่ ย วกั บการวิ จั ย ของ
ตนเอง และดูแลจัดท�าให้ทันสมัยตาม
ระบบของแต่ละหน่วยงาน แต่ต้อง 
ค� านึ งถึ งมาตรฐานสากลของการ 
จดัเกบ็ข้อมูลลงในฐานข้อมูล ซึ่งขณะนี้ 
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ได้
เ ส นอ ให ้ ทุ ก ฐ านข ้ อ มู ล ส ามา รถ
รองรับมาตรฐาน OAI-PMH (Open  
Archives Initiative - Protocol for  
Metadata Harvesting) ซึ่งเป็นที่ยอมรบั
ในระดบันานาชาติ

 ••  ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจด้านการ

เงินการคลัง  โดยแบ่งการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่   
งบประมาณด้านการวิจัยโดยตรง งบประมาณ
ด้านการถ่ายทอดงานวิจัยสู ่การน�าไปประยุกต์ใช้  
งบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัย และงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวจิยั

 •• ปรับระบบบริหารจัดการให้มีเอกภาพ

และประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างการท�างาน
แบบบูรณาการด้านการวิจัยระหว่างองค์กร การจัดตั้ง 
ค.อ.บ.ช. ดังที่กล่าวมาจะเป็นการปฏิรูประบบวิจัย
และการน�าไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยหลักการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการระบุปัญหาและ
แนวทางพัฒนา รวมไปถึงการส่งต่อผลงานวิจัย
ให้แก่หน่วยปฏิบัติ  มีการยกร่างมาตรการเพื่อ 
ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์
เชิงพาณิชย์ในหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งปรับ
ระบบการจดัการให้เชื่อมโยงกนั อาท ิให้ทกุหน่วยใช้
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยแบบเดียวกัน 
และเสนอที่จุดเดียวกัน ก่อนกระจายออกไปยัง 
หน่วยงานวจิยัที่เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในด้านนั้นๆ 

 •• พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

นักวิจัยให้เพียงพอ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อทราบถงึสาขาที่ขาดแคลน และจดัท�า 
แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ขณะที่ในมหาวิทยาลัย ต้องสนับสนุนให้มีอาจารย์วางแผนการท�างาน
ด้านการสอนและการวจิยัให้สมดลุ 

 2. ทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560 - 2564)  ให้ความส�าคญักบัการวจิยัและพฒันาเป็นรายประเดน็ 
อาทิ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ยางพาราและการแปรรูป ภาครฐั ปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบที่เป็น
อปุสรรคต่อการท�าวจิยัและพฒันา และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งใช้กลไก
การจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัเพื่อสนบัสนนุการท�าวจิยัและพฒันา อาท ิระบใุห้
ต้องซื้อนวัตกรรมภายในประเทศบางส่วน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ ์
ให้ซื้อผลติภณัฑ์ที่เกดิจากภูมปิัญญาหรอืการศกึษาวจิยัของไทย

 เลขาธกิาร วช. สรปุว่า  การวจิยัเป็นแรงขบัเคลื่อนที่ส�าคญัในการ
พัฒนาประเทศ การวิจัยที่มีเป้าหมายแนวทางชัดเจนและตอบสนองต่อ
ความต้องการ  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ  นอกจากนี้ ปัจจยั
แห่งความส�าเรจ็ในการพฒันาระบบวจิยั ยงัต้องให้ความส�าคญักบัการจดัท�า 
ยทุธศาสตร์ นโยบาย และแผนวจิยั เพื่อเป็นแนวทางการวจิยัให้หน่วยงาน 
วิจัยหรือสถาบันต่างๆ มีทิศทางการวิจัยไปในทางเดียวกัน แต่ม ี
การกระจายอ�านาจการตดัสนิใจให้แก่องค์กรระดบัต่างๆ ที่มกีารก�าหนด
พนัธกจิที่ชดัเจน โดยที่ต่างมุ่งเป้าหมายเป็นหลกั  โดยมกีารประเมนิเป็น 
ระยะๆ ประกอบกบัต้องลงทนุอย่างจรงิจงัในด้านโครงสร้างพื้นฐานและทนุ 
สนบัสนนุการวจิยั ที่ส�าคญั การพฒันางานวจิยั วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมของไทย  ต้องวางเป้าหมายว่าไม่ใช่เพยีงเพื่อให้ได้มลูค่าทาง
เศรษฐกิจสูงเท่านั้น แต่ยังต้องให้คนที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาควบคู่ไป
ด้วยกนั  ไม่ว่าจะเป็นประชาชน เกษตรกร คนเหล่านี้จะต้องมคีวามเป็นอยู่ 
ที่ดขีึ้น มรีายได้มากยิ่งขึ้นด้วย       

สรุป
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ภาคเกษตรก้าวไกล
ด้วยการวิจัยและพัฒนา

นิติ ช่างภิญโญ, สุภัทรา เชิดชูไชย *

ธนินี จันทร์สุวรรณ** 

ความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตร 
 ภาคเกษตรมคีวามส�าคญัอย่างยิ่งตอ่ระบบเศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจากเปน็ภาคการผลติที่เกี่ยวข้องกบัประชากรจ�านวน
มาก รวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ส�าคัญและสร้างรายได้จ�านวนมากให้กับประเทศ  
อย่างไรกต็าม การพฒันาภาคเกษตรในช่วงที่ผ่านมาได้แสดงให้เหน็ถงึปัจจยัเสี่ยงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ เช่น วกิฤตเศรษฐกจิ 
โลกที่มีผลต่อการผลิตและการส่งออก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีผลกระทบต่อปัจจัยและกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร เช่น สภาพดนิฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงรนุแรง และการระบาดของศตัรพูชื ท�าให้การพฒันาภาคเกษตรในระยะต่อไป 
ต้องให้ความส�าคญักบัการลงทนุสร้างฐานความรู้ มกีารใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและการวจิยัและพฒันาที่มปีระสทิธภิาพมา 
สนบัสนนุ เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคเกษตร  โดยมกีารน�าการวจิยัและพฒันามาช่วยในการเพิ่มประสทิธภิาพผลผลติ
และศกัยภาพการผลติ  รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสนิค้า ตลอดจนมสี่วนสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาสายพนัธุ์ใหม่ๆ เพื่อน�า
ไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

 ข้อมลูต่างๆ สะท้อนให้เหน็ถงึความจ�าเป็นในการส่งเสรมิการลงทนุด้านวจิยัและพฒันาในการพฒันาภาคเกษตร เพ่ือ

ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  โดยในปัจจบุนั พบว่า ผลติภาพ การผลติโดยรวม (Total Factor Productivity, TFP1) ซึ่ง
แสดงให้เหน็ถงึความสามารถของปัจจยัเทคโนโลยขีองทนุ รวมถงึการวจิยัและพฒันา (R&D) การมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) ในการ 
ผลิตของสาขาเกษตรกรรมอยู่ในระดับต�่า เมื่อเทียบกับสาขาการผลิตอื่นๆ เช่น เหมืองแร่ คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 
และประปา เป็นต้น  โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2525 – 2550 สาขาเกษตรกรรมของประเทศไทยม ีTFP ภาคเกษตรเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 0.6 ต่อปี (ตารางที่ 1) 

*	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักวางแผนการเกษตร	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม
**		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ส�านักวางแผนการเกษตร	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม
ผลิตภาพการผลิตรวม	(Total	Factor	Productivity:	TFP1)	หมายถึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิต	โดยมิได้มีที่มาจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต	คือ	ปัจจัย
แรงงาน	ที่ดิน	และปัจจัยทุน	ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์	จะเรียกส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวว่าเป็น	Residual	Growth	หรือเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	
(Technical	progress)	และอื่นๆ	ซึ่งมีองค์ประกอบหลายปัจจัย	ได้แก่	การบริหารจัดการ	ประสบการณ์	คุณภาพของแรงงานซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา	
อายุ	เพศ	และที่ส�าคัญคือ	ปัจจัยเทคโนโลยีของทุน	รวมถึงการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	การมีประสิทธิภาพ	(Efficiency)	ในการผลิต	เป็นต้น

มกราคม-มีนาคม 2557

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

7



 

แผนฯ	5	
(2525	-	
2529)

แผนฯ	6	
(2530	-	
2534)

แผนฯ	7	
(2535	-	
2539)

แผนฯ	8	
(2540	-	
2544)

แผนฯ	9	
(2545	-	
2549)

แผนฯ	
10	

(2550	-	
2554)

ปีแรก
แผนฯ	
11	

(2555)

เฉลี่ย	
31	ปี	
(2525	-	
2555)

เกษตรกรรม 1.18 1.36 -3.37 -1.30 -0.51 -2.03 -0.39 -0.69

อุตสาหกรรม -0.15 1.35 0.43 0.50 4.42 0.68 2.95 1.32

บริการและอื่นๆ -0.86 1.61 -1.67 -3.77 2.50 0.45 4.84 -0.18

ภาพรวมทั้งประเทศ -0.10 2.38 -0.02 -1.74 3.32 0.27 3.69 0.71

ตารางที่ 1 ผลิตภาพการผลิตรวมรายสาขาการผลิตในแต่ละช่วงแผนพัฒนาฯ ของประเทศ

 นอกจากนี้  สินค้าเกษตรที่ส�าคัญบางชนิดมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต�่า

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศคูแ่ข่งโดยเฉพาะสนิค้าข้าว  แม้ว่าจะเป็นสนิค้า
หลกัของประเทศ และมกีารลงทนุวจิยัพฒันามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องสายพนัธุ์ 
และเทคโนโลยกีารผลติ แต่พบว่า ประสทิธภิาพการผลติข้าวของไทยยงัอยู่ใน
ระดบัต�่าเมื่อเทยีบกบัประเทศคูแ่ข่ง  โดยในปี 2556 มผีลผลติเฉลี่ย 451 กโิลกรมั
ต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่าประเทศคูแ่ข่งส�าคญั เช่น เวยีดนาม ที่ผลผลติเฉลี่ยมแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และในปี 2556 มผีลผลติเฉลี่ย 902 กโิลกรมัต่อไร่ เป็นต้น (รูปภาพที่ 1)  
ส�าหรบัสนิค้าอื่น เช่น มนัส�าปะหลงั มผีลผลติเฉลี่ยในปี 2554 ประมาณ 3,088 
กโิลกรมัต่อไร่ รองจากอนิเดยีและอนิโดนเีซยี  และยางพารา มผีลผลติเฉลี่ย
ในปี 2554 ประมาณ 262 กโิลกรมัต่อไร่ รองจากอนิเดยี เวยีดนาม และโกตดวิวัร์  
(รูปภาพที่ 2 และ 3)

ที่มา			ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2555

รูปภาพที่ 1 ข้าว : ผลผลิตต่อไร่ ปี 2552 - 2556

ที่มา			USDA,	February	2014
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รูปภาพที่ 2   มันส�าปะหลัง ผลผลิตต่อไร่ 

 ปี 2552 - 2554

รูปภาพที่ 4 งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ ปี 2550 – 2554

รูปภาพที่ 3   ยางพารา ผลผลิตต่อไร่ 

 ปี 2552 - 2554

ที่มา				ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2556

ภาพรวมการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตร
 ข้อมลูของ TFP หรอืประสทิธภิาพการผลติที่สะท้อนผ่านตวัเลขดงักล่าว ถอืว่าสอดคล้องกบัสดัส่วนงบประมาณทีใ่ช้ในการ

ลงทนุวจิยัและพฒันาภาคเกษตรของประเทศไทยทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ โดยในส่วนของประเทศไทย ที่มหีน่วยงานหลกัสนบัสนนุงาน
ด้านการวจิยัและพฒันาภาคเกษตร อาท ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ส�านกังานพฒันาการ
วจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน)  และส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)  ซึ่งที่ผ่านมาได้รบัการจดัสรร
งบประมาณเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาเฉลี่ย 
ปี 2550 – 2554 ประมาณ 1,854 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.15 ของ GDP ภาคเกษตร  ขณะที่งบประมาณที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้รบัจดัสรรเฉลี่ยปี 2550 – 2554 ประมาณ 69,600 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 6.5 ของ GDP ภาคเกษตร (รูปภาพที่ 4) 
นอกจากนี้ ในส่วนของส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิที่ได้รบังบประมาณตามกรอบยทุธศาสตร์การวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 : 
2555 - 2559 ด้านการสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ (จะรวมงานวจิยัด้านการเกษตร) พบว่า ได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณปี 2555 รวม 1,388.92 ล้านบาท และปี 2556 รวม 1,423.61 ล้านบาท (ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 2556)

	ที่มา				กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	2554
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รูปภาพที่ 5   ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2008

 นอกจากนี้ งบด้านการวจิยัพฒันาในภาพรวมของประเทศไทยอยูใ่นระดบัต�า่เมือ่เทยีบกับประเทศอืน่ในภมูภิาค  โดย
จากการเปรยีบเทยีบขดีความสามารถในการแข่งขนั เฉพาะมติทิี่เกี่ยวกบัด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม  ซึ่งพจิารณา
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันาต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศในกลุ่ม ASEAN+6  มกีารจ�าแนก
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย  1) กลุ่มที่มีฐานค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูง 

แต่อัตราการเติบโตไม่ได้สูงมากนักเพราะมีฐานที่ใหญ่อยู่แล้ว ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย  2) กลุ่มท่ีม ี

ฐานค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ระดับปานกลาง ประมาณร้อยละ 1 ได้แก่ จนี 
และนวิซแีลนด์  และ 3) กลุ่มที่มีทั้งฐานค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และอัตรา

การเติบโตค่อนข้างต�่า ได้แก่ ฟิลปิปินส์ และไทย ซึ่งไทยมคี่าใช้จ่ายเพยีงร้อยละ 0.22 ต่อ GDP ในขณะที่อตัราการขยายตวัต�่า
ประมาณร้อยละ 2 (นนทวฒัน์ มะกรูดอนิทร์, 2553) แสดงดงัรูปภาพที่ 5

ที่มา	 International	Institute	for	Management	Development	(IMD)	ประมวลโดย	ส�านักงาน	 	
	 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์		เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.),	2553

 ส�าหรบัรปูแบบงานวจิยัและพฒันาเกษตรในปัจจบุนัม ี2 ประเภททีส่�าคญั ได้แก่ งานวิจยัด้านการเพิม่ผลผลติ เพ่ือ

ตอบสนองต่อการเพิม่ผลผลติให้สงูขึน้ และลดต้นทนุการผลติ อาท ิการพฒันาสายพนัธุ ์การพฒันาเกษตรกรรม และการพฒันา
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว เป็นต้น  งานวจิยัด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาท ิการแปรรูปผลติภณัฑ์ การพฒันาในเชงิอตุสาหกรรม
ต่อเนื่อง เป็นต้น  โดยเกดิจากความร่วมมอืหลายหน่วยงาน เพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัให้กบัสนิค้าเกษตร อาทิ

 กรณีตัวอย่างข้าว  การส่งออกสินค้าข้าวที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ข้ันต้น (ข้าวสาร) มากกว่า 
ร้อยละ 97  ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปขั้นต้นมีมูลค่าไม่สูงนัก ในขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวไทยถือว่ามีโอกาสขยายตัวในอัตราสูง 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมทาน ข้าวเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เวชส�าอางที่ได้จากการแปรรูปข้าว  ทั้งนี้ มีงานวิจัยการใช้
ประโยชน์จากข้าวของหน่วยงานส�าคญั อาท ิ
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  กรมการข ้าว และ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วว.)  มกีารพฒันาผลติภณัฑ์แปรรปูจากข้าว เช่น  
ผลติภณัฑ์ข้าวเพื่อสขุภาพ (น�้ามนัร�าข้าวคณุภาพสูง 
ผลติภณัฑ์ข้าวกึ่งส�าเรจ็รปูจากข้าวกล้องและข้าวสาร
ที่มีปริมาณอะมิโลสต่างๆ และผลิตภัณฑ์น�้าสลัด 
ไร้ไขมนั)  ผลติภณัฑ์เวชส�าอาง/ยาที่ได้จากการแปรรปู
ข้าว (แคปซูลยาจากแป้งข้าวบริสุทธิ์ และข้าวผสม
เกลอืแร่ส�าหรบัผูป่้วยท้องร่วง) เครื่องดื่มมแีอลกอฮอล์
และไม่มีแอลกอฮอล์ (เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว 
รสผลไม้รวม และชาข้าวน�้าผึ้ง) เป็นต้น

  สวทช. มกีารวจิยัเพือ่แก้ปัญหาความ

สม�่าเสมอของวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพให้

อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว อาทิ การศึกษาองค์ความรู ้
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของฟลาวและ 
สตาร์ชข้าวของแป้งข้าว 13 สายพนัธุ์ ท�าให้สามารถ
เลอืกชนดิของแป้งข้าวที่เหมาะสมต่อการแปรรปู การ
พัฒนาเส้นบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวชนิด
สกุพองที่มธีาตเุหลก็สูง รวมทั้งสนบัสนนุการพฒันา
กระบวนการผลิตแป้งหรือผลิตภัณฑ์ของแป้งที่ไม่ถูก
ย่อยด้วยเอนไซม์น�าไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบ
ในผลติภณัฑ์อาหารและเบเกอรี่ต่างๆ และการพฒันา
สตูรสารเคลอืบผวิส้มจากไขร�าข้าว โดยใช้ผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตของโรงงาน คือ ไขร�าข้าว
บรสิทุธิ์ เป็นวตัถดุบิเริ่มตน้น�ามาปรบัสตูรสารเคลอืบ  
นอกจากนี้ มีการวิจัยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
เช่น อาหารเพื่อสขุภาพ เครื่องดื่มสกดั ข้าวเม่า โจ๊ก 
เป็นต้น  และผลติภณัฑ์ที่มใิช่อาหาร อาท ิเชื้อเพลงิ 
ถ่านกมัมนัต์ เครื่องส�าอาง และปุ๋ยหมกั  

 กรณีตัวอย่างมันส�าปะหลัง  การ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังสามารถสร้าง
มูลค่าในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มากกว่า 300,000 
ล้านบาท เช่น  อตุสาหกรรมกระดาษ  อตุสาหกรรม
การหมกั (ผงชรูส กรดไลซนี) และอตุสาหกรรมอาหาร  

นอกจากนี้ ยงัสามารถพฒันาไปสูอ่ตุสาหกรรมเอทานอล และอตุสาหกรรม 
Bio-plastic เป็นต้น  ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สนิค้ามนัส�าปะหลงั (ยทุธศาสตร์วจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมมนัส�าปะหลงั  
สวทช., 2555)  ทั้งนี้ มงีานวจิยัการใช้ประโยชน์จากมนัส�าปะหลงัของหน่วยงาน 
ส�าคญั ได้แก่

  สวทช. ได้จดัท�ายทุธศาสตร์วจิยัและพฒันามนัส�าปะหลงัของ
ประเทศ2 โดยเป็นการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการ 
ผลติของอตุสาหกรรมมนัส�าปะหลงัตลอดห่วงโซ ่เพื่อแก้ไขปญัหาอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่การผลติ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การลดผลกระทบที่เกดิขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างรายได้และยกระดบัคณุภาพชวีติความเป็นอยู ่
ให้กบัเกษตรกร และเศรษฐกจิของประเทศได้อย่างยั่งยนื  ซึ่งจากการคาดคะเน 
ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจที่มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไป 
ช่วยเพิ่มประสทิธภิาพของอตุสาหกรรมมนัส�าปะหลงัตลอดห่วงโซ่จะมมีลูค่า
ไม่น้อยกว่า 130,000 ล้านบาท

  สทวช. สนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ ในการ
สร้างแผนที่พันธุกรรมของมนัส�าปะหลังที่มีความละเอียดสูงและครอบคลุม
จโีนมมนัส�าปะหลงัมากถงึร้อยละ 89 ที่ถอืว่ามคีวามส�าคญัต่อการพฒันา
เครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะส�าคัญต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร
และอตุสาหกรรม เช่น ปรมิาณผลผลติ แป้ง ไซยาไนด์ คณุสมบตัแิป้ง ความ
ต้านทานต่อการเกดิโรค รวมถงึลกัษณะความสงูของต้นและกิ่งแขนงแรก  ซึ่ง
เครื่องหมายโมเลกลุเหล่านี้มศีกัยภาพในการวจิยัพฒันาต่อยอด  เพื่อให้ได้
เครื่องหมายดเีอน็เอที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการคดัเลอืกและพฒันาสายพนัธุ์
มนัส�าปะหลงัได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้ง
มนัส�าปะหลงั เพื่อใช้เป็นวสัดนุ�าส่ง/ปลดปล่อยตวัยาและสารออกฤทธิ์ทาง
ชวีภาพด้วยกระบวนการผลติที่เปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์
ที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค ซึ่งไฮโดรเจลที่ผลติแป้งมนัส�าปะหลงัมศีกัยภาพใน
การน�าไปใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในต�ารับยาเม็ดส�าหรับงานทางด้านเภสัช 
และเจลปิดแผลผสมสารสกดัจากธรรมชาตทิี่มสีมบตัติ้านเชื้อจลุนิทรยี์

 2ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังประเทศไทย	(พ.ศ.	2555	–	2559)	และโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันส�าปะหลัง	ภายใต้แผน
กลยุทธ์การวิจัยพัฒนา	สวทช.	ระยะที่	2	พ.ศ.	2554	–	2559	(Strategic	Planning	Alliance	II	:	SPA	II)
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ประเด็นท้าทายที่ภาคเกษตรไทยต้องเผชิญในอนาคต
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก ที่จะมผีลต่อภาคเกษตร ทั้งในด้านประสทิธภิาพการผลติ ต้นทนุการผลติ และ 
รูปแบบและฤดูการเพาะปลูก อาท ิการเปลี่ยนแปลงสภาพฝน มผีลต่อความชุ่มชื้นในดนิ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ภยัแล้ง น�้าท่วม การ
รกุล�้าของน�้าเคม็ รวมทั้งเกดิโรคระบาดของแมลงศตัรพูชืและโรคพชืเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งภาคเกษตรได้รบัความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ
มาโดยตลอด เนื่องจากการผลติภาคเกษตรไทยยงัต้องพึ่งพาภมูอิากาศและทรพัยากรธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่  ปัจจบุนัประเทศไทยมี
พื้นที่ท�าการเกษตรตามธรรมชาตโิดยใช้น�้าฝนเป็นหลกั มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ดนิทั้งหมด ท�าให้การบรหิารจดัการด้านผลผลติ
การเกษตรของไทยควบคมุได้ยาก ประสทิธภิาพการผลตินอกเขตชลประทานต�่า การพฒันาประสทิธภิาพการผลติท�าได้ยาก  โดย
ช่วงปี 2534 – 2543 ความแปรปรวนของภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิได้แก่ น�้าท่วม แห้งแล้ง พาย ุนั้น ได้ก่อความเสยีหายต่อผลผลติ
การเกษตรของไทยเฉลี่ยมีมูลค่านับ 4,000 พันล้านบาทต่อปี  ซึ่งงานวิจัยพัฒนาต่างๆ มีส่วนช่วยในการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่เกดิขึ้นในระยะยาว

รูปภาพที่ 6   มูลค่าความเสียหายของผลผลิตการเกษตรของประเทศไทย เนื่องจากภัยพิบัติ

  ที่สืบเนื่องจากภูมิอากาศระหว่าง พ.ศ. 2534-2543

 

 ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  จากปัญหาวกิฤตอาหารและพลงังานที่เกดิขึ้นในโลกเมื่อปี 2551 ได้ส่งผลกระทบ
รนุแรงไปทั่วโลก โดยเฉพาะกบัประชากรที่ยากจนในหลายประเทศ  ท�าให้เกดิกระแสความตื่นตวัด้านความมั่นคงอาหาร และก�าหนด 
แนวทางในการพฒันาด้านการเกษตร เพื่อสร้างความสมดลุระหว่างอาหารและพลงังานในหลายประเทศ  ทั้งนี้ ได้มกีารคาดการณ์ว่า 
วิกฤตอาหารอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต โดยพิจารณาได้จากสถานการณ์ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ยังคงสูงขึ้น เป็นปัจจัยน�าไปสู่ 
การใช้พลงังานทดแทนจากพชืเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกที่มผีลต่อปรมิาณผลผลติทางการ
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เกษตร ขณะที่จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
คาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2050 ประชากรของโลกจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 9.1 พนัล้านคน  ดงันั้น โลกจะต้องผลติ
อาหารเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70 จึงจะเพียงพอส�าหรับ
การเลี้ยงประชากรของโลก (FAO, 2009)  ซึ่งการ
วจิยัพฒันาเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพจะมบีทบาทส�าคญั
ในการรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ที่จะเกดิขึ้นแล้ว 

 การแข่งขนัด้านการค้าการลงทนุทีเ่ข้มข้น

มากขึ้น ซึ่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าหลักและมีการ
แข่งขันทั้งในด้านการผลิตและการค้าสูงในภูมิภาค
อาเซยีน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ที่จะมกีาร
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ตลาดและฐาน
การผลติร่วมกนั  ท�าให้ต้องมกีารเปิดเสรกีารค้าและ
การลงทนุสนิค้าเกษตร และการเปิดเสรสีนิค้าเกษตร
และอาหาร  ท�าให้สนิคา้ของประเทศคูแ่ขง่ที่มตีน้ทนุ
ต�่ากว่าและคณุภาพดกีว่าเข้ามาแข่งขนัในตลาดของ
ไทยมากขึ้น ส่งผลต่อผู้ประกอบการภาคการผลิต
ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้ง
เกษตรของไทยที่มีขีดความสามารถในการผลิตต�่า 
จะไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศที่มขีดีความสามารถ 
ในการผลติสงูกว่าได้ อกีทั้งยงัต้องมกีารแข่งขนั ในการ 

แย่งส่วนแบ่งในตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร

บางชนิด เช่น น�้ามันปาล์มที่ไทยต้องแข่งขันกับ
มาเลเซยี (มาเลเซยีเป็นผูผ้ลติน�้ามนัปาล์มอนัดบัหนึ่ง
ของโลก)  เมลด็กาแฟที่ไทยต้องแข่งขนักบัเวยีดนาม 
(เวียดนามผลิตมากเป็นอันดับสองของโลกรองจาก
บราซลิ)  และมะพร้าวที่ไทยต้องแข่งขนักบัอนิโดนเีซยี
และฟิลปิปินส์ (อนิโดนเีซยีเป็นผู้ผลติมะพร้าวอนัดบั
หนึ่งของโลก รองมาคอื ฟิลปิปินส์) นอกจากนี้ ยังมี

การใช้มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(NTB) เป็นเครือ่งมอื 

ในการปกป้องการน�าเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะ
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยด้วย

 แนวโน ้มความต ้องการของตลาดที่

เปลีย่นแปลงไป ทั้งในด้านสนิค้าเพื่อสขุภาพ สนิค้า
อาหารปลอดภัย และสินค้า Niche market  ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการตอบสนองกระแสความต้องการ

ของผูบ้รโิภคแล้ว ยงัเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัสนิค้าและบรกิารด้าน
การเกษตร อาทิ  พัฒนาสินค้าเกษตรอาหารให้ตรงกับแนวทางการ

ใช้ชีวิตประจ�าวันของคนในอนาคต เช่น  คนมแีนวโน้มจะใช้เวลากบัการ 
รบัประทานอาหารน้อยลง จงึควรแปรรปูอาหารเพื่อให้สามารถบรโิภคได้เรว็
และสะดวกขึ้น  เช่น การผลติ Cornflake หรอื Serial Stick จากข้าว เป็นต้น 
พัฒนาสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอด ให้สามารถ
ผลติอาหารอย่างทนัสมยั ท�าให้การพฒันาไปได้อย่างก้าวกระโดด โดยควร
ผลิตสินค้าและบริการที่เน้นการรักษาสุขภาพ  รวมทั้ง วัฒนธรรมท้องถิ่น
มาผสมผสาน (Marketing story) เช่น พฒันาข้าวกล้องงอกกาบา (กาบาไรซ์) 
ที่ช่วยบ�ารุงเซลล์ประสาท สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย 
เปน็ต้น  และส่งเสรมิการท่องเที่ยวเกษตรเชงิอนรุกัษ์ เนื่องจากประเทศไทย
มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน มีภูมิประเทศที่ยังคงความ
สวยงามและมีความหลากหลาย ตลอดจน ความต้องการท่องเที่ยวในเชิง
อนรุกัษ์และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมมมีากขึ้น

แนวทางการส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด ้าน
การเกษตร
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้เข้มแข็งในเวทีโลก 
ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นปัจจยัการผลติที่ส�าคญั อย่างไรกต็าม จ�าเป็นต้องก�าหนดแนวทางการ
ส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาภาคเกษตรให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม ดงันี้

 การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และประมง รวมทั้งเทคโนโลยีการ

ผลิตที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งจะ
เป็นการส่งเสริมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งในด้านการจัดหาพันธุ์ดีสอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่  การจดัการพนัธกุรรมพชืและสตัว์ในท้องถิ่น และการพฒันาเทคโนโลยี
การผลติเพื่อให้ได้ผลผลติสงู รวมทั้งการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสม

 การส่งเสริมบทบาทของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และองค์กรชุมชน ในการวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตร อาทิ ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลติและตอบสนองต่อแนวโน้ม 
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ สนับสนุนให้สถาบัน
เกษตรกรและวสิาหกจิชมุชนมส่ีวนร่วมในการพฒันางานวจิยั เพื่อสอดคล้อง
กบัศกัยภาพและความต้องการในพื้นที่

 การสนบัสนนุการบรหิารจดัการและการสร้างนวตักรรมตลอด

ห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาสนิค้าเกษตร
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเพิ่มผลผลติ การแปรรปูผลติภณัฑ์เพิ่มมลูค่า และ
การลดผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
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 บทบาทของรัฐในการสนับสนุนการวิจัย

และพฒันาด้านการเกษตร โดยใหค้วามส�าคญักบั
การลงทุนวิจัยพัฒนาที่เป็นฐานในการขยายผลและ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อ
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั  ตลอดจนการ

พฒันางานวจิยัแบบมสี่วนร่วมกบัภาคเอกชนและเกษตรกร เพื่อผลกัดนั
งานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ให้การสนบัสนนุสนิเชื่อผ่อนปรนและมาตรการทางด้านภาษี
แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธรุกจิเกษตร เพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ให้เหมาะสมกบัความต้องการของตลาด     
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้คนไทย

ธนพร เตชฤทธิพิทักษ์ *

สุขภาวะคนไทยภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลง
 ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น  แต่แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เปลี่ยนจากโรคติดต่อ 
มาเป็นโรคไม่ตดิต่อ  โดยมแีนวโน้มการเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหติสงู  โรคหลอดเลอืดสมอง 
โรคหวัใจ  และมะเรง็  สูงขึ้นซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยัเสี่ยงที่ท�าลายสขุภาพ เช่น  พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจานด่วน อาหาร
ประเภททอด ปิ้ง ย่าง รสจดั ไม่นยิมบรโิภคผกัผลไม้ ดื่มสรุาและสูบบหุรี่เป็นประจ�า  รวมทั้งมกีารเคลื่อนไหวร่างกายน้อย และที่
ส�าคญัมคีวามเครยีดสูง  โดยประชากรไทยมคีวามสูญเสยีสขุภาวะ หรอืจ�านวนปีของความเจบ็ป่วย ความพกิาร และการเสยีชวีติ
ก่อนวยัอนัควร ทั้งสิ้น 10.2 ล้านปี  และเมื่อจ�าแนกกลุ่มโรคเป็น 3 กลุ่มใหญ่พบว่า สดัส่วนการสูญเสยีปีสขุภาวะในกลุ่มโรคตดิต่อ
เท่ากบัร้อยละ 14  กลุ่มโรคไม่ตดิต่อร้อยละ 73  และกลุ่มการบาดเจบ็ร้อยละ 13

ที่มา   ส�านกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ, 2556

			*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

ตารางที่ 1 การสูญเสียปีสุขภาวะ และปัจจัยเสี่ยง 10 อันดับแรกของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2552
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 ทั้งนี้ ภาระโรคจากการสูญเสียปีสุขภาวะที่
เพิ่มสูงสดุได้แก่ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน 
และโรคที่มสีาเหตจุากการบรโิภคแอลกอฮอล์  โดย
โรคหลอดเลือดสมองมีการสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุด 
คดิเป็น ร้อยละ 7 ของการสูญเสยีทั้งหมด  แสดงให้
เห็นว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาจากอตัราป่วยด้วย
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัพบว่ายงัคงมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2555 พบผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูง
เพิ่มขึ้นถงึร้อยละ 9.7 เมื่อเทยีบกบัปี 2554 รองลงมา
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอด
เลือดสมอง และโรคมะเร็ง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6, 
3.7, 7.4 และ 6.2 ตามล�าดบั

 ขณะที่นโยบายการพฒันาด้านสขุภาพที่ผ่าน
มาส่งผลให้คนไทยร้อยละ 99 ได้รบัความครอบคลมุ
จากระบบประกนัสขุภาพ และให้ความส�าคญักบัการ
สร้างเสรมิสขุภาพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น  

 (1) กองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิ่น 
หรอืพื้นที่ ซึ่งด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพในชมุชน  

 (2) โรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพต�าบล  
(รพ.สต.) ด�าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ รวมทั้ง 
การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครวั  

 (3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
(อสม.) ด�าเนินงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพใน 
ท้องถิ่นและชมุชน การดูแลเดก็ ผู้สูงอาย ุ คนพกิาร 
และการเฝ้าระวงัโรคในชมุชน  

 (4) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ด�าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น แต่
ผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนไทยยังคงมีแนวโน้ม
ของการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลของแต่ละระบบประกันสุขภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันั้น การหานวตักรรมในการลดปัจจยัเสี่ยง

ด้านสขุภาพและการเสรมิสร้างสขุภาวะจงึเป็นเรื่องส�าคญัที่ควรเร่งด�าเนนิการ
เพื่อให้เกดิผลลพัธ์ทางสขุภาพที่ดใีนอนาคต

ความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร ้าง
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
 การลงทุนทางด้านสุขภาพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประชากรให้
มีผลิตภาพสูงขึ้นจากการลดอัตราการสูญเสียสุขภาวะของประชากรวัย
แรงงานจากภาระโรคที่สามารถป้องกันได้ การหย่อนสมรรถภาพ ความ
พิการ และการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ตลอดจนการลดจ�านวนวัน
ขาดงาน และวันท�างานที่มีผลผลิตต�่า ควรต้องให้ความส�าคัญกับการ 
ส่งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคเชงิรกุในทกุมติ ิโดยต้องมกีารวางแผนและ
จัดล�าดับความส�าคัญของนโยบายสร้างเสริมสุขภาพที่มีการพิจารณาถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาระโรคและปัจจยัเสี่ยงของภาระโรค รวมทั้งปัจจยั
ทางด้านสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการลด
ปัจจยัเสี่ยงด้านสขุภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยการสร้างสขุภาวะคนไทยให้
มคีวามสมบรูณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจติใจ รวมทั้งสร้างการมส่ีวนร่วมใน
การพฒันานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสขุภาพ ทั้งนี้ จากผลการศกึษาพบว่า 
คนไทยวยัท�างาน 30 - 59 ปี มกีารสูญเสยีสขุภาวะมากว่าวยัอื่น โดยการ
สูญเสียสุขภาวะของประชากรวัยท�างานชายมีสาเหตุสูงสุดจากความผิด
ปกตทิางจติ อบุตัเิหต ุโรคหวัใจและหลอดเลอืด และโรคตดิเชื้อ  ส�าหรบั
ประชากรวยัท�างานหญงิมสีาเหตหุลกัได้แก่ มะเรง็ ความผดิปกตทิางจติ 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด และโรคเบาหวาน

 นอกจากนี้ การสญูเสยีปีสขุภาวะอาจเป็นปัจจยัส�าคญัในการท�าให้
การพฒันาประเทศล่าช้ากว่าที่ควร  ทั้งนี้ OECD ได้ประเมนิว่าอายคุาดเฉลี่ย 
ของประชากรที่เพิ่มขึ้นเพียง 1 ปี อาจเป็นผลให้ GDP ของประเทศ
เพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 4 และการมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์กับ 
รายได้ที่มากขึ้นอย่างมนียัส�าคญั  ดงันั้น การสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบั
การป้องกันการสูญเสียสุขภาวะที่ดีจึงเป็นการลงทุนทางสังคมที่ให้ความ 
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ  ในกรณีของสหรัฐอเมริกา พบว่า มาตรการ 
ส่งเสรมิสขุภาพระยะ 4 ปีที่ใช้เงนิทนุกว่า 808,403 ดอลลาร์สหรฐั ส่งผลให้มี
ผลตอบแทนคดิเป็นมลูค่า 1.65 ดอลลาร์สหรฐั ต่อทกุดอลลาร์สหรฐัที่จ่ายไป 
เชน่เดยีวกนั ประเทศไทยจงึควรให้ความส�าคญักบัการปอ้งกนัการสญูเสยี 
สขุภาวะ โดยมนีวตักรรมการสร้างเสรมิสขุภาวะที่เหมาะสมกบับรบิทของ
เศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมของประเทศ  ดงันั้น จงึมี
ความจ�าเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมใน
การลดปัจจยัเสี่ยงทางสขุภาพและส่งเสรมิสขุภาวะที่เหมาะสม เพื่อน�ามาสู่ 
การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพที่จะน�าไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและสร้างผลิตภาพเพิ่มอันเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการพฒันาประเทศอย่างยั่งยนืต่อไป
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แผนภาพที่ 1 จ�านวนงานวิจัยที่ยืนยันถึงความคุ้มค่าของมาตรการเสริมสร้างสุขภาวะในที่ท�างาน

ช่องว่างของระบบการวิจยัและพฒันา
ทีเ่ป็นนวตักรรมการสร้างเสริมสขุภาวะ
 แม้ว่าปัจจบุนัจะมกีารวจิยัและพฒันาเพื่อลด
ปัจจยัเสี่ยงทางสขุภาพที่ส�าคญั เช่น การประเมนิและ
เปรียบเทียบภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากร
ไทย (Comparativa Rick Assessment: CRA) จาก
ความร่วมมือของส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุนของ ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
โดยมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมส�าคัญที่ 
ก่อให้เกิดภาระโรคสูงสุดตามการส�ารวจภาระโรค 
ในปี 2552  การวจิยัค้นพบเครื่องหมายทางพนัธกุรรม
บนจโีนมส�าคญัหลายต�าแหน่งบนจโีนมของประชากร
ไทย  โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์จีโนมทาง
แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
และสถาบันวิจัย จีโนม ริเก้น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เครื่องหมายทางพนัธกุรรมบนจโีนมสามารถน�าไปใช้
ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 
ต่อการแพ้ยา 8 ชนดิในกลุ่มยากนัชกั กลุ่มยารกัษา
โรคเกาต์  และกลุ่มยาต้านเชื้อไวรสัเอชไอว ี โดยยนี
แพ้ยาดงักล่าวถ่ายทอดและแพร่กระจายในประชากร
ไทยและประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากที่สดุในโลก  เป็นตน้ งานวจิยัดงักลา่วนบัว่าเป็น

ก้าวส�าคญัในการวจิยัและพฒันาเพื่อลดความเสี่ยงทางสขุภาพและส่งเสรมิ
นวัตกรรมที่สนับสนุนสุขภาวะโดยค�านึงถึงปัจจัยด้านสุขภาพที่มีผลส�าคัญ
ต่อคนไทยอย่างแท้จรงิ 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะ
และปัจจยัเสี่ยงทางสขุภาพในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเชงิรบัมากกว่า
เชิงรุก กล่าวคือ  เป็นการศึกษาถึงข้อเท็จจริงในเชิงสถิติและการติดตาม
สถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้ม (descriptiva research) เช่น  การส�ารวจ
สขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย  การส�ารวจพฤตกิรรมการสวม
หมวกนริภยัของผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ทั่วประเทศ  การเฝ้าระวงัการบาดเจบ็  
การส�ารวจสถานภาพการใช้สารเสพตดิ  การส�ารวจอนามยัและสวสัดกิาร  
การตรวจวดัระดบัมลพษิทางอากาศ เป็นต้น  ซึ่งมากกว่าการวจิยัและพฒันา
นโยบายเพื่อสรา้งเสรมิสขุภาพโดยตรง (policy research) โดยการศกึษาวจิยั
ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพแต่ยังไม่น�าไปสู่การศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับมาตรการการส่งเสริมสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าสูงสดุ (optimal policy)   

 นอกจากนี้ ขอบเขตของการศึกษาวิจัยยังคงจ�ากัดอยู่เฉพาะการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากพฤติกรรมการ
บรโิภค  การออกก�าลงักาย  และการใช้ชวีติประจ�าวนัเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
การบรโิภคผลติภณัฑ์จากแอลกอฮอล์ ผลติภณัฑ์ยาสูบ การออกก�าลงักาย 
ที่ไม่เพียงพอ การไม่สวมหมวกหรือคาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดจนการม ี
เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย เป็นต้น แต่การศึกษาและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลต่อสุขภาพ (determinants of health) นอกเหนือจากด้านพฤติกรรม 
ได้แก่ บรบิทการพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
ซึ่งเป็นมิติอื่นนอกจากด้านสาธารณสุขยังมีความก้าวหน้าน้อยมาก ขณะ
ที่นานาชาติได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่มี

ที่มา					An	American	Institute	for	Preventive	Medicine	Wellness	White	Paper,	2008
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อิทธิพลต่อสุขภาพให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีมาตั้งแต่
การประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ครั้งที่ 1 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อ
ปี 2529  ซึ่งระบุว่าการพัฒนาสุขภาพจ�าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยพื้นฐานส�าหรับน�าไปสู่การมีสุขภาพที่ด ี
โดยกล่าวว่า “ปัจจยัทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และปัจจัยทาง
ชวีภาพล้วนสามารถส่งเสรมิสขุภาพและเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพได้ การสร้างเสริมสุขภาพจึงมีเป้าหมาย
เพื่อปรับเปลี่ยนให้ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลดีต่อสุขภาพ”  
และ “ประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงสุขภาพดีตาม
ศักยภาพสูงสุดของตน หากประชาชนไม่สามารถ
ควบคมุปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อสขุภาพเหล่านี้ได้”      

                                        

 ซึ่งนักวิจัยสุขภาพในต่างประเทศจ�านวนมาก 
ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันกับกฎบัตรออตตาวา
เกี่ยวกับความส�าคัญของปัจจัยเชิงโครงสร้างทั้งด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ต่อผลของสขุภาพ   
โดยในช่วงทศวรรษที่ผ ่านมาได ้มีการเผยแพร ่
ผลการวจิยัเชงิสาเหต ุ(causal research) และการวจิยั 
เชิงทดลอง (experimental research) ที่ได้ติดตาม 
ผลการศกึษาในระยะยาว (longitudinal data analysis) 
อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลของ
นโยบายการพฒันาสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศยัและการ
พฒันาชมุชน  การพฒันาการศกึษาและการเลี้ยงดู 
ในช่วงวัยเด็ก และการส่งเสริมสุขภาวะในสถานที่
ท�างานที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นจ�านวนมากกว่า
ด้านอื่นๆ 

ที่มา				Dahlgren	and	Whitehead,	1991

 ทั้งนี้ การประชมุระดบัโลกด้านการส่งเสรมิสขุภาพครั้งล่าสดุ ณ กรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ เมื่อปีที่ผ่านมาได้ประกาศ
หลกัการส�าคญัซึ่งมคีวามสอดคล้องต่อเนื่องมาจากการประชมุระดบัโลกด้านการส่งเสรมิสขุภาพทกุครั้งก่อนหน้านี้ กล่าวคอื  การ
สร้างเสรมิสขุภาวะของประชากรในทกุด้านตามหลกัการ Health in All Policies20  พร้อมกนันี้ ได้จดัท�ากรอบแผนปฏบิตักิาร Health 
in All Policies Framework for Country Action 21  ส�าหรบัการแปลงหลกัการการสร้างเสรมิสขุภาพในทกุมติกิารพฒันาไปสู่การ
ปฏิบัติของสมาชิกประเทศ  ดังนั้น แนวทางการวิจัยและพัฒนาส�าคัญที่จะน�าไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและสร้างเสริม 
สขุภาวะของประชากรไทย ควรต้องพจิารณาความสมัพนัธ์อย่างเป็นองค์รวมของปัจจยัที่ส่งผลต่อสขุภาพในทกุมติ ิได้แก่  (1) สาเหตุ
ทางเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม เช่น ระดบัรายได้  ความมั่นคงทางสงัคม สขุภาวะชมุชน เป็นต้น (2) สาเหตใุกล้ชดิที่ท�าให้เกดิโรค 
อาท ิพฤตกิรรม อบุตัเิหต ุการบาดเจบ็  (3) พยาธสิรรีะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเมด็เลอืดขาว ฮอร์โมน สารสื่อประสาท เป็นต้น 
ซึ่งปัจจยัทั้งสามระดบัมคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั เป็นต้น

ตัวอย่างการด�าเนินงานด้านปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ

แคนาดา Canadian Population Health Initiative หรอื CPHI ได้ศกึษา
วิจัยเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายด้านปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพในเขต
บรกิารสาธารณสขุทั่วประเทศในป ี2554 - 2555 โดยท�าการศกึษา 2,200 
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมลูในการน�าเสนอเชงินโยบาย และ
มกีารผลกัดนัเป็นนโยบายโดย 

มลรฐัแคลฟิอร์เนยี ได้จดัตั้งคณะปฏบิตักิารพเิศษ Health in All Policies 
Task Force ในปี 2553 เพื่อบรูณาการความร่วมมอืระหว่าง 18 หน่วยงาน 
ของรัฐทั้งที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา การคมนาคมขนส่ง 
การจดัการที่ดนิ บรกิารสาธารณะ อาหารและการเกษตร และการป่าไม ้
โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการวางแผนพัฒนาสุขภาพ  การ
ลดความเหลื่อมล�้า และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการ
ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาวะ และ
การใช้นโยบายการพัฒนาสุขภาพเป็นกรอบของการด�าเนินนโยบาย 
สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น
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แนวทางการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
เพื่อการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน
 1.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาวะใน

ทุกมิติ  โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสาขา
การพัฒนาในทุกภาคส่วน  ซึ่งจ�าเป็นต้องศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาระโรค และมาตรการใน
การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดให้ตรงตามปัญหาและบริบทที่แตกต่างกันของ
แต่ละพื้นที่ตามหลกัการ Health in All Policies  อาท ิ
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งที่เป็น 
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร ้างขึ้น ควบคู ่ไปกับนโยบายการพัฒนาเมือง  
การวางระบบสาธารณูปโภค และการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงอัน
ประกอบด้วย มลพิษทางน�้าและระบบสุขาภิบาล 
มลพิษทางอากาศ ฝุ ่นละออง แก๊ส ไอระเหย   
โลหะหนกั สารก่อมะเรง็ เสยีงรบกวน การบาดเจบ็
จากอุบัติเหตุ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาระโรคจาก
สิ่งแวดล้อม (environmental burden of disease) เช่น  
โรคติดเชื้อ โรคปอด มะเร็ง ภาวะบกพร่องทางสติ
ปัญญา ความพกิาร และความผดิปกตทิางจติ เป็นต้น

 2. พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้ความส�าคัญ
กบัการสนบัสนนุการผลติบคุลากรนกัวจิยัผูเ้ชี่ยวชาญ  
งบประมาณ และความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการวิจัย
ทดลองในระดับคลินิก ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมโรคด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 
วัคซีนส�าหรับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อส�าคัญ 
ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และราคาถูกในประเทศ   
ตลอดจนการเฝ้าระวังและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มี 
ผลกระทบต่อสขุภาพในระดบัพนัธกุรรมโดยอาศยัความรู ้
ด้าน Genomic Medicine เช่น ความเสี่ยงต่อโรคไม่
ตดิต่อเรื้อรงั ความเสี่ยงต่อการแพ้ยารนุแรง เป็นต้น

 3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงสาเหตุ 

และการวิจัยเชิงทดลอง  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผน 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมสามารถศกึษาและ
อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้และมีความ
เหมาะสมกบับรบิทสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และ

ที่มา 	องค์การอนามัยโลก,	2002

วฒันธรรมของประเทศไทย เพื่อน�าไปใช้ในการประเมนิ ปรบัปรงุ และพฒันา
นโยบายสาธารณะทั้งในและนอกภาคสาธารณสขุ 

 4. พัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและ

สังคมของนโยบายสาธารณะและการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาว  
โดยมกีารเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ระหว่างโครงการและกจิกรรมต่างๆ เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์อ้างองิในการสนบัสนนุงบประมาณ  เพื่อจดัล�าดบัความส�าคญั
ของโครงการในการด�าเนนิการ 

 แม้ว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
และบรกิารรกัษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง  แต่ประชากรไทยยงัมแีนวโน้ม 
สูญเสียสุขภาวะสูงขึ้น โดยเฉพาะจากภาระโรคที่สามารถป้องกันและ
ควบคุมได้  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพซึ่งไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะในระบบสาธารณสุข 
เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม 
ชวีภาพ และนโยบายสาธารณะต่างๆ ล้วนแต่มผีลกระทบต่อสขุภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จติใจ สตปิัญญา และสงัคม  ซึ่งการสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา
เรื่องการควบคมุปัจจยัเสี่ยงที่มผีลต่อสขุภาพในทกุมติแิละเป็นระบบไม่เพยีง
แต่จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและการวางแผนนโยบายด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่จะเป็นแนวทางส�าคัญในการก�าหนดและประเมิน
ทิศทางของนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเกิดการ
สรา้งเสรมิสขุภาวะที่เหมาะสม โดยอาศยัองค์ความรูจ้ากการวจิยัหาสาเหตุ
และการวิจัยเชิงทดลองตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน�าไปสู่การ
พฒันาที่ยั่งยนืของประเทศไทยบนรากฐานของสงัคมสขุภาวะต่อไป   

สรุป
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ตฤตณัย นพคุณ* 

 การส่งเสริมงานวิจัย
ภายใต้แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

 (Area Based Collaboration: ABC)

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศที่ผ่านมานั้น เป็นการพฒันาที่ยดึการท�างานโดยใช้ภารกจิของส่วนราชการ

เป็นตัวตั้ง (Function Based Approach) กล่าวคือเป็นการยึดภารกิจของกรมและหน่วยงานเป็นหลักท�าให้เกิดการ

ท�างานในลักษณะต่างคนต่างท�า เกิดการท�างานที่ซ�้าซ้อนอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถเชื่อมโยงการท�างาน

ระหว่างกนัได้ ผลลพัธ์หรอืบรกิารที่ให้ประชาชนจงึอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จรงิ 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) จงึได้รเิริ่มรปูแบบใหม่ของการจดัการงานวจิยัเพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง

ในพื้นที่ขึ้น เรยีกว่า แนวคดิ “การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaboration: ABC)” และได้ทดลองปฏบิตัิ

การในพื้นที่อย่างน้อย 17 จงัหวดัทั่วประเทศ ผลของการด�าเนนิงาน พบว่า เกดิผลผลติ ผลลพัธ์และผลกระทบหลายระดบั  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าให้เกดิระบบบูรณาการทรพัยากรและความร่วมมอืในจงัหวดัเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ

การเสรมิสร้างชมุชนเข้มแขง็ ทั้งนี้ แนวคดิการวจิยัเพื่อพฒันาพื้นที่ หรอืแนวคดิ ABC มสีาระส�าคญัสรปุได้ดงันี้

ความเป็นมาของแนวคิด ABC
 การพัฒนาที่ เน ้นพื้นที่ เป ็นตัวตั้ง (Area 
based) เป็นแนวคิดที่ได้มีการกล่าวถึงตั้งแต่แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โดย
มีเป้าหมายที่จะช่วยหนุนเสริมการท�างานที่ยึดเอา
ภารกจิเป็นตวัตั้งให้ลงสูก่ารปฏบิตัริะดบัพื้นที่ เพื่อให้ 
สามารถบรรลุเป้าในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนได ้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาแนวคิดนี้ยังขาดเครื่องมือ 
กระบวนการและแนวทางในการท�างานเพื่อให ้
สามารถน�าไปปฏิบัติได ้จริง ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงให้ความสนใจกับการ
พฒันาในรปูแบบที่เรยีกว่าการพฒันาเชงิพื้นที่หรอืใช้
พื้นที่เป็นตวัตั้ง และได้พฒันาแนวคดิ “การวจิยัเพือ่

พฒันาพืน้ที ่(Area Based Collaboration: ABC)” 
ขึ้น โดยน�าระบบวิจัยและหลักการทางวิชาการมา 
สร้างกระบวนการเรยีนรู้ การบรหิารจดัการในชมุชน  

ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืภายในชมุชนตั้งแต่การรวบรวมข้อมลู การร่วมกนั 
คดิวเิคราะห์เพื่อตดัสนิใจ ไปจนถงึก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
เกิดเป็นเครือข่ายภาคีในการพัฒนาที่ท�างานประสานความร่วมมือกับ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 
ตอบสนองการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่อย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งผลที่เป็นรปูธรรม 
ถงึระดบัที่ครวัเรอืน

ABC  คืออะไร? 
 แนวคดิ Area Based Collaboration: ABC หมายถงึ  การใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้งในการท�างาน (AB) โดยการท�างานร่วมกัน  (C) ระหว่างผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีตวัจรงิ เพื่อให้ได้ข้อมลูจากการวจิยั (R) ที่จะใช้จดัการกบัเรื่องส�าคญั
ของจังหวัด เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา (D) งานวิจัยประเภทนี้จึงมีชื่อเต็มว่า  
Area-Based Collaborative Research for Development เป็นการท�างานเพื่อ
ไปสู่คณุภาพชวีติที่ดขีึ้น (ด้านเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม สงัคม และการเมอืง) 
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในจงัหวดั (ที่มหีลายระดบัของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ที่หวงัผล
ทั้งในระยะสั้น (เพื่อตัวเอง) และระยะยาว (เพื่อลูกหลาน)  บนปรัชญา/
ความเชื่อว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงต้องเกิดจากภายใน ผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง

*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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เป็นผู้ท�า และสมัครใจที่จะท�างานร่วมกัน  ภายใต้ความตระหนักว่าภาครัฐ คือผู้กุมทรัพยากรในการพัฒนา (เงินและกฎกติกา)  
จงึต้องท�างานกบัภาครฐั

 การพฒันาโดยน�าแนวคดิ ABC มาประยกุต์ใช้ในชมุชน จะมุ่งความส�าคญัโดยใช้ “ความรู้” ของคนในพื้นที่เป็นจดุเริ่มต้น 
เชื่อมโยงการพฒันาครบถ้วนตลอดทั้งหว่งโซ่มลูคา่ (Value Chain) ไมเ่น้นเฉพาะเรื่องของการใชท้นุหรอืการบรโิภคแต่เพยีงอย่างเดยีว 
ดงัภาพ    

ABC  กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทย 
 นโยบายกระจายอ�านาจและการให้จังหวัด 
ตั้งของบประมาณได้ ท�าให้จังหวัดและท้องถิ่นมี
บทบาทมากขึ้นในการพฒันาจงัหวดั แต่จงัหวดัมขี้อ
จ�ากดัด้วยงานโครงการต่างๆ จากส่วนกลางมาก ขาด
การบูรณาการกลไกท�างานร่วมกัน และไม่มีข้อมูล
เพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการจัดบริการสาธารณะและด�าเนินโครงการ
ต่างๆ เพื่อประชาชน   ABC เสนอว่าจะเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์นี้ โดยใช้ข้อมูลเชงิระบบ เป็น “พื้นที่” 

ให้ภาคราชการและประชาชนได้มาท�าความเข้าใจกบั
สถานการณ์ร่วมกนั หาทางเลอืกร่วมกนั และตดัสนิ
ใจปฏบิตักิารในแนวทางที่เหมาะสมกบัหลายๆ ฝ่าย

 ขณะเดยีวกนั คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 
ในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) ได้ออก ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตั้งบคุคลให้ 

ที่มา				ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 มีนาคม 2556  
ที่มีผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่เน้นการน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ 
เพื่อผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สนใจงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางประกาศนี้มีช่องทางในระบบรองรับการให้คุณค่าผลงานใน
ลกัษณะนี้ 

แนวคิดหลกัของการท�างานวจิยัเพือ่พฒันาพืน้ที ่คอือะไร
 การใช้แนวคดิเรื่องของ “ความร่วมมอื” และ “การเรยีนรูร่้วมกนั” 

เน้นการท�างานแบบเสรมิแรงกนัระหว่างคนที่มจีดุแขง็แตกต่างกนั กล่าวคอื 
ชาวบ้านมีความมุ่งมั่นพร้อมจะลงแรงท�า หน่วยงานรัฐมีความชอบธรรม 
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณ นักพัฒนาเอกชนถนัดการวิ่งประสานงาน
ข้ามต�าบลอ�าเภอ นักวิชาการถนัดการวิเคราะห์ เป็นต้น การเปิดพื้นที่
เพื่อดึงทุกฝ่ายให้ท�างานร่วมกันได้จะท�าให้สามารถใช้จุดเด่นจุดแข็งของ
แต่ละฝ่ายมาเสริมแรงซึ่งกันและกัน และท�าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
มีพลังมากกว่าปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท�าเพียงล�าพัง  การท�างานเชิง
พื้นที่ (Area-based) เป็นการท�างานในแนวราบคอื เสรมิให้เกดิการรวมก�าลงั 
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ของหน่วยงานที่ท�างานในแนวดิ่งและภาคส่วนต่างๆ 
ที่ต่างคนต่างอยู่ให้เข้ามาท�างานร่วมกนัได้ เครื่องมอื 
ส�าคัญในการรวมพลังให้เกิดการเสริมแรงกันได้นี้  
คือ ข้อมูลและการเรียนรู้ร่วมกันที่น�าไปสู่การจัดท�า
แผนพฒันาพื้นที่ร่วมกนั ซึ่งคอื กระบวนการวจิยั 

 นอกจากนี้ ต้องให้ จังหวัด เป็นหน่วยหลัก
ในพื้นที่ในการเป็นแกนกลางขับเคลื่อนการพัฒนา 
ด้วยเหตุผลว่าการแบ่งขอบเขตพื้นที่ด้วยมิติทางการ
ปกครองเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย  มีกลไก
บริหารที่มีความชอบด้วยกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว  
บนข้อเท็จจริงที่ว่า ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่รัฐ
ลงทนุไปนั้น ส่วนใหญ่อยูท่ี่หน่วยงานในระดบัจงัหวดั 
การบูรณาการจึงจ�าเป็นต้องท�าที่ระดับจังหวัด เพื่อ
ท�าให้สามารถดงึทรพัยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งคน 
ความรู้เชิงเทคนิค และเงิน ลงมาท�างานร่วมกันได้  
ด้วยการเอาโจทย์ของการพัฒนาจังหวัดนั้นๆ เป็นตัวตั้ง 
และมองภาพการพฒันาพื้นที่ในภาพรวม 

เครื่องมือ กระบวนการและแนวทาง
การท�างาน ABC  

 บทเรยีนจากการด�าเนนิโครงการความร่วมมอื 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน พฒันาสงัคมและสขุภาวะ
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่
ด�าเนนิการใน 17 จงัหวดั ได้ค้นพบรูปแบบ (Model) 
การท�างานของ ABC ที่ประกอบด้วย เครื่องมือ 
กระบวนการและแนวทางการท�างานที่ส�าคญันี้

 1) เครือ่งมอืการท�างานทีส่�าคญั คอื บญัชี
ครวัเรอืนและแผนชมุชน

 2) กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ คือ 
1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การสร้าง
กระบวนการเรยีนรูข้องชมุชนเพื่อให้เข้าใจความหมาย
ของข้อมลูในบญัชรีบัจ่ายของครวัเรอืน อนัจะน�าไปสู ่
การคิดหาทางออกร่วมกัน เกิดเป็นแผนชุมชนที่มี
ข้อมูลสนบัสนนุ  และ 2) กระบวนการจดัการความ
สมัพนัธ์ หมายถงึ การสานสร้างความสมัพนัธ์แนวราบ 
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายชมุชน ท้องถิ่น ท้องที่ 
วิชาการ ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด จนถึง 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัด เพื่อให้เกิดท่าทีการท�างาน 
ที่ไว้วางใจและสามารถเสรมิพลงั (synergy) กนัได้

 3) แนวทางการท�างานที่ส�าคัญ คอื

   การสร ้างทีมงานในส ่วนกลาง อัน

ประกอบด้วยส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการ
พฒันาชมุชน และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ร่วมกบัการสนบัสนนุด้าน
วชิาการ จากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั ท�าหน้าที่ก�าหนดทศิทาง
และนโยบายเพื่อสนบัสนนุการบรูณาการความร่วมมอื และท�าหน้าที่กระตุน้
หนนุเสรมิจงัหวดั/พื้นที่ เพื่อให้สามารถด�าเนนิการได้บรรลเุป้าหมายของการ
พฒันา

   การสร้างทีมงานภาคประชาชนในจังหวัด ร่วมกับทีมงานจาก
ภาคีส่วนราชการทั้งท้องถิ่น ภูมิภาค วิชาการ และส่วนราชการต่างๆ ซึ่ง
มีจุดส�าคัญคือการพยายามให้ทีมภาคประชาชนต้องคิดและวางแผนการ 
ขบัเคลื่อนงานเองให้มากกว่าที่หน่วยงานรฐัจะเป็นผู้ท�าให้ ในการนี้ จ�าเป็น
ต้องมีการจัดโครงสร้างทีมงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล ลงไป
ถึงหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนและการสร้าง
กระบวนการเรยีนรู้ ตลอดจนการท�าแผนชมุชน

   การจัดเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน โดยเจ้าของครัวเรือนเป็น 
ผูบ้นัทกึและจดัเกบ็รายการ รายรบั – รายจ่ายเองและมทีมีงานหรอืวทิยากร
ท�าหน้าที่ในการรวบรวมบัญชีครัวเรือน ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อน�าไป
บนัทกึลงในโปรแกรมประมวลผลข้อมูลที่ อบต./เทศบาลในขั้นตอนนี้ ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของ อปท. ซึ่งมีทรัพยากรในการจัดพิมพ์แบบบันทึก
บัญชีครัวเรือน และการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึก ซึ่งจะท�าให้ อปท.ได้
ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดท�าโครงการเพื่อแก้ปัญหาของ
ครวัเรอืนในพื้นที่ด้วย

   การจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันในระดับหมู่บ้านและต�าบลจากข้อมูล
บัญชีครัวเรือน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหา ไปจนถึงการเรียนรู ้เพื่อค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็น 
กระบวนการส�าคญัในการท�าให้ครวัเรอืนเข้าใจสาเหตขุองปัญหาและสามารถ
ริเริ่มการแก้ปัญหาได้เองตั้งแต่ระดับครัวเรือนและชุมชนขึ้นมา ท�าให้เกิด
กระบวนการวางแผนจากล่างขึ้นบนที่สะท้อนปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านและสภาองค์กรชุมชนควรร่วมกัน
สนบัสนนุการท�าให้เกดิเวทเีรยีนรูส้�าหรบัชมุชน ซึ่งจะเป็นการประสานความ
ร่วมมอืให้เกดิความสามคัคใีนระดบัหมู่บ้านด้วย

   การจัดท�าข้อเสนอในการแก้ปัญหา ทั้งในส่วนที่ครัวเรือนจะ
ด�าเนนิการเอง จะท�าร่วมกนัเป็นกลุ่ม จะขอให้ อปท. ร่วมด้วย และที่จะขอ
ให้ส่วนราชการช่วย ข้อเสนอเหล่านี้จะถกูประมวลขึ้นเป็นแผนชมุชน น�้าหนกั
ของแผนชุมชนนี้ขึ้นอยู่กับน�้าหนักของข้อมูลที่สนับสนุน ซึ่งอาจเพิ่มข้อมูล
อื่นๆ นอกเหนอืจากข้อมูลบญัชคีรวัเรอืนได้

   การเจรจาภาคีเพื่อร่วมสนับสนุนทรัพยากรตามโครงการใน 
ข้อเสนอแผนชมุชน เพื่อให้เกดิการจดัสรรงบประมาณทั้งของส่วนราชการตาม
ภารกจิ ของจงัหวดั ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบตามนโยบาย
พเิศษอื่นๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการที่แท้จรงิที่สะท้อนผ่านแผนชมุชน 
ขั้นตอนนี้เป็นการท�า demand-supply matching
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ที่มา				ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

 กล่าวได้ว่าแนวทางข้างต้นนี้ เป็นขั้นตอนใน
การท�า demand side management เพื่อให้สามารถ
ระบุปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
เจ้าของปัญหาได้ โดยที่เจ้าของปัญหาเองตระหนัก
ในปัญหานั้น และจะลงมือแก้เองบนหลักของการ
พึ่งตนเองด้วย ซึ่งผลลัพธ์ในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นคือ
กระบวนการบูรณาการทรัพยากรในจังหวัด (supply) 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
(demand)

 ทั้งนี้ การน�าแนวคดิ เครื่องมอื กระบวนการ 
และขั้นตอนนี้ไปทดลองด�าเนินการในจังหวัดต่างๆ 
ควรให้จังหวัดจัดท�าเป็นโครงการ เพื่อให้มี
การก�าหนดตัวบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้า
มาร่วมกันท�างาน มีการออกแบบการท�างานร่วม
กัน สามารถก�าหนดระยะเวลาและผลที่คาดว่า
จะได้รับ ก�าหนดบทบาทและจังหวะก้าวในการ
ท�างานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนการจัด
เก็บให้ได้มาซึ่งข้อมูลบัญชีครัวเรือน การประมวล
ผล การจัดเวทีเรียนรู ้ การค้นหาทางเลือก การ
จัดท�าแผนชุมชน ไปจนถึงการประสานทรัพยากร
จากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมสนับสนุนโครงการตาม 
แผนชมุชน

ขบวนรถไฟ ABC องค์ประกอบ 2 ส่วนของความ
ส�าเร็จ
 การด�าเนินการตามแนวคิด ABC นั้น เปรียบเสมือนการเคลื่อนที่
ของรถไฟ ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนของหวัรถจกัรที่จะขบัเคลื่อนการพฒันา
ในจงัหวดั โดยเฉพาะในการสร้างทมีงานภาคประชาชนในจงัหวดั จะส่งผล
ต่อการสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน/ชมุชน และนกัพฒันาเอกชน 
ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
เกดิเป็นกลไกที่สามารถบูรณาการทรพัยากรและความร่วมมอืได้ เป็นการ 
แก้ปัญหาต่างคนต่างท�าให้กลับเข้ามาประกอบกันและเคลื่อนไปด้วยกัน
ได้อย่างมพีลงัการท�างาน

ที่มา	:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)
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 ขณะที่องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
ของงาน ABC คือส่วนที่เป็นการเติมความรู้ข้อมูล
เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เป็นงานวิจัยประเภท
ที่นักวิชาการเป็นผู ้ด�าเนินการเป็นหลักเนื่องจาก
ต้องการความช�านาญเฉพาะทาง อาทิ เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร การพฒันาผลติภณัฑ์ การจดัการน�้า 
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาเด็กและการศึกษา 
เป็นต้น การเชื่อมต่องานวจิยัประเภทนี้ให้เกดิการน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ ต้องไปต่อกบักลไกพฒันาพื้นที่
ที่เกดิจากกระบวนการวจิยัประเภทแรกข้างต้น และใช้

ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม เพื่อให้เกดิ “ปฏิบัติการ

ร่วมกันโดยใช้ความรู้”

 ส�าหรับตัวชี้วัดความส�าเร็จของงาน ABC จะประกอบไปด้วย 2 
ระดบั ได้แก่ ระดบัผลผลติ (output) อยูท่ี่การได้ข้อมลูเพื่อช่วยในการวางแผน
พฒันาพื้นที่ ช่วยให้ผู้ก�าหนดนโยบายก�ากบัแผนพฒันาด้วยความสบายใจว่า
แผนอยูบ่นฐานของข้อมลูความเป็นจรงิในพื้นที่ นอกจากนี้ ผลผลติยงัได้แก่
ความรู้ที่ให้ทางเลือกทางออกต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย ระดับผลลัพธ์ 
(outcome) อยู่ที่การเห็นการพัฒนาจังหวัดประสบผลส�าเร็จตามที่วางแผน 
คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น คนรุ่นใหม่มีคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมไม่เสื่อมโทรม ซึ่งระดบันี้ใช้ระยะเวลาหลายปีจงึจะเหน็ผล

ถอดบทเรียนความส�าเร็จจากโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม
และสุขภาวะ
 สกว. ได้รเิริ่มการวจิยัน�าร่องเพื่อการพฒันาเชงิพื้นที่ตามแนวคดิ ABC มาใช้ เมื่อปี 2550 โดยด�าเนนิการทดลองวจิยัภายใต้ 
“โครงการความร่วมมอืเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พฒันาสงัคมและสขุภาวะ (พ.ศ. 2550 - 2553)” ใน 17 จงัหวดั ประกอบด้วย 

ภาค จ�านวน จังหวัด

เหนือ 3 อตุรดติถ์ พษิณโุลก ก�าแพงเพชร

อีสาน 6 อบุลราชธาน ียโสธร ชยัภูม ินครราชสมีา กาฬสนิธุ์ นครพนม

กลาง 3 อทุยัธาน ีชยันาท นครปฐม

ใต้ 5 สงขลา สตูล พทัลงุ นครศรธีรรมราช สรุาษฎร์ธานี

รวม 17

 ภายหลังการด�าเนินงานตามโครงการในพื้นที่ 17 จังหวัด ผ่านกรณีศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิ การท�างานร่วมกันของ 
นกัวจิยักบักลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลติในเรื่องของพรกิปลอดภยัที่จงัหวดัชยัภูม ิการผลติเมลด็พนัธุ์ข้าวเพื่อการจ�าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกร
ที่จังหวัดชัยนาท การลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่จังหวัดพะเยาและพิษณุโลก การลดต้นทุนปุ๋ยที่จังหวัดพิษณุโลก  
การยืดอายุการรักษาคุณภาพเงาะเพื่อการส่งออกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า สามารถสร้างกระบวนการที่เชื่อมความร่วมมือ 
ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ ที่ท�าให้เกิดระบบบูรณาการความร่วมมือในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และส่งผลที่เป็น 
รปูธรรมถงึระดบัที่ครวัเรอืนสามารถลดภาระหนี้สนิให้กบัประชาชนได้อย่างชดัเจน โดยสามารถลดหนี้ให้กบัประชาชนจ�านวน 776 คน 
ได้ถงึ 27.55 ล้านบาท ดงัตาราง
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ความสามารถ

ในการลดหนี้

กลุ่มเกษตรกร รบัจ้าง ค้าขาย รบั

ราชการ

รวมทกุ

อาชพีท�านา ท�านา

+อาชพีเสรมิ

ท�าสวน/

ท�าไร่

ประมง รวม

ค่าเฉลี่ย/ปี 32,618 28,162 45,771 33,800 35,908 28,319 40,704 33,592 35,499

จ�านวนคน 381 55 172 8 616 60 52 48 776

มูลหนี้ที่ลดได้ 

(ล้านบาท)

22.12 1.70 2.12 1.61 27.55

ตาราง ความสามารถในการช�าระหนี้ จ�าแนกตามกลุ่มอาชีพ จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 776 ราย ใน 16 จังหวัด

 นอกจากผลส�าเร็จของโครงการในการแก้
ปัญหาให้กบัประชาชนในพื้นที่แล้ว สกว.ยงัได้ข้อค้น
พบส�าคญัจากโครงการฯ กล่าวคอื การใช้โครงการ

วจิยัเป็นเสมอืนการเปิดพืน้ทีข่องความร่วมมอืให้

ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมออกแบบ วางแผน และ 

ลงมอืท�า โดยมกีารกระจายภาระงานทีท่กุฝ่ายรบัรู้ 

ร่วมกัน ได้ส่งผลให้เกิดความเป็น “กลไกพัฒนา

จังหวัด” ที่ประกอบด้วยภาคประชาสังคมเป็นแกน
ขบัเคลื่อนหลกั โดยภาครฐัเป็นฝ่ายสนบัสนนุ ท�าให้
เกดิการพฒันาแบบที่ประชาชนเข้มแขง็ขึ้นด้วยตวัเอง
อย่างชดัเจน ในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 80 จากจ�านวน 
17 จังหวัด สามารถใช้กลไกความร่วมมือนี้เป็นทีม
ประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ท�าให้เกิด
การบูรณาการงบประมาณในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา
ประชาชนร่วมกัน และสามารถใช้กลไกนี้ท�างาน 
ต่อเนื่องได้ในเวลา 4 ปีที่ผ่านมา แม้จะมกีารเปลี่ยน
ผู้ว่าราชการจงัหวดัในเกอืบทกุจงัหวดับ่อยครั้งมา

 นอกจากนี้ ในระดบัต�าบล ได้มีการส่งเสริม

ให้ชมุชนเรยีนรูร่้วมกนัจากข้อมลูบญัชคีรวัเรอืน 

และร่วมกันวิเคราะห์จัดท�าเป็นแผนชีวิตชุมชน 

และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาต�าบลของ อปท. 

ท�าให้เกิดกระบวนการที่บังคับโดยพฤตินัยให้ 

อปท.ต้องฟังเสียงความต้องการของประชาชน

อย่างจริงจัง และสะท้อนออกมาด้วยการจัด 
งบประมาณพัฒนาต�าบลตามข้อเสนอในแผน
ชุมชน อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของการสร้างส�านึก
ประชาธปิไตยตั้งแต่ระดบัล่าง ซึ่งปัจจบุนั กระทรวง
มหาดไทยได้น�าแนวทางนี้ไปก�าหนดแนวปฏิบัติให้ 
อปท. ทกุแห่งพจิารณาข้อเสนอจากแผนชมุชนในการ
จดัท�าข้อบญัญตังิบประมาณแล้ว

เป้าหมาย ABC สร้างความรู้ แก้โจทย์ร่วม เกิดกลไก
 เป้าหมายของการน�าแนวคิด ABC คือการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ด้วยการพัฒนากลไกการจัดการของ
จังหวัดให้มีข้อมูลและความรู้ที่จ�าเป็น เพื่อก�าหนดทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สดุส�าหรบัแต่ละพื้นที่โดยใช้กระบวนการวจิยัเป็นเครื่องมอื ทั้งนี้ การน�า
แนวคิด ABC ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนน�าไปสู่ผลส�าเร็จใน  
3 ประการ ได้แก่

 1) ด้านความรู ้มุง่เน้นการสร้างความรูเ้พื่อเพิ่มทางเลอืกและโอกาส
การประกอบอาชพี การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในพื้นที่ การ 
สร้างความยั่งยืนและสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การเพิ่มขดีความสามารถในการจดัการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 
และการสร้างประชาธปิไตยฐานราก

 2) ผลส�าเร็จของการแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์ร่วมของภาคีพัฒนาใน
พื้นที่ได้  หมายถงึสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ เปลี่ยนให้ดขีึ้น สิ่งที่เป็นโอกาส แต่
ยงัไม่ได้ใช้ กใ็ช้ให้มากขึ้น 

 3) เกดิ “กลไก” ที่มคีวามสามารถจดัการกบัความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้ กล่าวคอื เป็นกลไกที่ท�างานบนข้อมลูและการมส่ีวนร่วมของผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยีในจงัหวดั มคีวามเป็นธรรมพอสมควรระหว่างกนั  มคีวาม
สามารถในการจดัการเรื่องใหม่ๆ ในอนาคตได้  ทั้งนี้ กลไกที่มุง่เสรมิให้เกดิ
ความเข้มแขง็ของโครงสร้างรองรบัการพฒันาที่ส�าคญัของพื้นที่ 3 ส่วน คอื 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบนัอดุมศกึษาในพื้นที่ เดก็และเยาวชนใน
พื้นที่     

เอกสารอ้างอิง

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) FAQ งาน ABC เอกสาร
ประกอบการประชมุผูป้ระสานงานวจิยัเพือ่พฒันาพืน้ที ่4 - 5 
ตลุาคม 2556 โรงแรมเซน็จรูี่พาร์ค เข้าถงึได้จาก  http://www.abc.
trf.or.th  สบืค้นเมื่อมนีาคม 2557

กรมการพฒันาชมุชน  โครงการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข แบบ ABC เข้าถงึ
ได้จาก www.chumchon.cdd.go.th สบืค้นเมื่อมนีาคม 2557
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ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ* 

เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ

ภาพรวมการพัฒนาด้านการวิจัย
และพัฒนาของประเทศไทย

สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองประเทศไทยในปัจจบัุน
 ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ถอืเป็นหนึ่งในกลไกส�าคญั
ที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขนักบันานาประเทศเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เศรษฐกจิ
เจรญิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ ยั่งยนื และมภีมูคิุม้กนั
จากกระแสโลกาภิวัตน์ การท�าวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างและต่อยอดองค์ความรูใ้ห้มคีวามเท่าทนัต่อโลก
สมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่ประเทศควรให้ความส�าคัญใน 
ล�าดบัต้นๆ  กระนั้นกต็าม ประเทศไทยยงัให้ความส�าคญั
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับค่อนข้างต�่า 

เห็นได้จากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP เฉลี่ยในช่วง 13 ปี  
(พ.ศ. 2542 - 2554) ของประเทศไทยอยู่ที่ระดบัร้อยละ 0.23 ต่อ GDP (แผนภาพที่ 1)   
ขณะที่ประเทศพฒันาแล้ว เช่น เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี 
มคี่าใช้จ่ายเพื่อการวจิยัและพฒันาอยู่ที่ร้อยละ 3.74, 3.25, 2.75 และ 2.27 
ต่อ GDP ในปี 2554 ตามล�าดบั  อย่างไรกด็ ีภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้มคีวามพยายามที่จะ
เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลก คือ 
ร้อยละ 1.04 โดยได้ก�าหนดเป้าหมายการลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาไว้ที่
ร้อยละ 1 เมื่อสิ้นสดุแผนพฒันาฯ ฉบบัดงักล่าว และมุ่งสู่ร้อยละ 2 ในระยะ
เวลาต่อไป ตลอดจนเพิ่มสดัส่วนการลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาของภาค
เอกชนให้ไปสู่ร้อยละ 70 จากปัจจบุนัที่อยู่ร้อยละ 40

                 แผนภาพที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ปี 1999 - 2011 (ร้อยละต่อ GDP)

ที่มา	:		สวทน.	สวทช.	วช.	IMD	(2013)

*	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 ทั้งนี้ จากการส�ารวจค่าใช้จ่ายการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนล่าสดุ พบว่า ค่าใช้จ่ายการวจิยัและพฒันาของประเทศไทย
ได้ปรบัเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.26 ของ GDP ในปี 2554 เป็นร้อยละ 0.37 ของ GDP ในปี 2556  และสดัส่วนการลงทนุวจิยัและ
พฒันาของภาคเอกชนต่อภาครฐัปรบัจาก 41:59 ในปี 2554 เป็น 51:49 ในปี 2556 แสดงให้เหน็เป็นครัง้แรกว่า ภาคเอกชนมกีาร 

ลงทนุวจิยัและพฒันาน�าภาครฐั โดยการลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นถงึ 2.6 เท่า จาก 8,000 ล้านบาท ในปี 
2549 มาเป็น 20,680 ล้านบาท ในปี 2556  ขณะที่ภาครัฐมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 11,550 ล้านบาท ในปี 2549 

และ 20,200 ล้านบาท ในปี 2556  ส่งผลให้การลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาของประเทศในปัจจบุนัปรบัเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.37 
ต่อ GDP หรอืประมาณเกอืบ 41,000 ล้านบาท  โดยจดุเปลี่ยนที่ส�าคญัคอื ผู้ประกอบการเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลติมคีวาม 
ตื่นตวัในการท�าวจิยัและพฒันาเพิ่มขึ้น โดยกจิการขนาดใหญ่ขยายการลงทนุวจิยัและพฒันา และมกีารจดัตั้งศนูย์วจิยัและพฒันาเพิ่ม 
ขึ้น จ�านวนกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เริ่มลงทนุวจิยัและพฒันามจี�านวนมากขึ้น และอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น อาหาร เคม ีมกีารลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาสูงขึ้นมาก1 

ตารางที่ 1 : ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละต่อ GDP) 

       ปี 2002-2013 จ�าแนกเป็นรายประเทศ

ประเทศ / ปี 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. ไทย 0.23 0.25 0.24 0.22 0.23 0.20 0.20 0.24 0.19 0.26 0.37

2. ญี่ปุ่น 3.12 3.14 3.13 3.31 3.41 3.46 3.47 3.36 3.45 3.25 n/a

3. เกาหลีใต้ 2.40 2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 3.36 3.56 3.57 3.74 n/a

4. สิงคโปร์ 2.10 2.05 2.13 2.19 2.16 2.37 2.65 2.24 2.09 2.23 n/a

5. จีน 1.07 1.13 1.23 1.32 1.39 1.40 1.47 1.70 1.77 1.84 n/a

6. ออสเตรเลีย 1.69   - 1.79   - 2.10   - 2.28 - 2.24 2.27 n/a

7. สหรฐัอเมริกา 2.60 2.60 2.53 2.58 2.62 2.69 2.82 2.88 2.77 2.75 n/a

 เมื่อพจิารณาประเทศในภูมภิาคเอเชยีที่มกีารขยายตวัของการท�าวจิยัและพฒันาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลใีต้ จนี 
และสงิคโปร์  โดยมสีดัส่วนค่าใช้จ่ายการลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาต่อ GDP ในปี 2554 ที่ร้อยละ 3.25, 3.74, 1.84  และ 2.24  
ตามล�าดบั (IMD, 2013)  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทนุท�าวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนมากกว่าร้อยละ 60 ขณะที่ประเทศไทยแม้จะ
มกีารปรบัค่าใช้จ่ายทางการวจิยัและพฒันามาอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ต่อ GDP ในปี 2556 และการเพิ่มสดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและ
พฒันาของภาคเอกชนมแีนวโน้มเป็นไปในทศิทางที่ดขีึ้น เหน็ได้จากสถติใินช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มมีลูค่าเพิ่มขึ้นจาก 5,164 ล้านบาท ในปี 2545 
เป็น 10,972 ล้านบาท ในปี 2554 คดิเป็นการเพิ่มขึ้นถงึ 2.1 เท่า  และเพิ่มขึ้นถงึ 2.6 เท่า จาก 8,000 ล้านบาท ในปี 2549 มาเป็น 
20,680 ล้านบาท ในปี 2556  แต่กย็งัคงต้องเร่งขบัเคลื่อนเพื่อให้อยู่ในแนวทางที่ใกล้เคยีงกบัประเทศดงักล่าว โดยอตุสาหกรรมของ
ประเทศไทยที่มค่ีาใช้จ่ายทางการวจิยัและพฒันาสงูที่สดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่  อตุสาหกรรมปโิตรเคม ี(2,374 ล้านบาท) อตุสาหกรรม
สารเคมีและเคมีภัณฑ์ (1,357 ล้านบาท) อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (1,269 ล้านบาท) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
(887 ล้านบาท)  และอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (849 ล้านบาท)2 อย่างไรกด็ ีการเพิ่มสดัส่วนค่าใช้จ่ายหรอืการลงทนุด้าน 
การวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนมแีนวโน้มเป็นไปในทศิทางที่ดขีึ้น 

ที่มา :			 สวทน.	สวทช.	วช.	IMD	(2013)	รายงาน	IMD	ปีล่าสุด	(2013)	เป็นการรายงานโดยใช้ข้อมูลจริงปี	2011	ของแต่ละประเทศ		n/a	ข้อมูลยังไม่ได้ 
	 รับการเผยแพร่

1จากการรายงานของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)	ในงานเวทีเสวนาวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	1	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	พ.ศ.	2557

 2ข้อมูลในปี	2009	จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)
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 ด้านจ�านวนบุคลากรการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ พบว่า ยังมีจ�านวนน้อยมากเช่นกัน  
กล่าวคอื 9.01 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2554  
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  
20 - 30 คนต่อประชากร 10,000 คน ทั้งตวัเลขค่าใช้จ่าย 
ทางการวจิยัและพฒันา และจ�านวนบคุลากรด้านการ
วจิยัและพฒันาล้วนสะท้อนให้เหน็ว่า  ประเทศไทยยงั
ไม่ได้ให้ความส�าคญัอย่างแท้จรงิในเรื่องของการวจิยั
และพฒันาและน�าการวจิยัและพฒันาไปใช้ประโยชน์
ในระดบัที่จะท�าให้ประเทศเจรญิเตบิโตได้อย่างยั่งยนื 
ขณะที่ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีงัคงมคีวามอ่อนแอ 

 ด้านสทิธบิตัร (Patent) ซึ่งหมายถงึ  “หนงัสอื
ส�าคญัที่ออกให้เพื่อคุม้ครองการประดษิฐ์ (Invention) 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)”3 มี
จ�านวนค�าขอรับสิทธิบัตรและจ�านวนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติยังมีจ�านวนน้อยมาก และ 
ส่วนใหญ่เป็นการยื่นจดทะเบยีนโดยชาวต่างชาต ิโดย
ในปี 2554 มกีารยื่นขอสทิธบิตัรในประเทศไทยทั้งสิ้น 
5,773 รายการ ไดร้บัการจดทะเบยีนรวมทั้งสิ้น 2,153 
รายการ และร้อยละ 66 ของการได้รับสิทธิบัตรใน
ประเทศไทยเป็นของชาวต่างชาติ4 

 ในการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของ
คนไทยในปี 2554 จ�านวน 856 รายการ หมวดที่มกีาร
ยื่นค�าขอมากที่สุด คือ หมวดสิ่งจ�าเป็นในการด�ารง
ชวีติของมนษุย์ (Haman Necessities) เช่น เกษตรกรรม 
ป่าไม้ การล่าสัตว์ การอบยาสูบ เครื่องนุ ่งห่ม  
คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ หมวดเคมีและ 
โลหวทิยา (Chemistry and Metallurgy) คดิเป็นร้อยละ 19  
ขณะที่หมวดสิ่งทอและกระดาษ (Textiles and Paper) 
เช่น การปั่นด้าย การทอ การถกั การเยบ็ และการ
ผลิตกระดาษ เป็นหมวดที่มีการยื่นค�าขอสิทธิบัตร
น้อยที่สดุ คดิเป็นเพยีงร้อยละ 1 ทั้งนี้ ประเทศไทย

ประสบปัญหาด้านระบบการให้บรกิารการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา
ให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยยังมีปัญหาการจดทะเบียน
ล่าช้า ท�าให้เสียโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณงานวิจัยที่สามารถน�าเข้าสู่ระบบ
การคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญา ซึ่งต้องมกีารพฒันาศกัยภาพการบรหิาร
จดัการทรพัย์สนิทางปัญญาให้แก่บคุลากรอย่างต่อเนื่อง 

 ในส่วนของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดระดับความแข็งแกร่งในการท�าวิจัยและ
พัฒนาของนักวิจัย รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ยังอยู่ในระดับที่
ไม่สูงนกั  โดยมปีรมิาณการตพีมิพ์บทความทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีในปี 2554 จ�านวน  6,549 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ 6.5 สาขาที่มคีวามเข้มแขง็ด้านผลงานตพีมิพ์มากที่สดุ คอื สาขา
เคม ีมบีทความตพีมิพ์ทั้งสิ้น 758 บทความ ขณะที่มกีารน�าผลงานตพีมิพ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารวิชาการภายในประเทศไปใช้
อ้างองิทั้งสิ้น 0.65 ครั้งต่อบทความ เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่ได้รบัการอ้างองิ 
0.50 ครั้งต่อบทความ  ซึ่งถอืว่าเป็นตวัเลขที่ยงัต้องการการพฒันาต่อไป เพื่อ
ให้เกิดศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไทย 
พร้อมทั้งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือ สามารถน�าไปอ้างอิง
และพฒันาต่อยอดได้

 เมื่อพิจารณาถึงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศของสถาบันจัดอันดับนานาชาติ อาทิ International Institute for 
Management Development (IMD) ในรายงาน The World Competitiveness 
Yearbook 2013  ซึ่งจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ 
รวม 59 ประเทศ พบว่า  ประเทศไทยมคี่าใช้จ่ายทางการวจิยัและพฒันา
ต่อ GDP ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของทกุประเทศ (ร้อยละ 1.04) อย่างมนียัส�าคญั  
โดยแม้ว่าไทยจะมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอยู่
ในระดับปานกลาง (อันดับที่ 27 จาก 59 ประเทศ) แต่ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับต�่าและเป็น
จดุอ่อนที่ส�าคญั โดยในปี 2556 มอีนัดบัความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่ 40 และอันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยทีี่ 48 จาก 59 ประเทศ (ตารางที่ 2)  ซึ่งถ้าประเทศไทยยงัไม่เร่ง
น�างานวจิยัและพฒันามาช่วยเพิ่มมลูค่าให้กบัสนิค้าและบรกิาร อนัดบัความ
สามารถในการแข่งขันรวมของประเทศจะลดต�่าลงในระยะยาว และส่งผล 
ต่อระยะเวลาการพัฒนาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่ติดอยู่ใน 
กบัดกัรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ในอนาคต

  3ค�านิยามตาม	พ.ร.บ.สิทธิบัตร	พ.ศ.	2522
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 ส�าหรบัผลการจดัอนัดบัโดย World Economic Forum (WEF) ในรายงาน The Global Competitiveness Report ซึ่งสรปุเป็น
ดชันคีวามสามารถในการแข่งขนัรวม (Global Competitiveness Index: GCI) ของ 144 ประเทศที่เข้าร่วม (ในปี 2012 - 2013) แสดง
ให้เหน็อย่างต่อเนื่องว่าประเทศที่มรีะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิสูง และมรีายได้ GDP per Capita สูง จะมแีนวโน้มที่จะมรีะดบั
ความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมสูงตามไปด้วย  ทั้งนี้ ความสมัพนัธ์ของระดบัความสามารถทางนวตักรรมกบัระดบัการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศมแีนวโน้มที่จะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 โดยค่า GCI ของประเทศไทยในปี 2012 - 2013 แม้จะมอีนัดบัรวมอยู่ที่ 38 จาก 144 ประเทศ แต่เมื่อพจิารณาปัจจยัหลกั
ที่น�ามาใช้ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ และปัจจัย
นวตักรรมและศกัยภาพทางธรุกจิ ประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัปานกลางที่ 45, 47 และ 55 ตามล�าดบั  อย่างไรกด็ ีอนัดบัของปัจจยั
ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศไทย ยงัอยู่ในระดบัที่ไม่น่าพอใจนกั เช่น ความพร้อม
ด้านเทคโนโลย ี(อนัดบัที่ 84)  นวตักรรม (อนัดบัที่ 68)  สดัส่วนการใช้อนิเทอร์เนต็ของประชากรประเทศไทย (อนัดบัที่ 94)  สดัส่วน
แบนด์วดิธ์อนิเทอร์เนต็ระหว่างประเทศต่อจ�านวนผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ (อนัดบัที่ 84) 

ตารางที่ 2 : อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2551 - 2556

ข้อมูล IMD ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556

อันดับรวม 27 26 26 27 30 27

โครงสร้างพื้นฐาน 39 42 46 47 49 48

- ด้านเทคโนโลยี 43 36 48 52 50 48

- ด้านวิทยาศาสตร์ 37 40 40 40 40 40

จ�านวนประเทศ 55 57 58 59 59 59 

ที่มา	:	The	World	Competitiveness	Yearbook	2013,	IMD

แผนภาพที่ 2 สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม 10 ปี

ย้อนหลัง (ปี 2003 - 2013)

ทีม่า	:		The	World	Competitiveness	Yearbook	2013,	IMD;	The	Global	Competitiveness	Report,	WEF;	Doing	Business,	World	Bank

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
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ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย
 ปัจจบุนัสงัคมเศรษฐกจิโลกถกูขบัเคลื่อนด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า และสร้างรายได้เพิ่มให้กับภาคธุรกิจ 
การเข้าใจสภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะช่วยให้การ
ก�าหนดนโยบายจากภาครัฐมีความชัดเจนและมี
ประสทิธภิาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุน้ให้เกดิ
การวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน เกดิความเชื่อมโยง 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
และน�าพาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได ้
ปานกลางได้ในท้ายที่สุด โดยปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยสามารถสรปุประเดน็หลกัได้ดงัต่อไปนี้

 1. ภาคเอกชนไม่ได้รบัแรงจงูใจท่ีเพยีงพอ

หรอืไม่สามารถลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาได้ 

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการและนโยบายจาก

ภาครัฐที่ผ่านมายังไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการ

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาได้ในระดับที่น่า 

พงึพอใจ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดเลก็ (SMEs) 
ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญของการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงไม่ได้รับการ
สนบัสนนุที่เพยีงพอจากภาครฐั ขาดแคลนเงนิลงทนุ
ขั้นต้น ท�าให้ไม่สามารถลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ ได้ 

  ทั้งนี้ ผู ้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังมี 
มุมมองต่อการวิจัยและพัฒนาว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่ม
ขึ้นของบรษิทัที่ท�าให้ก�าไรในระยะสั้นลดลง มากกว่า
เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลก�าไร
ของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง
มกีารน�าผลงานวิจัยไปประยกุต์ใช้ให้เกดิมูลค่าทั้งใน
เชงิพาณชิย์และเชงิสาธารณประโยชน์ในระดบัที่ไม่สงู 
มากนกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม 
ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากภาคเอกชนให้

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากขึ้นได้ ซึ่งสะท้อนผ่านทางตัวเลขของการ
ลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนและภาครฐัที่อยูใ่นระดบัต�่า มี
จ�านวนการจดสิทธิบัตรและผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น้อย รวมถึงขาดนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกระบวนการ 
การคิด การท�าวิจัยและพัฒนา และการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการ  
3 แขนง คือ กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการทางการเรียนการสอน 
และกระบวนการในการวจิยัและพฒันา หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งคอื ขาดความ 
เชื่อมโยงของการน�าสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจ  ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอด แก้ไขปัญหา หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับภาคเอกชน 
ผ่านทางการสนบัสนนุและความร่วมมอืของภาคเอกชนกบัสถาบนัการศกึษา
และหน่วยงานของรฐั

 2. การขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เนื่องจาก
นกัเรยีนไทยไม่นยิมเรยีนวทิยาศาสตร์ ท�าให้ฐานความรูเ้ชงิวทิยาศาสตร์ของ
ประเทศไม่เพยีงพอ  ประกอบการพฒันาธรุกจิส่วนใหญ่ในปัจจบุนัจะต้องใช้
องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์เป็นฐานราก ท�าให้มคีวามต้องการบคุลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว  
ทั้งนี้ การสร้างคนและความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างสูง ท�าใหไ้ม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเรว็และทนัท่วงที

 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นก�าลังส�าคัญใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไปสู่เศรษฐกจิฐานความรู้  การ
พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยถีอืเป็นหนึ่งในปัจจยัส�าคญั
ในการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ  ซึ่งประเทศไทยต้อง
เร่งเตรยีมความพร้อมในการแข่งขนักบัประเทศกลุม่เศรษฐกจิอาเซยีน  โดย
การให้ความส�าคัญกับการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการเสริมสร้าง 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยได้อย่างยั่งยนื 

 ในปี 2554 ประเทศไทยมีจ�านวนนักศึกษาใหม่ในสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยกว่าสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 32) และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 26) และพบว่าก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ ผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร
วชิาชพี (ปวช.) ขึ้นไปในสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเช่น วทิยาศาสตร์
ธรรมชาต ิ(Natural Science) วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี (Engineering 
and Technology) วทิยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) และวทิยาศาสตร์
การเกษตร (Agricultural Science) และผู้ที่ไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาในสาขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแต่ปฏบิตังิานในต�าแหน่งที่ต้องการบคุลากรที่
จบการศกึษาในสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีั้งแต่ระดบั ปวช. ขึ้นไป 
มีจ�านวน 3.31 ล้านคน จ�าแนกเป็นผู้มีงานท�าในสัดส่วนร้อยละ 99 หาก
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พิจารณาผู้มีงานท�าทั้งหมดทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีขึ้นไปพบว่า  
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีสีดัส่วนเพิ่มสงูขึ้น  จาก
ความหลากหลายของสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปัจจบุนั5 

 นอกจากนี้ จ�านวนผูท้ี่ท�างานด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แต่ท�างานไม่ตรงสาขาวิชา (จ�านวน 
0.54 ล้านคน จาก 1.99 ล้านคน ในปี 2554) ถือ
เป็นสัดส่วนที่สูง โดยผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เข้า
สูต่ลาดแรงงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
หันไปประกอบอาชีพที่ใช้ความสามารถทางฝีมือใน
ด้านอื่นๆ เช่น พนกังานขายและพนกังานสาธติสนิค้า 
ผู้จัดการบริษัท พนักงานบริการด้านการป้องกันภัย 
เป็นต้น6

 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีของบริษัท

ข้ามชาติในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่า กล่าวคือ 
มีบริษัทข้ามชาติจ�านวนน้อยที่จัดตั้งหน่วยวิจัยและ
พัฒนาในประเทศไทย และการวิจัยและพัฒนา
ในองค์กรดังกล่าวก็เป็นไปอย่างจ�ากัด นอกจากนี้ 
บริษัทในประเทศไทยมีการน�างานวิจัยและพัฒนาที่
เป็นสากลมาใช้ประโยชน์ผ่านการจัดจ้างหน่วยงาน
ภายนอก (Outsourcing) ในระดับที่ต�่า และมีการ 
ควบรวม (Joint Venture) เพื่อใช้หรอืสร้างฐานข้อมูล
การวจิยัร่วมกนัในระดบัที่ต�่า

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาดุลการช�าระเงินทาง
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงสถานะของ
ประเทศว่าเป็นผู้รับหรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
เป็นยอดสุทธิที่เกิดจากการเปรียบเทียบรายรับและ 

รายจ่ายที่เกิดจากการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายความรู้ทาง
เทคนิคหรือการให้บริการทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เช่น ค่ารอยัลตี้ 
(Loyalty) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการ 
ทางเทคนคิ พบว่า ในปี 2554 ประเทศไทยมมีูลค่ารายจ่ายทางเทคโนโลย ี
236,380 ล้านบาท ส่วนรายรับทางเทคโนโลยีมีเพียง 74,602 ล้านบาท 
เท่ากับประเทศไทยขาดทุน 161,778 ล้านบาท  และเป็นการขาดดุลที่มี
อตัราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง7

 รายรบัและรายจ่ายทางเทคโนโลยขีองประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น
ด้านค่าที่ปรกึษาและการให้บรกิารทางเทคนคิ  โดยเฉพาะรายจา่ยด้านค่า 
ที่ปรกึษาและบรกิารทางเทคนคิที่ยงัคงมสีดัส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะ
ที่รายรบัจากการให้บรกิารเทคโนโลยยีงัค่อนข้างต�่า ทั้งนี้ แมว่้ารายรบัจาก
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะมีสัดส่วนสูงและเพิ่มขึ้นมาก 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร และธุรกิจการจัด
จ�าหน่าย โดยขายให้กบักลุม่ประเทศอาเซยีนเปน็หลกั แต่เมื่อเปรยีบเทยีบ
สดัส่วนการขาดดลุช�าระเงนิทางเทคโนโลยกีบัประเทศต่างๆ ในเอเชยี เช่น 
ไต้หวนั เกาหลใีต้ มาเลเซยี ฮ่องกง อนิเดยี อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และจนี 
ตวัเลขการขาดดลุช�าระเงนิทางเทคโนโลยขีองประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัที่
สูงกว่าประเทศดงักล่าว (ขาดดลุประมาณร้อยละ 1.5 ต่อ GDP)

 อย่างไรก็ตาม การขาดดุลทางเทคโนโลยีถือเป็นปรากฏการณ์
ทั่วไปของประเทศก�าลงัพฒันา ที่ต้องน�าเข้าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยจีาก
ภายนอกเข้ามาเพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม 
สิ่งที่ควรให้ความส�าคัญคือ การพัฒนาแนวทางที่จะใช้ความรู ้ทาง
เทคโนโลยีที่น�าเข้าจากต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งให้เกิด
การแพร่กระจายของความรู้ทางเทคโนโลยีที่น�าเข้าจากต่างประเทศอย่าง
มปีระสทิธภิาพมากที่สดุ  เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถต่อยอด
และพฒันาองค์ความรูด้งักล่าว  เพื่อยกระดบัการพฒันาทางเทคโนโลยแีละ
อตุสาหกรรมภายในประเทศ สามารถเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะจากผู้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยเีป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยใีนระยะยาว

  
5
ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

  
6
ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ

  
7
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. เร่งปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจทั้งด้าน
การเงิน การคลัง ขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้าน 
การวิจัยและพัฒนาให้กว้างขึ้น รวมถึงปรับปรุง 
ขั้นตอนการด�าเนนิงานให้มแีนวทางปฏบิตัทิี่คล่องตวั 
ปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การวิจัยและพัฒนา และการน�าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณชิย์และสงัคม 

 2. ส่งเสริมให้มีโครงการลงทุนวิจัยและ

พัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศ ในสาขาเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านอาหาร พลังงาน 
อุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมชีวภาพ ทั้ง
การลงทุนเองและ
ส่งเสริมให้ต่างชาติ
เข้ามาลงทุน เช่น  
ส่งเสริมการจัดตั้ง
ศนูย์วจิยัและพฒันา
ขอ งภ าค เ อ กชน 
(R&D Centers) ขึ้น
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
มมีาตรการสนบัสนนุ
การแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจ
วทิยาศาสตร์  หรอืส่งเสรมิให้เอกชนลงทนุ เป็นต้น

 3. ผลักดันงานวิจัยพัฒนาสู ่การใช ้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยจัดสรรทุนเป็นพิเศษ
ส�าหรับขั้นตอนการแปลงงานวิจัย การจดสิทธิบัตร 
และการจดัสรรสทิธปิระโยชน์ในทรพัย์สนิทางปัญญา 

แผนภาพที่ 3 รายรับ รายจ่าย และดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีของไทย ปี 2547 - 2554

ที่มา	:				ธนาคารแห่งประเทศไทย	(Bank	of	Thailand)		ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มกีารก�าหนดเป็นนโยบายในการจดัซื้อจดัจ้างของภาครฐั 

 4. ก�าหนดจุดเน้นของการลงทุนวิจัยและพัฒนาตามขนาด

ของธรุกิจและอตุสาหกรรมเพือ่ให้การท�าวจิยัและพฒันามจีดุมุง่เน้น

ชัดเจนและเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ก�าหนดแนวนโยบายการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการท�าธุรกิจของภาคเอกชนในเชิงสาธารณะส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ (S)  การวจิยัเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของธรุกจิส�าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลาง (M)  และการวจิยัที่มผีลกระทบต่อ
ศกัยภาพการแข่งขนัของห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ส�าหรบัผู้ประกอบการ 
ขนาดใหญ่ (L)

 5. ผลักดันให้น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่ได้

มีการพัฒนาขึ้นไปใช้ในวงกว้างและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน

ให้มีความพร้อมและกระจายทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาระบบ
รองรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยทีางการศกึษา การพฒันาอทุยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ โดยต้องก�าหนดสาขา
อุตสาหกรรมที่ต้องการมุ่งเน้น
ให้สอดคล้องกบัความต้องการ
และเหมาะสมกบัพื้นที่  รวมถงึ
ส่งเสรมิศนูย์วเิคราะห์ทดสอบ/
สอบเทยีบ/ห้องปฏบิตักิารของ
ภาคเอกชน

 6.  ส่งเสรมิการเชือ่มโยง

ระหว่างภาคการศึกษาและ

อุตสาหกรรม (University-Industry Linkages) โดยให้ความส�าคัญกับการ
ผลิตบุคลากรที่มีบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับการท�างานจริงในสถาน
ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์บุคลากรวิจัยภาครัฐให้ไปท�างานใน
ภาคอตุสาหกรรม  ส่งเสรมิให้นกัเรยีนทนุท�างานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ
หลังส�าเร็จการศึกษา เพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรของ
มหาวทิยาลยั เฉพาะอย่างยิ่งให้กบั SMEs  เป็นต้น     
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เชื่อมโยง 6ส วช เพื่อการสร้างเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานวิจัยของประเทศ

ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ*

 เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาระบบงานวิจัยใน
ประเทศไทย คงหลกีเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถงึกลไก
ส�าคัญของการพัฒนาระบบงานวิจัยในประเทศไทย 
หรือหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัย 
จัดสรรทุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ 
ประโยชน์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในประเทศไทย
มีหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับงานวิจัยอยู ่หลาย 
หน่วยงาน โดยมีบทบาทภารกิจที่ใกล้เคียงหรือทับซ้อน 
กัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานที่อาจซ�้าซ้อน
กัน หรือต่างคนต่างท�างาน ก่อให้เกิดความล่าช้า 
อีกทั้งยังท�าให้ผลงานการวิจัยจ�านวนไม่น้อยที่ถูก
ละเลยและไม่ได้ถูกน�าไปใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เท่าที่ควร  รวมทั้งยังส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณที่ไม่สามารถสร้างให้เกิดผลกระทบสูง
ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้น สิ่งจ�าเป็นที่ต้องท�าให้เกดิขึ้นคอื  การประสานงาน
และเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้เกิดระบบที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศให้สามารถน�างานวจิยัมาใช้พฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคม และสร้างมลูคา่เพิ่มใหก้บัภาคการผลติได้
อย่างแท้จรงิ  ด้วยเหตนุี้ หน่วยงานวจิยั 6ส วช จงึได้ 
ร่วมมอืกนัจดัตั้งเครอืข่ายที่เรยีกว่า “เครอืข่ายองค์กร 

บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” ขึ้น โดย
เป็นการร่วมมือกันในเรื่องการบูรณาการงานวิจัย
ของประเทศ เพื่อให้ระบบงานวิจัยมีความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนั มทีศิทางการวจิยัที่สอดคล้องกนั ลดความ
ซ�้าซ้อน และต่อยอดงานวจิยัให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

รู้จัก 6ส วช  
 หน่วยงานวิจัย 6ส วช ประกอบด้วย  ส�านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ส�านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)  ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส�านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานมบีทบาทหน้าที่พอสงัเขปดงัต่อไปนี้

 1. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานราชการที่ขึ้น
ตรงต่อนายกรฐัมนตรี โดยไม่สังกัดส�านกันายก
รฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง  เป็นหน่วยงาน
กลางในการท�าหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย จัดท�า
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และ
เสนอแนะแผนการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบ
วจิยั และตดิตามประเมนิผล รายงานสถานภาพ
การวิจัยและดัชนีการวิจัยของประเทศ รวมทั้งสามารถให้ค�าปรึกษา 
รฐับาลเกี่ยวกบักจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการวจิยัได้อย่างรวดเรว็และทนัต่อ
เหตกุารณ์ รวมทั้งการใหบ้รกิารผูเ้กี่ยวข้อง  เนื่องจากเป็นศนูย์กลางข้อมลู
การวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ และมีพันธกิจ 
ในการส่งเสรมิความร่วมมอืการวจิยัทั้งในและต่างประเทศ  การประดษิฐ์
คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม โดยผลงานการส่งเสริมการวิจัยของ วช. ที่ส�าคัญ  
ได้แก่ การจดัการประกวดหรอืการแข่งขนัสิ่งประดษิฐ์ต่างๆ การมอบรางวลั 
สภาวจิยัแห่งชาต ิทั้งรางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิรางวลัผลงานวจิยั รางวลั
วทิยานพินธ์ และรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิค้น  เพื่อเปน็การสนบัสนนุการ
พฒันางานวจิยัและเชดิชเูกยีรตขิองนกัวจิยัไทยทั้งด้านวทิยาศาสตร์ สงัคม 
และเศรษฐกจิ

คอลัมน์
พิเศษ

*	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 2. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) เป็นองค์กรของรัฐที่อยู่ภายใต้การก�ากับ
ของส�านักนายกรัฐมนตรี
ที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็น
กลไกควบคุมองค์กร จัด
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

พ.ศ. 2535  สกว. มบีทบาทหน้าที่ในการสนบัสนนุการ
สร้างและพฒันาก�าลงัคนและนกัวจิยัมอือาชพี  สร้าง
องค์ความรูท้ั้งในระดบัท้องถิ่นและระดบัประเทศ โดย
ใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส�าหรับการแก้
ปัญหาให้แก่สังคม  ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุน
วจิยัและการบรหิารจดัการงานวจิยั  รวมถงึผลกัดนัให้
เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศ  ทั้งนี้ สกว. ไม่จดัท�าวจิยัเอง แต่จะ
เน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรผ่านเครือข่าย
การท�างานที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยมีพันธกิจที่ส�าคัญ 
คอื สนบัสนนุทนุวจิยัและพฒันา สนบัสนนุการสร้าง
และพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย  สนับสนุนการ
พัฒนาระบบวิจัยของประเทศ การน�าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์ และการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งความ
เข้มแขง็ของชมุชนท้องถิ่น ส�าหรบัผลงานการส่งเสรมิ
การวจิยัของ สกว. โดยผ่านการสนบัสนนุทนุประเภท
ต่างๆ ได้แก่ ทนุวจิยัเชงิวชิาการ ทนุวจิยัและพฒันา 
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนโครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก (คปก.) ทุนโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวจิยัเพื่ออตุสาหกรรม (พวอ.) และทนุพฒันา
เครอืข่ายวจิยันานาชาต ิ(IRN) 

 3. ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

(สกอ.) เป ็นหน่วยงานในก�ากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ จัดตั้ งขึ้นตาม 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  มีบทบาทหน้าที่ในการ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา

และแนวทางการพฒันาการอดุมศกึษาเพื่อเสนอแนะ
นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้าง
การพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย
ที่เป็นเอกภาพ  โดยค�านงึถงึเอกลกัษณ์ วฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับความต้องการ

ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการศกึษาแห่งชาต ิและ 
พนัธสญัญาที่เป็นไปตามข้อเสนอตกลงระหว่างประเทศ เสนอแนะมาตรฐาน
การอดุมศกึษาไทยที่สอดคล้องกบัมาตรฐานซึ่งเปน็ที่ยอมรบัในระดบัสากล 
เสนอแนะกรอบการจดัสรรทรพัยากรการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา  รวมทั้ง
ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศกึษา และ
ประสาน ส่งเสรมิ สนบัสนนุการวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หมแ่ละสนบัสนนุ
การพัฒนาประเทศ จัดท�าระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จดัการอดุมศกึษา โดยค�านงึถงึความเป็นเลศิทางวชิาการ  โดยมผีลงานการ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นหน่วยผลิตที่ส�าคัญ อาทิ การจัดตั้ง
เครอืข่ายเพื่อการพฒันาอดุมศกึษา โครงการจดัตั้งหน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ
ในสถาบนัอดุมศกึษา (UBI) โครงการเครอืข่ายเชงิกลยทุธ์เพื่อการผลติและ 
พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โครงการการส่งเสริมการพัฒนา 
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย
ของสถาบนัอดุมศกึษาไทย และโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาสู่ความ
เป็นเลศิ เป็นต้น

 4 . ส� า นั ก ง า น พั ฒ น า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) เป็นหน่วยงานในก�ากับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีจดัตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534  
โดย พ.ร.บ.พฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพ.ศ. 2534  อยู่ภายใต้การก�ากบัดูแลของคณะกรรมการพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มีบทบาทหน้าที่ในการ 
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยด�าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริม
การวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การ
ใช้ประโยชน์  พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก�าลังคน และการเสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ�าเป็น เพื่อให้ได ้
ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด สวทช. ได้ด�าเนินงานผ่านการท�างานร่วมกัน
ของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ
(BIOTEC) ที่มุ่งพฒันางานด้านเทคโนโลยชีวีภาพ  ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและ
วสัดแุห่งชาต ิ(MTEC) มุง่พฒันางานด้านเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกบัวสัดตุ่างๆ  
ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) มุง่พฒันา
งานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(NANOTEC) มุ่งพฒันางานด้านนาโนเทคโนโลย ี และศูนย์บรหิาร
จดัการเทคโนโลย ี(TMC) มุ่งให้ความช่วยเหลอืนกัวจิยัและบรษิทัต่างๆ ใน
การน�าผลงานการค้นพบและเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์  
ส�าหรบัผลงานการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของ สวทช. 
อาทิ ผลงานวิจัยที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จัดสรรทุนการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก สนบัสนนุนกัวทิยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอ 
ผลงานทางวทิยาศาสตร์ เป็นต้น
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 5. ส�านักงานคณะ 

กรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แห ่ ง ช า ติ  ( ส ว ทน . )  เ ป ็ น
หน ่ วย งานในก� ากั บของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดย 
พ.ร.บ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 อยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.)  
มบีทบาทหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและแผนระดบั
ชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และผลกัดนัให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนด�าเนินงานตาม
นโยบายและแผนด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมของประเทศไปสู่การปฏิบัติ  ประสาน
ให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยและ
พัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการ
ของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ และเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม  ให้ค�าแนะน�าและรวบรวม 
ผลการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารของหน่วยงาน 
ของรั ฐ  และติดตามประ เมินผลการพัฒนา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การพัฒนา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับผลงานใน
การติดตามประเมินผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทน. คือ การจัด
ท�าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนีด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศเป็นรายปี ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการจัดล�าดับความส�าคัญของยุทธศาสตร์
และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้กบัรฐับาลหรอืผูท้ี่ท�าหน้าที่
ในการตัดสินใจ อันจะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย
และวางแผนการพฒันาประเทศได้อย่างถูกต้อง

 6. ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(สวก. )  จัดตั้ งขึ้น เมื่ อวันที่  
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ใน 
รปูแบบองค์การมหาชนในก�ากบั
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระในการด�าเนินงานจัดการกองทุนตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต ่
วนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป  มทีนุด�าเนนิการขั้นต้น 3,000 
ล้านบาท  มบีทบาทหน้าที่ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันางานวจิยั
การเกษตร การพฒันาบคุลากรด้านการวจิยัการเกษตร และการเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร  ผลงานการส่งเสริมการ
วจิยัการเกษตรของ สกว. อาท ิผลงานวจิยัที่พร้อมใช้ประโยชน์ เทคโนโลย ี
และองค์ความรู้ที่พร้อมถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและพัฒนา 
ต่อยอดด้านเศรษฐกจิการค้าอย่างมปีระสทิธผิล อาท ิโรงปุย๋ ปลากะรงั การ
ให้ทนุโครงการวจิยัการเกษตรในด้านต่างๆ การให้ทนุพฒันาบคุลากรวจิยั
ทั้งทนุการศกึษา ทนุฝึกอบรมและปฏบิตักิารวจิยั ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

 7.  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรฐั 
ที่อยู่ภายใต้การก�ากับของกระทรวงสาธารณสุข
ที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร  
โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้น
ความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
เป ้าหมายในการจัดการความรู ้ เพื่อน�าไปสู ่
การพัฒนาระบบสุขภาพได้  บริหารงานโดย 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
รวมทั้งสิ้น 17 คน  มหีน้าที่ในการก�ากบัดูแลนโยบายและก�าหนดทศิทางการ 
ด�าเนนิยทุธศาสตร์/แผนการวจิยัระบบสาธารณสขุของ สวรส. ให้สมัฤทธผิล 
ตามพันธกิจ โดยพันธกิจที่ส�าคัญของ สวรส. คือ การก�าหนดทิศทาง 
นโยบาย และยทุธศาสตร์การวจิยัด้านสขุภาพของประเทศ สนบัสนนุการ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพของชาติให้สอดคล้องกับ
สภาพสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ  โดยเน้นที่การจดัการความรูสู้ร่ะบบ
สขุภาพที่เป็นธรรมและยั่งยนื พฒันานกัวจิยัและโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการวจิยัสขุภาพของประเทศ จดัการความรู้ด้านสขุภาพ
จากทกุภาคส่วน เพื่อพฒันาสู่นโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ
สงูสดุในระบบสขุภาพ และคุม้ค่าที่สดุ ส�าหรบัผลงานการวจิยัด้านสขุภาพ
ของ สวรส. อาท ิ  การวจิยัและพฒันาระบบวจิยัสขุภาพ  การวจิยัและ
พฒันาความเป็นธรรมด้านสขุภาพ  การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีขุภาพ  
และการวจิยัและพฒันาระบบยา เป็นต้น 

แนวทางการบูรณาการการท�างานของ 6ส วช  
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการทิศทางการวิจัยของ
ประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จ�านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และวนัที่ 11 ตลุาคม พ.ศ.2556  ณ ท�าเนยีบ
รัฐบาล ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ นายนวิฒัน์ธ�ารง บญุทรงไพศาล เป็นเจ้าภาพ ร่วมกบั 
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6ส วช และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาท ิกระทรวง
ศกึษาธกิาร (มหาวทิยาลยั) กระทรวงพาณชิย์ ก�าหนด
ผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดัท�าหว่งโซ่อปุทานในเชงิลกึ
อย่างละเอยีดของสนิค้าเกษตร 4 รายการ ได้แก่ ข้าว 
มันส�าปะหลัง อ้อย และยางพารา โดยมุ่งเน้นการ
ตอบโจทย์การพฒันาตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาด รวมถงึการวจิยัเพื่อเพิ่มมลูค่าสนิค้าเกษตร
เพื่อการส่งออก อาทิ สามารถระบุได้ว่า ภายใต ้
ห่วงโซ่อปุทานข้าวจะสามารถวจิยัพนัธุใ์ดได้บ้าง และ
พนัธุไ์หนที่สามารถให้ผลผลติสงูสดุ หรอืขายได้ราคาดี
ที่สดุ และสามารถน�าไปพฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์
ใดได้บ้าง เป็นต้น เพื่อให้มีการน�างานวิจัยไปเสริม

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างมาตรฐาน
ให้กบัสนิค้า และช่วยพฒันาธรุกจิ SMEs ซึ่งมปีัญหา
เรื่องต้นทนุการบรหิารจดัการสงู แตป่ระสทิธภิาพการ
ผลติต�่า

 นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ (นายนวิฒัน์ธ�ารงฯ) 
และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ (นายสรุพงษ์ฯ) เป็นเจ้าภาพร่วมกนั
ในการส่งเสริมการวางกลไกเพื่อใช้ผลงานวิจัยในการ
เพิ่มประสทิธภิาพ SMEs และ OTOP โดยใหพ้จิารณา
ปรบัปรงุกฎหมายให้เอื้อต่อการส่งเสรมิให้ SMEs และ 

OTOP น�าการวจิยัมาพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ และ
พัฒนากลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
เช่น อทุยานวทิยาศาสตร์  โครงการ iTAP  รวมทั้งได้มอบหมายให้  สศช. 
กระทรวงการคลงั ส�านกังาน ก.พ.ร. และภาคเอกชน  หารอืเกี่ยวกบัการ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยและ
พฒันา และมอบหมายให้กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวง

การคลงั  และกระทรวงศกึษาธกิาร  ปรบัแก้ไขกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เอื้อให้เอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของรัฐได้ รวมทั้ง
มแีนวทางปฏบิตัทิี่เกี่ยวข้องกบัอปุกรณ์/เครื่องมอืที่ได้รบัความเสยีหายจาก
การใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน

 ในระหว่างการด�าเนนิงานดงักล่าว คณะรฐัมนตรใีนคราวการประชมุ
เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มมีตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ 

ด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  
โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นประธาน และมี วช. เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อท�า
หน้าที่รวบรวมงานวิจัยของทุกภาคส่วน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน�า
ความรู้มาใช้พัฒนาประเทศ พร้อมทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์ของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศ กลไกการด�าเนินงานของ 6ส วช จึงมีความเป็นรูปธรรม 
นบัแต่นั้นเป็นต้นมา 

ผลการเชื่อมโยงการด�าเนินงานของ 6ส วช 
 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการทิศทางการวิจัย
ของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จ�านวน 2 ครั้ง ดังกล่าว   
คณะรฐัมนตรใีนคราวการประชมุ เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม พ.ศ. 2556  เหน็ชอบให้มี
บคุคล (รฐัมนตร)ี ที่รบัผดิชอบในการตดิตามสถานการณ์  การด�าเนนิมาตรการ
ต่างๆ  รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานกจิการด้านสนิค้าเกษตรหลกัใน 5 เรื่อง คอื  
ข้าว มันส�าปะหลัง อ้อย ยางพารา และข้าวโพด ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต  
การแปรรูป และเสถียรภาพราคา โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
คณะท�างานรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ทั้งนี้ ให้
รฐัมนตรแีต่ละท่านท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประสานกบัรฐัมนตรแีละหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดยภารกิจในการด�าเนินการ
มาตรการต่างๆ ยังคงเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามอ�านาจหน้าที่ปกต ิซึ่งผู้ประสานงานกจิการด้านสนิค้าเกษตร
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จะได้ด�าเนินการเกี่ยวกับ (1) ให้ตั้งคณะท�างาน
ร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากกระทรวง หน่วยงานวิจัย 
และภาคเอกชน  (2) ให้คณะท�างานน�างานวิจัย
เดิมมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์  (3) ก�าหนดหัวข้อ
วิจัยที่จะเป็น Quick Win เพื่อเสนอของบประมาณ  
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนผลผลิต 
และสร ้างมูลค่า คุณภาพ มาตรฐานให้สูงขึ้น   
(4) ประสานผลักดันให้มีการน�าผลการวิจัยมาใช้ใน
ภาคธุรกิจให้มากที่สุด และ (5) เจ้าของผลิตภัณฑ์
ติดตามความก้าวหน้าและส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว

แผนภาพที่ 1 แสดงผู้รบัผดิชอบหลกัสนิค้าเกษตร 5 รายการ

 ส�าหรับประเด็นงานวิจัย เพื่อสนับสนุน 
ผู ้ประกอบการ SMEs และ OTOP ป ัจจุบัน  
คอบช. ซึ่งม ีวช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะท�างาน
พจิารณาแนวทางและมาตรการส่งเสรมิการวจิยัและ
พัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินการปรับปรุง 
ร ่างมาตรการส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
ภาคอุตสาหกรรม และเตรียมการน�าเสนอนายก
รัฐมนตรีต่อไป โดยประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 
ดงันี้  (1) การสร้างแรงจูงใจเพื่อสนบัสนนุการลงทนุ
ใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม   
(2) การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่ง
เสรมิการวจิยัของภาคอตุสาหกรรม (3) การส่งเสรมิการ 
พฒันาและเชื่อมโยงการวจิยัสู่เชงิพาณชิย์  (4) การ 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มี
มลูค่าเพิ่มสงูจากผลงานวจิยั  และ (5) การบรหิารจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย นอกจากนี้  
จากการเชื่อมโยงการด�าเนนิงานของ 6ส วช ภายใต้
คณะกรรมการบูรณาการด้านยทุธศาสตร์ของการวจิยั 
โดยมรีองนายกรฐัมนตร ี(นายสรุพงษ์ โตวจิกัษณ์ชยักลุ) 
เป็นประธาน ได้จัดให้มีการประชุมแล้วรวม 5 ครั้ง  
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
อาท ิ

 1. ก า ร ร ่ ว ม กั น ก� า ห น ด ทิ ศ ท า ง 

งบประมาณการวิจัยประจ�าปี 2557 – 2558 

โดยให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณการวิจัยประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่ละแห่งน�าหัวข้อที่
จะด�าเนินการวิจัยมาประมวลเทียบเคียงกัน เพื่อ
พิจารณาความซ�้าซ้อนและความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ส�าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ต้องมีการก�าหนดหลัก
เกณฑ์การจัดสรรงบวิจัยใหม่ให้ชัดเจน โดยส�านัก 
งบประมาณร่วมกับ วช. ด�าเนินการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณการวิจัยของประเทศในภาพรวมที่
สามารถตอบโจทย์การท�างานตามประเดน็เชงินโยบาย โดยการวางระบบ
และขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยประจ�าปีแบบบูรณาการ และ
จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อให้การด�าเนินการในภาพรวม
ของประเทศมีการรองรับโดยมติคณะรัฐมนตรี และมีคณะกรรมการบูรณาการฯ 
ให้นโยบายการจดัสรรงบประมาณประจ�าปี

 2. การจัดท�าฐานข ้อมูลด ้านโครงสร ้างพื้นฐานทาง 

วิทยาศาสตร์ฯ ของภาครฐั โดยส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท�าฐานข้อมูลส�าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐด้านห้อง 
ปฏิบัติการ ด้านฐานข้อมูล และด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ 
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นเจ้าภาพหลักใน
การด�าเนินการจัดท�าและบริหารฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและผลการ
วิจัย และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทาง
วทิยาศาสตร์เข้ากบัระบบ TNRR (Thai National Research Repository) ใน
ลกัษณะ One Stop Service ประกอบด้วย  1) ข้อมูลผลงานวจิยัที่เสรจ็
แล้วแก่สาธารณชนทางอนิเทอรเ์นต็ “คลงัข้อมลูงานวจิยัไทย” (TNRR) วช. 
เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั  2) ระบบบรหิารการวจิยัแห่งชาต ิ(National 
Research Management System: NRMS) คอบช. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ
หลกั (2.1) การเสนอขอรบัการสนบัสนนุการวจิยัทนุวจิยัแบบที่เดยีว (Single 
Window & Data Entry) สวรส. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั (2.2) การ
ตดิตามโครงการวจิยั (On Going Projects) สกว. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ
หลกั (2.3) บรกิารค้นหาข้อมูลนกัวจิยั (Expert Finder) สวทช. เป็นหน่วย
งานรบัผดิชอบหลกั  และ 3) ระบบค้นหาสทิธบิตัรไทย และบรกิารด้าน 
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน (Government Funded  
Research Market Place) สวทน. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั

 3. การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยเชิงพาณิชย์จากระบบ 

TNRR (Thai National Research Repository) เพื่อให้มีการจัด 
ผลงานวิจัยเป็นกลุ่มเรื่องและจ�าแนกผลการวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการจับคู่ระหว่างเจ้าของผลงาน
วิจัยและภาคเอกชน พร้อมแสดงให้เห็นทิศทางงานวิจัยที่ควรต้องท�า
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พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ และ
ให้ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลของ TNRR ให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง ประเมินความสนใจของผู้ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย และน�ากลุ่มเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจมากที่สุด หรือเห็นว่ามีศักยภาพจัดเป็น
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่มุ ่งพัฒนาภาคการ
ผลติแบบบูรณาการระดบัประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด�าเนนิการจดัท�า

 4. การจัดเวทีแสดงผลงานวิจัยเพื่อ

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครฐั
และภาคเอกชน และ คอบช. มมีตร่ิวมกนัในการด�าเนนิ
การจัดงานหรือเวทีเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย ์จากงานวิจัยในระดับชาติเป ็นงาน 
เดียวกัน โดยจะมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบ
รางวัลทั้งในภาพรวมและรางวัลเฉพาะของหน่วย
งานที่มีพันธกิจเฉพาะ เช่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 
รางวัลเทคโนโลยี ฯลฯ  ซึ่งอาจใช้วิธีหมุนเวียนการ
เป็นเจ้าภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงาน
วจิยัในลกัษณะไม่มค่ีาใช้จ่ายเพื่อดงึดดูและให้โอกาส
กบั SMEs โดยงานวจิยัที่น�ามาจดัแสดงจะมุ่งเน้นให้
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เอกสารอ้างอิง

มกีารใช้ประโยชน์ และครอบคลมุในหลายกลุ่มเรื่องตามความต้องการของ
ภาคผู้ประกอบการและภาคอตุสาหกรรม และรองรบัความต้องการของ AEC 
รวมทั้งจะพิจารณาการจัดงานแสดงผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ดงักล่าวให้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง

 แม้ว่าความพยายามที่จะสร้างกลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัให้
เป็นระบบ โดยเชื่อมโยง 6ส วช เพื่อการสร้างเครอืข่ายระหว่างหน่วยงาน 
วิจัยของประเทศจะยังอยู ่ในขั้นเริ่มต้น แต่ก็เป็นการด�าเนินงานที่ 
ด�าเนนิมาอย่างถกูทศิทาง และเป็นความพยายามร่วมกนัของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่จะวางแผนพัฒนาระบบงานวิจัยร่วมกันตั้งแต่
ขั้นการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงกระบวนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ให้
ชัดเจน เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน สร้างความชัดเจน 
ทั้งทางด้านหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั  รายละเอยีดกจิกรรม และแผนการ
ใช้งบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้การขบัเคลื่อนงานวจิยัของประเทศชดัเจน
เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องด้านงบประมาณสนับสนุนยิ่งขึ้น  
อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 
(พ.ศ. 2555 - 2559)  และนโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแห่งชาต ิฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564)   
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ท�าความรู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
(Thailand Science Park)

ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ* 

เหตุผลและความจ�าเป็นของอุทยาน
วิทยาศาสตร์
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบัน 
ประเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้แรงงานราคาถูกเป็น
เครื่องมือหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพอกีต่อไป  การพฒันา
ขดีความสามารถในการแข่งขนันั้น จะต้องใช้ความรู้
เป็นพื้นฐาน (Knowledge Based) ในการพฒันา ซึ่ง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ถอืเป็นปัจจยั
ส�าคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ และเพิ่มรายได้ให้กับภาคธุรกิจ ทั้งนี้ 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้มุ่งเน้นถงึความส�าคญัของ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ซึ่งเหน็
ได้อย่างชัดเจนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ได้ให้ความส�าคัญกับ
แนวทางการพัฒนาที่ต้องน�าความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย
และพัฒนา มาถ่ายทอดและประยุกต์ให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดย
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา
และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัภาคการผลติ  ตลอดจนพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั
และนวตักรรมให้ทั่วถงึและเพยีงพอทั้งในเชงิปรมิาณ
และคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่าง
ภาครฐัและเอกชน

 อทุยานวทิยาศาสตร์ (Science Park) จงึเป็นเครื่องมอืทางนโยบาย
และโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนท�า
วิจัยและพัฒนา และสร้างให้เกิดการพัฒนาก�าลังคนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ เพื่อน�าพาประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่
สมดลุและยั่งยนื โดยช่วยส่งเสรมิการพฒันาองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เข้มแข็ง เนื่องจากเป็นพื้นที่
ที่จะอ�านวยความสะดวกและสนับสนุนเอกชนท�าวิจัยและพัฒนา หรือน�า 
งานวจิยัและพฒันาที่มอียูไ่ปต่อยอดทางธรุกจิ หรอืสร้างความร่วมมอืด้าน
งานวจิยัและพฒันา เนื่องจากเปน็แหล่งรวมนกัวจิยั/ผูเ้ชี่ยวชาญทั้งภาครฐั
และภาคเอกชนจ�านวนมาก มสีิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ห้องปฏบิตักิารที่
มเีครื่องมอือปุกรณ์ส�าหรบัการท�าวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และ
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม (ภาคการผลิต) ภาคการ
ศกึษาและวจิยั ภาครฐั และภาคชมุชนท้องถิ่น และระหว่างภาคการผลติ
ด้วยกันเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ สร้างธุรกิจ เทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริมการน�า
ผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์เชิง
พาณชิย์ด้วย

 อุทยานวิทยาศาสตร์จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดธุรกิจ
ใหม่ที่อาศยัเทคโนโลยเีป็นปัจจยัหลกั โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะธรุกจิ
เทคโนโลยี หรือการ Spin-off หน่วยงานใหม่แยกออกจากหน่วยงานเดิม  
อกีทั้งยงัเป็นตวักลางส�าคญัในการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมมอืกนั 
ท�างานวจิยัและพฒันา กระตุน้ให้เกดิความร่วมมอืด้านการวจิยัและพฒันา
ระหว่างภาคเอกชน ภาครฐั และภาคการศกึษา ในลกัษณะ Public Private 
Partnership (PPP) ด้วยกลไกการส่งเสรมิต่างๆ เช่น การร่วมวจิยั การรบัจ้าง
วจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการแลกเปลี่ยนความรู ้การร่วมพฒันาผลงาน
วจิยัไปสูเ่ชงิพาณชิย์ เป็นต้น การพฒันาอทุยานวทิยาศาสตร์จะส่งผลกระทบ 
ในเชิงบวกต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ฐานเทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพ
รวม และจะเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะท�าให้ประเทศไทยสามารถ 
ก้าวข้ามกบัดกัของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) ได้ใน
อนาคต

ข้อมูล
ชวนรู้

*ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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วิวัฒนาการของอุทยานวิทยาศาสตร์
และความก้าวหน้าอทุยานวทิยาศาสตร์ 
ประเทศไทย
 Stanford Research Park ถอืได้ว่าเป็นอทุยาน
วิทยาศาสตร์แห่งแรกของโลกเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 
2950 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาพื้นที่บริเวณ 
นี้ได้ถูกพัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันในนามของ Silicon 
Valley ซึ่งมีความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาอย่าง
เข้มข้นระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยใน
การพฒันางานวจิยัสูเ่ชงิพาณชิย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บัณฑิตและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกหนึ่ง
อุทยานวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา คอื Research Triangle Park 
(RTP) ในมลรัฐ North Carolina ตั้งขึ้นในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1950 อยู่ท่ามกลาง 3 มหาวทิยาลยั คอื  

Duke University,  North Carolina State University  
และ University of North Carolina (Chapel Hill)  
อุทยานวิทยาศาสตร์ในยุคนี้มีแรงผลักดันมาจาก
ความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญของ 
ท้องถิ่น  โดยใช้มหาวทิยาลยัเป็นฐานในการพฒันา
และใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา 
และภาคธรุกจิ เป็นเครื่องมอืส�าคญัในการขบัเคลื่อน
อทุยานวทิยาศาสตร์ 

 อทุยานวทิยาศาสตร์มจี�านวนเพิ่มมากขึ้นเป็น
ล�าดับและกระจายไปทั่วโลก ในช่วงทศวรรษ 1960 
และ 1970 โดยเริ่มมีอุทยานวิทยาศาสตร์ในทวีป
ยโุรป เช่น Sophia Antipolis (ประเทศฝรั่งเศส) และ  

C am b r i d g e 
Science Park 
(ประเทศองักฤษ) 
ต่อมาในช่วง
ทศวรรษ 1980 
เริ่มมีอุทยาน

วทิยาศาสตร์ในประเทศแถบเอเชยี เช่น Tsukuba Science Park (ประเทศญี่ปุน่) 
Hsinchu Science Park (ประเทศไต้หวัน) และ Singapore Science Park 
(ประเทศสิงคโปร์) และในทศวรรษ 2000 ประเทศจีนเริ่มมีอุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประมาณ 50 แห่งใน
ปัจจุบัน ทุกวันนี้มีอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่ในทุกทวีปและเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก จ�านวนกว่า 400 แห่ง

 ส�าหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park: 
TSP) ถือเป็น “นิคมวิจัยแห่งแรกของเมืองไทย” ซึ่งพร้อมด้วยโครงสร้าง 
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ออกแบบมาเพื่อรองรบัการท�าวจิยั
และพฒันาโดยเฉพาะ รวมไปถงึพื้นที่เช่าคณุภาพสูง สิ่งอ�านวยความสะดวก
และบรกิารที่ตอบสนองต่อความต้องการของธรุกจิเทคโนโลยอีย่างครบวงจร
บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ณ เมอืงท่าโขลง อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นเสมือนเมืองวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีี่มคีวามหลากหลายของบคุลากรกว่า 3,000 คน โดยเป็นนกัวจิยั
กว่า 1,000 คน จาก 4 ศูนย์วจิยัแห่งชาต ิประกอบด้วย ศูนย์พนัธวุศิวกรรม

และ เ ทค โน โ ลยี ชี ว ภ าพ 
แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวสัดแุห่งชาต ิศูนย์
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ
ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
ที่พร้อมให้ค�าปรกึษาและร่วม
ท�าวจิยัและพฒันา และบรษิทัเอกชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์อกีกว่า 60 องค์กร 
อาท ิ ศนูย์วทิยาศาสตร์เบทาโกร  ศนูย์วจิยัชเิซโด เอสซจี ีซเีมนต์  บรษิทัใน
เครอืปนูซเีมนต์ไทย  โนวาเทค เฮลท์แคร์  ทั้งยงัรายล้อมด้วย 3 มหาวทิยาลยั
ชั้นน�าของประเทศ ได้แก่  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ  สถาบนั 
เทคโนโลยแีห่งเอเชยี และสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่ครบครัน เช่น ศูนย์ประชุมที่มีพื้นที่แสดงนิทรรศการขนาด 
2,000 ตารางเมตร ห้องประชมุใหญ่ขนาด 350 ที่นั่ง ซึ่งพร้อมส�าหรบัการ
จดัประชมุทางไกล ฐานข้อมูลงานวจิยั และระบบโทรคมนาคมความเรว็สูง  
ซึ่งผู้เช่าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ 
กรมสรรพากร อาท ิ การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครื่องจกัร การยกเว้นภาษี
เงนิได้นติบิคุคลเป็นเวลา 8 ปี การลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไร
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สทุธร้ิอยละ 50 เปน็ระยะเวลา 5 ปี  รวมทั้งการขอรบั
การรับรองเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน
ร้อยละ 100 ของรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ท�าให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
เป็นพื้นที่เช่าที่ออกแบบเพื่อรองรับการวิจัยและ
พฒันาเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดต้นทนุและระยะ
เวลาในการด�าเนนิงานวจิยั และพฒันาคณุภาพสนิค้า
ได้มากขึ้น  จากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
กบันกัวทิยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญระดบัประเทศ การใช้
ห้องปฏบิตักิาร อปุกรณ์และเทคโนโลยตี่างๆ ร่วมกนั 
และบรกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเริ่มเปิด
ด�าเนนิการเมื่อปี พ.ศ. 2545  โดยเป็นศนูย์รวมในการ
วิจัยและพัฒนาที่ครบวงจรด้วยงบประมาณในการ
ลงทุนประมาณ 7 พันล้านบาท ภายใต้การบริหาร
และด�าเนนิการของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีลักษณะเป็น Research-
based Science Park ที่มีหน่วยงานวิจัยของรัฐและ
บริษัทวิจัยพัฒนาของเอกชนอยู่ในพื้นที่ มีบริการ
โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการวิจัยพัฒนา รวมทั้ง
โรงงานต้นแบบ มีบริการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นการ
พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี เช่น การให้เงินทุนหรือ 
เงนิกูด้อกเบี้ยต�่า การให้บรกิารปรกึษาด้านการลงทนุ 
ธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ การพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีแผนกลยุทธ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคอื  ระยะที่ 1 สร้าง Critical 
Mass ให้กับการท�าวิจัยและพัฒนา ซึ่งแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2550 โดยมบีรษิทัเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ
เข้ามาเช่าพื้นที่ในอทุยานวทิยาศาสตร์ฯ กว่า 50 ราย  

ระยะที ่2  สนบัสนนุบรษิทัภาคเอกชนที่มกีจิกรรมการ
วิจัยและพัฒนาให้เข้ามาเช่าพื้นที่และรับบริการของ
อทุยานวทิยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้โครงการระยะที่ 2 คาดว่า
จะดงึดูดผู้เช่าอกีกว่า 150 ราย โดยประกอบไปด้วย
กลุ่มอาคาร 4 หลังที่เชื่อมต่อกัน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 124,000 ตารางเมตร  โดยมพีื้นที่ใช้สอยได้
ทั้งสิ้นประมาณ 72,000 ตารางเมตร  ซึ่งจะแบ่งพื้นที่
ส�าหรับบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 56 และส�าหรับ 
สวทช. ร้อยละ 44 และระยะที่ 3 ขบัเคลื่อนอทุยาน 
วทิยาศาสตร์ฯ ให้เตบิโตเป็นกญุแจส�าคญัของการวจิยั
และพฒันาในระดบัภูมภิาค 

 ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้
ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 500 คน โดยเป็นนักวิจัย
และวศิวกรกว่าร้อยละ 60 และคาดว่าก่อให้เกดิมลูค่า

ทางเศรษฐกจิประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี  และในปี พ.ศ. 2557 จะเริ่ม 
พัฒนากลุ่มนวัตกรรมมุ่งเน้น  หรือ “Focused Innovation Clusters”   
สองกลุม่คอื  (1) อาหารและอาหารสตัว์  และ (2) อเิลก็ทรอนกิส์และชิ้นส่วน 
ยานยนต์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางนวตักรรม (Innovation Hub)

 จากความส�าเร็จของการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคกลาง ท�าให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งเสริม
ให้มกีารพฒันาอทุยานวทิยาศาสตรใ์นภมูภิาคขึ้น เพื่อกระจายการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรม
ของประเทศสู่ระดบัภูมภิาคและระดบัท้องถิ่น อนัจะช่วยส่งเสรมิศกัยภาพ
และความสามารถของภาคเศรษฐกิจชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่ม
ด�าเนนิการอทุยานวทิยาศาสตร์ภูมภิาคในพื้นที่ภาคเหนอื  ส�าหรบัอทุยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้เริ่ม
ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2549 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแกนหลักในการด�าเนิน
งานร่วมกบัเครอืข่ายมหาวทิยาลยัในพื้นที่ ดงันี้  

 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็นแกนหลัก และมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็นเครือข่าย 
ได้แก่ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัพะเยา 
มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  และมหาวทิยาลยั
ราชภฏัอตุรดติถ์ 

 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนหลัก และมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็น
เครอืข่าย ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
และมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) เป็นแกนหลัก และมีมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในภูมภิาคเป็นเครอืข่าย ได้แก่ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และ
เขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเกต็
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 ทั้งนี้ ในระยะแรกของการด�าเนนิงานอทุยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคไม่เน้นการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน แต่มุ่งให้ความส�าคัญกับการท�างานเชื่อมโยง 
ระหว ่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไป 
สู่ภาคเอกชน และน�าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์  
รวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ 

โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกส�าหรับการวิจัยพัฒนาของภาค
เอกชนคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในปี พ.ศ. 2557  
เป็นต้นไป  โดยอทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาคแต่ละแห่ง
ได้ระบกุลุ่มอตุสาหกรรมมุ่งเน้นไว้ดงันี้ คอื อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมใน
ห่วงโซ่คุณค่าของพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองเหนือ 
และข้าว (ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไปจนถึง
การแปรรูป) และอุตสาหกรรม IT Software และ 
Digital Content (เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต 
หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
ออกแบบและสร้างสรรค์) อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมใน

ห่วงโซ่คณุค่าของข้าว มนัส�าปะหลงั อ้อย สกุร และไก่ และอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Hard disk, Enterprise Software และ  
Embedded Software)  และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มุ ่งเน้น
อตุสาหกรรมยางพาราครบวงจร อตุสาหกรรมปาล์มน�้ามนั และอตุสาหกรรม 
อื่นๆ ที่มศีกัยภาพ เช่น สมนุไพรและเครื่องส�าอาง อตุสาหกรรมชวีการแพทย์ 
และพลงังานทดแทน เป็นต้น

 การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้น นอกจาก
อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ริเริ่มโดยภาครัฐและสถาบันการศึกษาแล้ว ขณะนี้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะของภาคเอกชนได้เริ่มพัฒนา “เมืองวิทยาศาสตร์

อมตะ” (Amata Science City) ขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
อทุยานวทิยาศาสตร์ที่มภีาคเอกชนเป็นผู้น�าและดงึเอาภาครฐั สถาบนัวจิยั 
และสถาบนัการศกึษาเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันา อาจกล่าวได้ว่านี่เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือในลักษณะรัฐและเอกชน (PPP) ที่ก�าลังเกิด
ขึ้นในประเทศไทยในปัจจบุนั

อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาต่อไป
 แม้ว่าอทุยานวทิยาศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งด�าเนนิงานโดยหน่วยงาน 
วิจัยของรัฐจะมีวิวัฒนาการมาแล้วมากกว่า 10 ปี และก�าลังจะมีอุทยาน
วทิยาศาสตร์ที่ด�าเนนิการโดยมหาวทิยาลยัในพื้นที่ และอทุยานวทิยาศาสตร์
ที่ด�าเนินการโดยภาคเอกชนในอนาคตอันใกล้ แต่การพัฒนาอุทยาน
วทิยาศาสตร์ของประเทศไทยกย็งัถอืว่าอยู่ในยคุเริ่มต้น ยงัคงต้องเผชญิกบั
อุปสรรคของการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่มาก ซึ่งที่ผ่านมาสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านหลกั กล่าวคอื 

 1) การสนับสนุนด้านงบประมาณ มีปัญหาด้านความล่าช้า
ของงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มแนวคิดการจัดตั้งอุทยาน
วทิยาศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 2540  เนื่องจากวกิฤตเิศรษฐกจิ ประกอบกบั
ค�าถามถงึความจ�าเป็นและความคุ้มค่าต่อภาคเศรษฐกจิและสงัคม

 2) การตระหนักถึงความจ�าเป็นในการท�าวิจัยของบริษัท

เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ยงัไม่ให้ความส�าคญักบัการท�าวจิยัและ
พฒันา ตลาดส�าหรบัอทุยานวทิยาศาสตร์จงึยงัอยู่ในขอบเขตจ�ากดั ความ
พยายามในการสร้างตลาดด้วยตนเองผ่านการประชาสมัพนัธ์ และการสร้าง
ความเข้าใจจากภาครัฐเพื่อก�าหนดนโยบายสนับสนุนยังนับเป็นอุปสรรคที่
ส�าคญั

 3) การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม

ยงัอยูใ่นระดบัที่อ่อนแอ โดยจดัเป็นอปุสรรคส�าคญัที่ท�าให้อตุสาหกรรมไทย
ท�าวจิยัและพฒันาน้อยตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงการท�างาน  
ส่งผลให้ขาดความเข้าใจซึ่งกนัและกนั โดยอกีด้านหนึ่งส่งผลให้การด�าเนนิ
งานวจิยัและพฒันาของภาคการศกึษาไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ
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 4) การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึง
นโยบายของภาครัฐยังไม่เอื้อให้เอกชนไทยท�าการ
วิจัยและพัฒนา ยังขาดแคลนทุนสนับสนุนงานวิจัย 
(Research Grants) ส�าหรบัภาคเอกชน โดยมรีะดบัทนุ
ที่ต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับทุนนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 
อีกทั้งกระบวนการแปลงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 
(Translational Research) ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะต้องได้
รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยลดช่องว่าง
ของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในห้องวิจัยกับผลลัพธ์ที่
จะเกดิขึ้นในโรงงานอตุสาหกรรมของภาคเอกชน 

 5) การบรหิารจดัการอทุยานวทิยาศาสตร์ 

จะต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานที่รวดเร็ว 
และคล่องตัวแบบเอกชน เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์
ของสิงคโปร์และมาเลเซีย เพื่อลดความล่าช้า มี
ก�าหนดกรอบระยะเวลาด�าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจะ
ส่งผลให้เอกชนเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนใน
อทุยานวทิยาศาสตร์ 

 กล่าวโดยสรุป การด�าเนินกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ของไทยให้บรรลุผล และเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู ่สังคมที่มี
ระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้น อันเกิดจากการท�า
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อความยั่งยืนใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว 
จ�าเป็นที่ทกุภาคส่วนทั้งภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนั
การศกึษา สถาบนัวจิยั และนกัวจิยัจะต้องให้ความ
ส�าคญัและร่วมมอืกนัขบัเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ดงันี้

 ประการแรก จะต้องน�าอุทยานวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นกลไก
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาต ิฉบบัที่ 11 กล่าวคอื มกีารลงทนุในการวจิยัและพฒันาเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 1 ของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(GDP) มจี�านวนบคุลากรด้าน
การวจิยัและพฒันาเป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน และมสีดัส่วนการ
ท�าวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครฐัที่ 70 : 30 ได้อย่างรวดเรว็ขึ้น 
เนื่องจากอทุยานวทิยาศาสตร์คอืแหล่งรวมของบคุลากร อปุกรณ์เครื่องมอื 
สิ่งจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�าวจิยั

 ประการทีส่อง ต้องมมีาตรการและกลไกสนบัสนนุและส่งเสรมิการ
พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมในด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการท�า
ธรุกจิฐานเทคโนโลย ีเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการแลกเปลี่ยนบคุลากร
ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหว่างภาครฐัและภาคเอกชนที่คล่องตวั 
นโยบายการแปลงงานวจิยัสูเ่ชงิพาณชิย์ การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสนบัสนนุด้านการเงนิเพื่อลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจเทคโนโลยีในรูปแบบเงินให้เปล่า รูปแบบของธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
(Venture Capital) และแหล่งทนุส�าหรบัเริ่มต้นธรุกจิ (Seed Fund) เป็นต้น

 ประการสุดท้าย ต้องมุ่งเน้นการประสานงานและเชื่อมโยงการ
ท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกดิระบบที่เอื้อต่อการ
ด�าเนนิงานของอทุยานวทิยาศาสตร์ หรอืการสร้างระบบนเิวศที่เหมาะสม 
แม้ว่าปัจจุบันจะมีส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สังกัดส�านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท�าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่าง
เป็นระบบอยู่แล้วก็ตาม แต่การเชื่อมโยงการท�างานอย่างบูรณาการต้อง
อาศัยการท�างานทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่เป็น 
รูปธรรมอย่างแท้จรงิ    

เอกสารอ้างอิง

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564), ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กจิการอทุยานวทิยาศาสตร์

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ About TSP. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.sciencepark.or.th/index.
php/th/about-tsp [8 กมุภาพนัธ์ 2557].

---------. StrategicDevelopment Plan. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.sciencepark.or.th/index.php/th/about-tsp/strategic-devel-
opment-plan [8 กมุภาพนัธ์ 2557].

เอกอนงค์ แปลกสกลุ, 2556, Special Report: The Evolution and Ecosystems of Science Park, อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย, 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
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ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา* 

แนะน�า
โครงการวิจัย

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 สศช. ได้ร่วมกบัส�านกัวจิยัเศรษฐกจิและประเมนิผล บรษิทั เอก็เซลเลนท์ บสิเนส แมเนจเมน้ท์ จ�ากดั จดัท�าโครงการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัเพื่อสนองตอบนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ โดย
มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการปรบัปรงุกลไก กระบวนการ รูปแบบการบรหิารจดัการ และการจดัสรรทรพัยากรในแผนงาน
โครงการระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัที่มปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัประเดน็การพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ตลอดจน
ค้นหาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ และจุดแข็ง-จุดอ่อนของการใช้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกระบวนการ
พฒันาจากประเทศสู่ชมุชน และจากชมุชนสู่ประเทศ

 ในกระบวนการการศกึษาได้ก�าหนดกรอบและเกณฑ์การคดัเลอืกจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัน�าร่องใน 4 ภาค ภาคละ 2 จงัหวดั  
โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกลุม่จงัหวดัและจงัหวดัให้มคีวามหลากหลายของการพฒันาทั้งในมติด้ิานเศรษฐกจิ มติด้ิานสงัคม 
และมิติด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่มีบทบาทและทิศทางการพัฒนาส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
การพฒันาตามกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาคและนโยบายส�าคญัของรฐับาล ซึ่งผลการพจิารณาสามารถก�าหนดจงัหวดัน�าร่องที่
ด�าเนนิการศกึษารวมทั้งสิ้น 8 จงัหวดั ดงันี้

 ทั้งนี้ โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัฯ ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็เมื่อเดอืนมถินุายน 2556 
ผลการศกึษาพบจดุแขง็ จดุอ่อน และปัจจยัความส�าเรจ็ของการบรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
ดงันี้

 1. จุดแข็ง คอื กลไกและกระบวนการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ซึ่งเป็นบทบญัญตัติามกฎหมายที่สนบัสนนุการ
เชื่อมโยงจากระดบัชาตสิู่จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

ภาค

จังหวัดตัวอย่างที่เป็น

ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตัวอย่างที่ไม่เป็น

ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

กลุ่ม จังหวัด กลุ่ม จังหวัด

กลาง ภาคกลาง	ตอนกลาง ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง	ตอนล่าง	1 กาญจนบุรี

ใต้ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง

	ตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	ตอนล่าง	2

อุบลราชธานี
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	ตอนล่าง	1

กาฬสินธุ์

เหนือ ภาคเหนือ	ตอนล่าง	1 พิษณุโลก ภาคเหนือ	ตอนบน	1 ล�าปาง

*	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มกราคม-มีนาคม 2557

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

45



 2. จุดอ่อน  อาท ิ (1) กลไกการบรหิารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยง
จากหน่วยงานราชการส่วนกลางสู่ระดับกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด และระดับชุมชนมีข้อจ�ากัด  (2) การมี 
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในกระบวนการจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถท�าได้
อย่างเตม็ที่  (3) การท�างานของหน่วยงานต่างๆ ใน
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัขาดการบรูณาการการท�างาน
ร่วมกนัของหลายๆ หน่วยงาน (4) ปัจจยัสนบัสนนุใน
การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น 
ข้อมูล เครื่องมอื และบคุลากร ยงัไม่เอื้ออ�านวยต่อ
การจดัท�าแผนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นต้น และ 
(5) การขาดการตดิตามและประเมนิผลโครงการอย่าง
เป็นระบบ 

 3. ปัจจยัความส�าเรจ็ อาท ิ(1) ประสทิธภิาพ
การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา
ว ่าด ้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 (2) ความชัดเจนของ
นโยบายเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัด 
(3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาในการจัด
ท�าแผนอย่างจรงิจงั (4) ข้อมูลที่เพยีงพอ มคีณุภาพ 
และเหมาะสมกับการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด  
(5) คุณภาพของบุคลากรที่จัดท�าแผนและความ 

ต่อเนื่องของการท�างาน (6) คณุภาพของแผน (7) การสนบัสนนุงบประมาณ
และเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมและจูงใจ (8) การลดการ
แทรกแซงจากภายนอก และ (9) การตดิตามและประเมนิผลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

 4. ข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนและมีระดับความส�าคัญสูง 
อาทิ (1) การจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์และ
บคุลากรในจงัหวดั (2) การจดัท�าคู่มอืการจดัท�าแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัที่ม ี
รายละเอยีดกระบวนการและขั้นตอนการด�าเนนิการที่ชดัเจน (3) การปรบัปรงุ
หลักเกณฑ์และกระบวนการการกลั่นกรองแผน โดยเน้นความเพียงพอ 
ความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (4) การปรับปรุง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ โดยเพิ่มเกณฑ์ผลลัพธ์จากการด�าเนิน
แผนงานและเพิ่มน�้าหนักคุณภาพแผนให้มากขึ้น และ (5) การวางระบบ
ตดิตามและประเมนิผลเป็น 2 ระดบั คอื การตดิตามประเมนิผลโดยจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั ซึ่งครอบคลมุผลลพัธ์และผลกระทบ และน�าผลการประเมนิมา
เป็นเกณฑ์ในการจดัสรรงบประมาณในปีต่อไป

 ทั้งนี้ สศช. น�าผลการศึกษาโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิครั้งที่ 11/2556 เมื่อ 
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556  โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการศึกษา  
รวมทั้ง สศช. ได้ด�าเนินการส่งผลการศึกษาให้ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อน�าไปพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงานในระยะ 
ต่อไปเรยีบร้อยแล้ว    
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กก.สศช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชุดใหม่
 เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง กก.สศช. ชุดใหม่ จึงส่งผลให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สิ้นสุดลงด้วย ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง   
สศช. จงึได้ปรบัปรงุองค์ประกอบคณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ทั้งในส่วนของประธานอนกุรรมการฯ รองประธาน 
อนุกรรมการฯ  และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และได้เสนอองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
ชุดใหม่ ในการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบองค์ประกอบ 
คณะอนกุรรมการฯ ดงักล่าวแล้ว ทั้งนี้ คณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ชดุใหม่ ประกอบด้วย

รายงานความเคลื่อนไหว 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

1 นายณรงค์ชัย		อัครเศรณี	
ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด

ที่ปรึกษา

2 นายอาชว์		เตาลานนท์
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

ประธาน
อนุกรรมการ

3 นางจุรี		วิจิตรวาทการ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองประธาน
อนุกรรมการ

4 นายสนิท		อักษรแก้ว 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองประธาน
อนุกรรมการ

5 นายศักรินทร์		ภูมิรัตน
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองประธาน
อนุกรรมการ

6 นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

อนุกรรมการ

7 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ

8 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ

9 นายนครเขตต์		สุทธปรีดา	 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อนุกรรมการ

ความเคลื่อนไหว
ของ สศช.
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10 นายสมชัย		สัจจพงษ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

อนุกรรมการ

11 นายทิตนันทิ์		มัลลิกะมาส	 
ผู้อ�านวยการอาวุโส	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

อนุกรรมการ

12 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุทธิพร		จิตต์มิตรภาพ	 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

อนุกรรมการ

13 นายพิเชฐ		ดุรงคเวโรจน์	 
เลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมแห่งชาต ิ

อนุกรรมการ

14 ศาสตราภิชาน		บรรณโศภิษฐ์		เมฆวิชัย	 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการ

15 ศาสตราจารย์สกนธ์		วรัญญูวัฒนา	 
คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อนุกรรมการ

16 รองศาสตราจารย์นิพนธ์		พัวพงศกร	 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 

อนุกรรมการ

17 นายปิยะบุตร		ชลวิจารณ์	 
ประธานอ�านวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

อนุกรรมการ

18 นางวณี		ปิ่นประทีป	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ 

อนุกรรมการ

 โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 ท่านเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   
นางสาวภารณ ีวฒันา ที่ปรกึษาด้านนโยบายและแผนงาน  และผูอ้�านวยการส�านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา สศช. เป็นอนกุรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญในการก�ากับการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์และระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ระดบัพื้นที่ รวมทั้งรายงานผลการตดิตามความก้าวหน้าและตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ต่อ กก.สศช. 
เพื่อน�าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาให้หน่วยงานต่างๆ น�าไปปรบัปรงุแนวทางการขบัเคลื่อนการพฒันาและการจดัสรรงบประมาณ
ประจ�าปีในระยะต่อไป    
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ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
ปี 2554

Thailand Research and  Development Index 2011

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

Gross Domestic expenDiture on r&D of thailanD 

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  

ReseaRch and development peRsonnel of thailand     

หมายเหตุ :  1   ข้อมูลของภาคเอกชน ส�ารวจข้อมูลโดย ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

                      รวมกับทุนวิจัยของภาครัฐวิสาหกิจในส่วนที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน

        2 แหล่งทุนอื่นๆ ประกอบด้วย  แหล่งทุนที่มาจากองค์กรต่างประเทศ, ภาคเอกชนไม่ค้าก�าไร, ทุนส่วนตัวของนักวิจัย เงินรายได้

               ของหน่วยงานภาคอุดมศึกษา และเงินรายได้ของหน่วยงานภาครัฐบาล 

                    ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2554  = 11,120,500 ล้านบาท  

                      อ้างอิงข้อมูลจาก ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 1)  ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งหมด

      Gross domestic Expenditure on R&D (GERD)

       1.1)   งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยและพัฒนา

          Government budget outlays of R&D

  1.2)   การลงทุนโดยภาคเอกชน1และรัฐวิสาหกิจ

              Source of fund by business enterprise   

   & Public enterprise

  1.3)   แหล่งทุนอื่นๆ2

              Source of fund by others

 2)  สัดส่วนของทุนวิจัยที่มาจากงบประมาณแผ่นดินต่อที่ไม่ใช่งบ 

 ประมาณแผ่นดิน

      

 3)   ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์

 มวลรวมภายในประเทศ  GERD/GDP

 

4)   ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อค่าใช้จ่าย 

 ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งหมด Percentage of  

 government  budget outlays of  R&D / Gross domestic  

 Expenditure on R&D

5)   ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 คน

       R&D Expenditure : 1 population

1)  บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (R&D Personnel)

 1.1)  เป็นรายหัว 

         Personnel by headcount               

 1.2)  ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา 

             Full-time equivalent personnel (FTE)           

2)  บุคลากรรายหัว (Personnel by headcount)

      2.1)  ต่อแรงงานหมื่นคน

             Per 10,000 labour force                

      2.2)  ต่อประชากรหมื่นคน

            Per 10,000 population

3)  บุคลากรที่ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (Full-time equivalent 

personnel : FTE)    

     3.1)   ต่อแรงงานหมื่นคน 

        Per 10,000 labour force                

     3.2)  ต่อประชากรหมื่นคน 

            Per 10,000 population

4)  นักวิจัย (Researchers)

     4.1)  เป็นรายหัว 

             Researchers by headcount 

     4.2)  ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา 

             Full-time equivalent researchers (FTE)   

5) นักวิจัยรายหัว (Researchers by headcount)

 5.1)  ต่อแรงงานหมื่นคน 

             Per 10,000 labour force 

     5.2)  ต่อประชากรหมื่นคน

        Per 10,000 population

6) นักวิจัยที่ท�าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา ( Full-time equivalent 

researchers : FTE )

     6.1)  ต่อแรงงานหมื่นคน 

            Per 10,000 labour force 

     6.2)  ต่อประชากรหมื่นคน

            Per 10,000 population           
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962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0 2282 4841-2 โทรสาร 0 2281 9705
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