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1. บทน�ำ
 การพฒันาประเทศไทยไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้วในอนาคตต้องอาศยัความรูแ้ละความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ อย่างมากมายและไม่หยดุยัง้ น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและเพิม่ศกัยภาพให้ภาคการผลติและบรกิาร 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจ และเป็นส่วนส�าคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ที่มี
ความเสีย่งความท้าทายจากโครงสร้างประชากรสงูอาย ุความเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีผ่นัผวน และความจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้าง 
ความมัน่คงด้านอาหาร น�า้ และพลังงาน รวมทัง้ภายใต้แรงกดดนัทีจ่ะต้องเพิม่รายได้ของประเทศท่ามกลางการแข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้ 
โดยที่นานาประเทศก็หันไปใช้การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการเป็นอ�านาจการต่อรองและ 
รุกคืบส่วนแบ่งตลาด
 จากข้อมูลของ UNESCO Science Report Towards 2030 ระบุว่า ประเทศส่วนใหญ่ยอมรับความส�าคัญของนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ว่ามีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว โดยประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางหลายประเทศ มีการวางแผนระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2020/2030 เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาที่สามารถท�าให้ประเทศก้าวสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเคยมีอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต�า่กว่าประเทศไทย แต่ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ใช้นโยบายนวัตกรรม
เพื่อผลักดันประเทศ ทั้งการสนับสนุนภาคเอกชนให้ท�าวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแข่งขันในระดับโลกจนเกิดสินค้า
นวัตกรรมชั้นน�าในระดับโลก อาทิ Samsung และ LG เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา
และสร้างบุคลากรวิจัย จนปัจจุบันเกาหลีใต้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง 
 ส�าหรบัประเทศไทย การขบัเคลือ่นประเทศให้ไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี ค.ศ. 2036 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ�าเป็น
ที่จะต้องปรับตัวและพลิกโฉมจากประเทศท่ีขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-driven) มาเป็นการขับเคลื่อนบนฐาน
นวัตกรรม (Innovation-driven) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิต การค้า และ
การบริการ เพื่อกระตุ้นการเพิ่มผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต เพิ่มรายได้จากฐานเดิมและสร้างรายได้จากฐานใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผลักดันให้การพัฒนาและใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เป็นนโยบายส�าคัญ 
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2. กรอบแนวคิดนวัตกรรม

2“Innovation can be defined as the adoption of new products, processes, marketing or organizational approaches that create a valuable outcome 

in terms of financial benefit, wellbeing or efficiency, to name a few,”European Parliament Research Service, 2016
3 OECD, National Innovation System, 1997
4 OECD, Managing National Innovation Systems, 1999
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ที่มา : ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดัดแปลงจาก Booz & Company analysis

 นิยาม “นวัตกรรม (Innovation)” มีรากศัพท์มาจากค�าว่า Innovare 

ในภาษาละตินแปลว่า “ท�าสิ่งใหม่ขึ้นมา” โดยนิยามของนวัตกรรมมี

หลากหลายขึ้นอยู่กับการตีความและกรอบแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป 

ในแต ่ละประเทศ อาทิ สหภาพยุโรปซึ่ ง เป ็นต ้นก�าเนิดของแนวคิด

เรื่อง “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ได้ให้ค�านิยามว่า “นวัตกรรม คือ

การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การตลาดหรือรูปแบบ

องค์กรใหม่ ทีก่่อให้เกดิผลลพัธ์เชงิมลูค่าในรปูผลประโยชน์ด้านการเงิน ชวิีต

ความเป็นอยู่ที่ดี และความมีประสิทธิภาพ2  เป็นต้น ดังนั้น ลักษณะที่ส�าคัญ

ของนวตักรรมจงึม ี3 ประการ คอื (1) จะต้องเป็นสิง่ใหม่ (Novelty) (2) ต้องมี

การน�าไปใช้ (Adoption) และ (3) ก่อให้เกดิผลลพัธ์เชงิมลูค่า (Outcome) 

เช่น การเพิม่มลูค่าทางการเงนิของสนิค้าและบรกิาร การเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ และการยกระดบัคณุภาพชวีติของผูใ้ช้ 

นวตักรรม เป็นต้น โดยองค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and  

Development: OECD) (Oslo Manual, 2005.) ได้จ�าแนกนวัตกรรมเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

(2) นวัตกรรมกระบวนการ (3) นวัตกรรมการตลาด และ (4) นวัตกรรมองค์กร 

 ระบบนวัตกรรมแห่งชาต ิ(National Innovation System: NIS) เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ 1980 

เพื่อใช้อธิบายความแตกต่างของความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม บนฐานความคิดที่ว่า “ความเชื่อมโยง

ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นกลไกส�าคัญที่น�าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี” โดย 

ความก้าวหน้าทางนวตักรรมและทางเทคนคิเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซ้อนระหว่างผู้ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องท่ีท�าหน้าทีผ่ลติ 

แจกจ่าย และปรบัใช้ความรูอ้ย่างหลากหลาย ทัง้นี ้ประสทิธภิาพทางนวตักรรมของประเทศขึน้อยูก่บัระบบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ได้แก่ องค์กรภาคเอกชน มหาวทิยาลยั และสถาบนัวจิยัของภาครฐั ซึง่เชือ่มโยงองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยรีะหว่าง

กันในรูปแบบของความร่วมมือ อาทิ การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การใช้สิทธิบัตรร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ ์

และเครื่องมือ และรูปแบบอื่นๆ3 ทั้งนี้ OECD ได้วางกรอบระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือ กิจกรรม และการไหลเวียนขององค์ความรู้และเทคโนโลยี4 
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5 Arnold, E., Kuhlman, S, RCN in the Norwegian Research and Innovation System, 2001.

 ทั้งน้ี สนช. ได้ปรับใช้กรอบแนวคิดระบบนวัตกรรมของ Stefan Kuhlmann และ Erik Arnold5 เพื่ออธิบายระบบ

นวัตกรรมในบริบทของไทย ที่ผู้เกี่ยวข้องและสถาบันต่างๆ มีบทบาทเชื่อมโยงกันในการพัฒนา แพร่กระจาย และใช้เทคโนโลยี 

โดยจะปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะเครือข่าย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Actors) เครือข่าย (Network) 

สถาบนั (Institutions) และเทคโนโลย ี(Technology) รวมทัง้ได้แบ่งนวตักรรมทีส่ร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) นวตักรรมด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร (2) นวตักรรมด้านกระบวนการ (3) นวตักรรมด้านเทคโนโลย ีและ (4) นวตักรรมด้านสงัคม

 ระบบนวัตกรรมไทย ส�าหรับประเทศไทย ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้นิยามว่า นวัตกรรม คือ 

ผลลัพธ์ของการเช่ือมโยงของทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา  

เพ่ือก ่อให ้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรม” ที่ เหมาะสม เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรม เช ่น กรอบนโยบาย 

กฎระเบียบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาองค์ประกอบหลักที่ท�าให้เกิดนวัตกรรม 

ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งขององค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์ ทุนทางการเงิน 

และโครงสร้างพื้นฐาน โดยการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งเงินทุน และการวิจัยและพัฒนา โดยการ

สนับสนุนผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  
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 นิยามที่ สนช. ได้น�ามาปรับใช้จึงให้ความส�าคัญกับความเชื่อมโยงของทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางการเงินและโครงสร้าง

พื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการพัฒนา แพร่กระจาย และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และได้ก�าหนดประเภทของนวัตกรรมที่แตกต่างจาก OECD ในเรื่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคม 

3. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและใช้นวัตกรรมในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�าหนดเป้าหมาย 1 เพิ่ม

ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม

สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70 : 30 

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อ

สร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 

และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 และตัวชี้วัด 

1.4 จ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 

คนต่อประชากร 10,000 คน และเป้าหมาย 2 เพิ่มความ

สามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ตัวชี้วัด 2.1 อันดับ

ความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู ่ในล�าดับ 1 ใน 30  

ตวัชีว้ดั 2.2 ผลงานวจิยัและเทคโนโลยทีีถ่กูน�าไปใช้ในการสร้าง

มูลค่าเชิงพาณิชย์มีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงาน

ทั้งหมด ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ�านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 ต่อปี และ ตัวชี้วัด 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและ

ส�าหรับผู ้สูงอายุและผู ้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ  

มจี�านวนเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 1 เท่าตวั (แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559)

 ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมในช่วง 5 ปีแรกระบุ

ว่า จ�าเป็นที่จะต้องสร้าง “ระบบนิเวศนวัตกรรม” โดยเฉพาะ

การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการเป็นผู้น�าการพัฒนา

นวตักรรม ด้วยการส่งเสริมการลงทุนพฒันาและสร้างนวตักรรม

 3.1 สถำนกำรณ์กำรพฒันำนวตักรรมในประเทศไทย
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6 (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

ของภาคเอกชน การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่ม

ด�าเนินธุรกิจ (Start-up) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือรองรับนวัตกรรมในอนาคต การสร้างเครือข่าย

การวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน การปรับปรุงกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องให้สามารถส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 

และให้ประโยชน์แก่ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมกัน 

การสร้างแรงจงูใจให้เอกชนเข้ามาลงทนุวจิยัและพฒันานวตักรรม 

การผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนานวัตกรรม  

และทีส่�าคญั คอื การปลกูฝัง “วฒันธรรมนวตักรรม” ให้เกดิขึน้ 

ในสังคมไทย น�าไปสู ่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมอย่างแพร่หลาย 

 ขณะเดียวกัน จะต้องส่งเสริมการน�านวัตกรรมมา

ประยุกต์ใช้มากขึ้นเพื่อสร้างอุปสงค์หรือความต้องการใช้ 

(Demand) และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และผลิตภาพให้

กบัสนิค้าและบรกิาร รวมทัง้กระบวนการผลติสนิค้าและบรกิาร 

ให้เกิดความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งของภาคเอกชนและ

ภาครัฐ ทั้งของระดับผู้ประกอบการใหม่ ระดับชุมชน SMEs 

ไปจนถงึผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูน้�าในสาขาธรุกจินัน้ๆ เพือ่กระตุ้น

ให้เกดิการใช้นวตักรรมในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไทย

ในทุกระดับอย่างแท้จริง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ  

ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม และ

น�าพาประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูงและสังคมมีคุณภาพได้ใน

ท้ายทีส่ดุ อาท ิภาคการเกษตร ใช้การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

การผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่เพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ภาคอุตสาหกรรม มีการยกระดับไปสู ่

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ภาคบริการ ส่งเสริมการน�า

ระบบดิจิทัลเพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการ และภาคการค้า 

สนับสนุน Smart SMEs และส่งเสริมการลงทุนในระบบ IT  

รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)  

ในการสร้างโอกาสการด�าเนินชีวิต คุณค่าทางเศรษฐกิจ  

และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

 แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบัการด�าเนนิงานของภาครฐั 

โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด�าเนินโครงการ

ส�าคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรม 

อาทิ (1) การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของประเทศ ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

เกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (2) การผลิต

และพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนานวัตกรรม มีโครงการ

ศูนย์นวตักรรมแห่งอนาคต (Futurium) ท่ีจะช่วยปูพืน้ฐานองค์ 

ความรู้ในด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม และสร้าง

แรงบันดาลใจให้กบัเยาวชนในการเลือกเรียน/ประกอบอาชีพใน

สาย STEM6 เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต 

(3) การปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และการสร้างแรงจงูใจ

ให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจยัและพฒันานวัตกรรม โดยเร่งรดัให้

มกีารออก (ร่าง) พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงาน

วจัิยและนวตักรรม พ.ศ. .... เพือ่กระตุ้นการน�าผลงานวจิยัไปใช้

ประโยชน์ โดยให้เอกชนมสิีทธขิอรับทุนวจัิยจากแหล่งทุนภาครฐั  

และให้สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยแก่ผู้ท�าวิจัย และ 

(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ

นวัตกรรมในอนาคต หรือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

และการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ได้ด�าเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและ

นวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง ด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัท

ชั้นน�าของโลก รวมถึงการเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและ

ครบวงจร และการสนบัสนนุให้บคุลากรทีเ่ชีย่วชาญด้านการวจัิย

พัฒนา (Talents) จากทั่วโลก มาร่วมวิจัยพัฒนากับบริษัทและ

หน่วยงานในเมืองนวัตกรรมอาหาร และโครงการยกระดับและ

พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)  

เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ 
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เป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation City) ท่ีเป็นต้นแบบของ

การพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์

รวมที่เน้นบูรณาการการท�างานร่วมกันตามแนวทางประชา

รัฐ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติ

การและสนามทดสอบนวัตกรรม ศูนย์รับรองมาตรฐาน

นวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ ตลอดจน 

เป็นชมุชนการจ้างงานผูเ้ชีย่วชาญเทคโนโลยรีะดบัสงูของหน่วย

งานภาครัฐและเอกชน รวมถึง (5) การพัฒนานวัตกรรมที่

ตอบโจทย์การพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิสงัคม อาท ิการส่งเสริม 

การเรียนรู ้ทางไกลและออนไลน์ที่ครอบคลุมทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ นวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาการเงิน

ฐานราก โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส�าหรับสินค้า

เกษตรที่ส�าคัญด้วย Agri–Map โครงการจัดตั้ง Northeastern 

Agri-Food Technopolis โครงการจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาความสามารถของผู ้น�า

ชุมชน เกษตรกรแกนน�า และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

โครงการพัฒนานวัตกรรม OTOP โครงการจัดตั้งศูนย ์

นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs โครงการ

บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิทัล

ชุมชน โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่ออ�านวยความยุติธรรม

และลดความเหลื่อมล�้า เ ป็นต้น    

 มุมมองจากภายนอก อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในเชิง 

Outward Looking จากการวิเคราะห์ดัชนี ชี้วัดความสามารถ

การแข่งขันด้านนวัตกรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ในปี ค.ศ. 2016-2017 โดยสถาบันจัดอันดับ

นานาชาติ พบว่า ในภาพรวมความสามารถการแข่งขันด้าน

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับ

คงท่ีค่อนไปทางต�่า ส่วนปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้ม 

ปรบัตวัดขีึน้ โดยในรายงานของ The World Competitiveness  

Talents

Yearbook 2017 ของ IMD ระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีของไทยปรับตัวสูงขึ้นถึง 6 อันดับ โดยขึ้นมาอยู่ใน

อันดับที่ 36 จากอันดับที่ 42 ในปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล

จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านโทรคมนาคม (Investment  

in Telecommunication) ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ ปรับลดลง 1 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 48 จาก

อันดับที่ 47 ในปีก่อนหน้า โดยตัวฉุดรั้งที่ส�าคัญ ได้แก่ จ�านวน

สทิธบิตัรทีย่ืน่ขอภายในประเทศ (Patent Applications) ลดลง 

13 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 52 จากอันดับที่ 39 ในปีก่อนหน้า 

และจ�านวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน (Number of 

Patents in Force) ลดลง 9 อันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 59 จาก

อันดับที่ 50 ในปีก่อนหน้า (จากทั้งหมด 63 ประเทศ) แม้ว่า

ปัจจัยย่อยด้านการลงทุนวจัิยและพฒันาโดยรวม และการลงทนุ

วิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ รวมถึงศักยภาพด้านนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการของภาคธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น

มากก็ตาม 

 ขณะที่รายงาน The Global Competitiveness 

Report (GCR) 2016 - 2017 ของ WEF ได้จัดอันดับปัจจยัด้าน

ความพร้อมทางเทคโนโลย ีลดลง 5 อนัดบั มาอยูใ่นอนัดับท่ี 63 

จากอันดับท่ี 58 ในปีก่อนหน้า เน่ืองจากการลดลงอย่างมากของ

การลงทนุทางตรงของต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(FDI and Technology Transfer) โดยลดลง 14 อันดับ มา

อยู่ในอันดับที่ 42 จากอันดับที่ 28 ในปีก่อนหน้า และจ�านวน

การจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่อ

ประชากร 100 คน (Mobile Broadband Subscriptions/100 

pop.) ลดลง 11 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 34 จากอันดับที่ 23 

ในปีก่อนหน้า ส่วนปัจจัยด้านนวัตกรรมปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ 

ขึน้มาอยู่ในอันดับท่ี 54 จากอันดับท่ี 57 ในปีก่อนหน้า โดยเป็น

ผลมาจากตัวชี้วัดย่อยด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเทคโนโลย ี
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7 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.) และ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

�

ข้ันสงูของภาครฐั (Government Procurement of Advanced 

Technology Products, 1-7 (Best)) เพิ่มขึ้นถึง 25 อันดับ  

มาอยูใ่นอนัดบัที ่65 จากอนัดบัที ่90 ในปีก่อนหน้า (จากทัง้หมด 

138 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ)

 ส� าหรับดั ชนี ชี้ วั ดความสามารถด ้ านนวั ตกรรม  

The Global Innovation Index (GII) 2017 จัดท�า

โดยมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ร่วมกับ  

Institute Européen d’Administration des Affaires  

( I NSEAD )  และองค ์ ก า รทรั พย ์ สิ นทา งป ัญญา โลก  

(World Intel lectual Property Organizat ion: 

WIPO) พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรม 

ในภาพรวมสูงขึ้น 1 อันดับจากปีก่อนหน้าโดยอยู่ในอันดับ 51  

จากอันดับที่ 52 ในปีก่อนหน้า (จาก 127 ประเทศ/เขต

เศรษฐกิจ) เนื่องจากอันดับท่ีเพิ่มขึ้นของปัจจัยผลผลิตจาก

การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี และผลผลิตจากความคิด

สร้างสรรค์

 ส�าหรับดัชนีชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมท่ีส�าคัญอื่นๆ7 

อาทิ 

 ด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยมี 

แนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จาก 12,406 ล้านบาท ในปี ค.ศ.  

2000 เป็น 84,671 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ต่อ 

GDP ในปี ค.ศ. 2015 เนือ่งจากภาคเอกชนมกีารลงทนุด้านการ

วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 73 คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน

วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 อย่างไรก็ดี 

ประเทศไทยยังมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาค่อนข้างต�่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน 

และสิงคโปร์ ซึ่งมีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อ GDP 

 บุ คลากรรองรั บการพัฒนา

นวัตกรรม ยั งไม ่ เพียงพอต ่อการ

สร้างฐานก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนา

สู ่ประเทศนวัตกรรมในอนาคต โดย

ในปี ค.ศ. 2015 ก�าลังแรงงานสาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ�านวน

รวมทั้งสิ้น 3,979,193 คน แบ่งเป็นผู้ที่

จบสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยตรงและท�างานตรงสาย

ประมาณ 1.8 ล้านคน ผู้ที่จบสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แต่ท�างานด้านอื่นประมาณ 1.5 ล้านคน และผู้ที่จบการศึกษา

ด้านอืน่แต่มาท�างานในสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมาณ 

0.6 ล้านคน และแม้ว่าจ�านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา ในช่วง 

 5 ปีที่ผ่านมา (2011-2015) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี ค.ศ. 2015 จ�านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่ท�างาน 

เทยีบเท่าเตม็เวลา (FTE) เพิม่เป็น 89,617 คน คดิเป็น 13.6 คน

ต่อประชากร 10,000 คน จากปี ค.ศ. 2014 ท่ีมจี�านวน 84,216 

คน คิดเป็น 12.9 คนต่อประชากร 10,000 คน อย่างไรก็ดี  

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย อาทิ ไต้หวัน เกาหลีใต้ 

และสิงคโปร์ จะมบุีคลากรวจัิยและพฒันาสูงกว่าไทย 8 - 9 เท่า

 สิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาที่

ช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และ

นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไรก็ดี จ�านวนการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร

ในประเทศไทยยังมีจ�านวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นการยื่น

จดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ โดยในปี ค.ศ. 2014 สถิติการยื่น 

จดทะเบียนสิทธบัิตรในประเทศไทย มจี�านวนรวมท้ังส้ิน 12,007 

รายการ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 7,930 รายการ และสิทธิบัตร

การออกแบบ 4,077 รายการ) ในจ�านวนนี้เป็นของคนไทย 

3,789 รายการ (ร้อยละ 31.56) และเป็นของคนต่างชาต ิ8,218 

รายการ โดยเฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นการยื่นค�าขอ

รับสิทธิบัตรของชาวต่างชาติเป็นจ�านวนถึง 6,947 รายการ  

ขณะที่คนไทยยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพียง 983 

รายการ เท่านั้น ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องเร ่งสร้าง 

ความตระหนักให้คนไทยเห็นความส�าคัญและสนับสนุนการน�า

สทิธบิตัรมาใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์มากขึน้ รวมทัง้ปรบัปรุง

ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

8



�

3.2 นวัตกรรมที่น�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลคำ่เพิ่ม
 ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย 

อาทิ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ ดำ้นกำรเกษตร Agri-Map 

Mobile เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนท่ีช่วยเพิ่มความ

สะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ

ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ำนอุตสำหกรรม 
ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์ (SafeMate)  

ที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจก ่อให ้ เกิดอุบัติ เหต ุ

บนถนน พร้อมทั้งเสนอค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น “RUBBERLY” ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิต ิ

จากยางพาราส�าหรับงานตกแต่งภายใน ที่มีคุณสมบัติทนต่อ 

แรงกระแทกได้ด ีน�า้หนกัเบา กนัความร้อน และดดูซบัเสยีงได้ดี  

ด้ำนกำรแพทย์ เม็ดวัสดุน�าส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซี

แอปาไทต์ เพื่อการรักษาการติดเชื้อของกระดูก โดยไม่จ�าเป็น

ต้องผ่าตัดซ�้าและไม่เกิดอาการแทรกซ้อน ลดการสูญเสีย

อวัยวะและเสียชีวิตของผู้ป่วย “G-BREATH” เคร่ืองตรวจ

ระดับน�า้ตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ เพื่อใช้ตรวจวัด

ก๊าซที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจและแปรผลเป็นระดับน�้าตาล

ในเลือด ด้ำนบริกำร City Glide บริการค้นหาและบอกเวลา

รถสาธารณะ และมีระบบการค�านวณเวลาในการเดินทาง 
“MyMo” Internet Banking  

แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น จ า ก ธ น า ค า ร

ออมสินที่ ใช ้ถอนเงินสดจากตู ้ 

ATM ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM  

ด้ำนสงัคม “Dinsow Mini” หุน่ยนต์ 

บริ ก ารดู แลผู ้ สู ง วั ย  โดย ใช ้

เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D เพื่อ

จับภาพและวิเคราะห์การล้มของ

ผู ้สูงวัย และส่งสัญญาณเตือน

ไปยังบุตรหลาน อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบ Classroom 

Communication ที่น�าไปใช้แล้วในโรงพยาบาลและโรงเรียน

สอนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส กระดูกและข้อโลหะต้นแขน

เทยีมส่วนบน8 ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ซึง่มกีารน�าไปใช้แล้ว

ในโรงพยาบาล และการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสาร 

เป็นสารตั้งต้น เพื่อก�าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี 

 นวัตกรรมด้านกระบวนการ อาทิ ด้ำนกำรเกษตรและ

อำหำร ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อ

ส่งออก ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่และลดการใช้

แรงงานคนและพลังงาน ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อย

ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่ช่วยลดระยะเวลาและบุคคลากร

ในการส�ารวจ และช่วยวางแผนการเพาะปลกู การผลติและการ

จัดการโรงงานผลิต และด้ำนอุตสำหกรรม ซอฟต์แวร์สังเคราะห์ 

เสยีงพดูภาษาไทยคณุภาพสงู (วาจา เวอร์ชัน่ 7.0) เพือ่ช่วยสร้าง 

เสียงบรรยายในขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์รถยนต์ใน 

สายการผลติและประกอบในโรงงานผลติรถยนต์ในประเทศไทย 

 นวัตกรรมด้านการตลาด อาทิ “Pop up” ระบบ

วเิคราะห์พฤตกิรรมลกูค้าในห้างสรรพสินค้า เพือ่น�าเสนอข้อมลู

พฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของเพื่อน�าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ 

ด้านการตลาด 

8 เกิดขึ้นภำยใต้โครงกำร “ผลิตโลหะทดแทนกระดูก” ส�ำหรับผู ้ป่วยมะเร็งกระดูก เพื่อทดแทนกระดูกและข้อที่มีรำคำแพง เพื่อให้ผู ้ป่วยที่มีทุนทรัพย์น้อยได้ใช้ 

โดยกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รำชวิทยำลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็มเทค สวทช. โดยมีบริษัท คอสโม เมดิเทค จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตตำมที่ทีมวิจัยต้องกำร
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 นวัตกรรมด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารจัดการ อาทิ “ShareHerb.com” เครือข่าย

สังคมออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร

และการแพทย์ทางเลือก โดยพัฒนาระบบการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความสะดวกและ

รวดเร็ว ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) 

 ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในต่างประเทศ อาทิ 

สวีเดน ประเทศที่ติดอันดับ 2 ใน GII 2017 ปัจจุบัน

ก�าลงัโดดเด่นในด้านการเปลีย่นเป็นสงัคมทีไ่ม่ใช้เงนิสด 

Cashless Society โดยร้อยละ 80 ของการซื้อขายไม่มีการใช้เงินสด และ 900 จาก 1,600 ธนาคารไม่รับเงินสด ร้านค้ามีสิทธิ์

ตามกฎหมายที่จะไม่รับเงินสด และการซื้อตั๋วรถโดยสารก็ไม่สามารถใช้เงินสดได้แล้วเช่นกัน หรือสหราชอาณาจักร ติดล�าดับที่ 

5 ของ GII 2017 มีการพัฒนา STARMIND หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้สร้างเรียกว่าเทคโนโลยีสมองมนุษย์ ที่สามารถรับฟัง

และตอบค�าถามที่เกี่ยวข้องกับงานได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Quantum ที่น�าทางโดยไม่ใช้ GPS ใช้สร้างแผนที่ 3 มิติและ

ค้นหาทรัพยากรใต้พื้นดิน และประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพร่างกายมนุษย์โดยไม่ใช้รังสี และการพัฒนาด้าน Material ใกล้ถึงจุดที่  

Super Computer สามารถออกแบบวัสดุในระดับอะตอม โดยร้อยละ 70 ของนวัตกรรมด้านเทคนิคถูกประมาณการว่าม ี

ความเกี่ยวข้องกับด้านวัสดุศาสตร์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนประกอบเครื่องบินที่

มีน�้าหนักเบาลง วัสดุนาโนที่ช่วยรักษาโรค เป็นต้น 

4. บทสรุปและแนวทำงกำรพัฒนำที่ต้องได้รับกำรผลักดันต่อไป

 นโยบายรฐับาลและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้ให้ความส�าคัญกบัการส่งเสริมการพฒันานวตักรรม 

ท้ังเร่งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและ 

การใช้นวตักรรมทีม่ลี�าดบัความส�าคญัเด่นชดัขึน้ แต่เพือ่ให้การพฒันาและการใช้นวตักรรมสามารถเป็นปัจจัยส�าคัญในการขบัเคลือ่น 

การพัฒนาประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยรายได้ที่สูง สังคมคุณภาพ และประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุข 

ยังคงมีแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส�าคัญและผลักดันต่อไปอย่างต่อเนื่องจริงจัง ดังนี้ 

 4.1 กำรให้ควำมส�ำคัญกับนโยบำยกำรส่งเสริม
นวัตกรรมที่เหมำะสมในแต่ละช่วงกำรพัฒนำ อาทิ ระยะ

เริม่ต้น รฐัต้องเพิม่การกระตุน้ อ�านวยความสะดวก และเตรียม

ความพร้อมด้านแรงงานทีม่ทีกัษะ และเมือ่จะเข้าสูต่ลาด รัฐต้อง 

ช่วยเร่งพิจารณากฎระเบียบให้มีความคล่องตัว พัฒนาระบบ

มาตรฐาน และมกีลไกทางการเงนิและอืน่ๆ เพือ่สร้างการเติบโต 

สดุท้ายเมือ่นวตักรรมจะถกูน�ามาใช้ รฐัต้องช่วยเอือ้ให้เกดิการ

เชือ่มโยงระหว่างธรุกจิขนาดใหญ่กบั SMEs ภายใต้สญัญาจดัซือ้

จัดจ้างภาครัฐ และขยายการซื้อขายไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้น ทั้งนี ้

ธรุกจิทีม่รีะดบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างกนั ต้องการเครือ่งมอื 

ทางนโยบายที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยระยะเวลา

และความต่อเน่ืองของนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเป็นส�าคญั

9  “How they interact with each other as elements of a collective system of knowledge creation and use, and on their interplay with social institutions 

(such as values, norms, legal frameworks)”Smith, 1996
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 4.2 กำรส่งเสรมิกำรท�ำงำนทีส่ำมำรถส่งต่อ/เชือ่ม
โยงกันได้ระหว่ำงส่วนงำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานรอง ทัง้ในระดบัชาตแิละภมูภิาค เพือ่ผลกัดนังานวจิยั
และพฒันานวตักรรมให้ไปถงึปลายทางหรอืผูใ้ช้เพือ่สร้างคณุค่า 
และมลูค่าเพิม่อย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิการปรบัทศันคติเพือ่เอ้ือ 
ต่อการท�างานร่วมกันระหว่างต้นทางถึงปลายทางของงานวิจัย 
ทั้งสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ในการสร้างและการใช้องค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการมีส่วน
ร่วมกับสถาบันทางสังคม (ค่านิยม บรรทัดฐาน และกรอบทาง
กฎหมาย)9 น�าไปสู่การแพร่กระจาย และใช้เทคโนโลยีอย่างมี
พลวัตร

 4.3 กำรส่งเสริมอุปสงค์ของนวัตกรรม เนื่องจาก

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดเล็กท�าให้ภาคเอกชนขาด

แรงจงูใจในการลงทนุท�าวจิยัและพฒันานวตักรรม ซึง่มคีวามเสีย่ง 

และต้องใช้เงินลงทุนสูง ขณะที่ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การวจิยัและพฒันานวตักรรมมขีนาดเลก็ ผลตอบแทนทีไ่ด้อาจ

ไม่คุ้มทุน ทั้งน้ีโดยปกติประเทศที่พัฒนาแล้วภาคเอกชนมักจะ

เป็นผูล้งทนุหลกัในการท�าวจิยัและพฒันานวตักรรม โดยเฉพาะ

กิจการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ไม่ได้เป็นหัวจักรส�าคัญในการท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เนื่องจากส่วนใหญ่เติบโตขึ้นภายใต้บรรยากาศตลาดผูกขาด

อนัเนือ่งจากการคุม้ครองของระบบสมัปทานและสทิธพิเิศษอืน่ๆ  

ท่ีได้รับจากความสัมพันธ์กับนักการเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย

กว่าการลงทนุท�าวจิยัและพัฒนานวัตกรรม ดังนัน้ จงึจ�าเป็นต้อง 

เร่งส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันเสรี โดยการขจัดปัญหา

คอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน การพัฒนากลไกการ

คุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ ้มครองผู ้บริโภค 
และท� า ให ้ผู ้ บริ โภค รู ้ จัก รักษาสิทธิของตนเอง รวมทั้ ง 

การปรับปรุงระบบการศึกษาและวัฒนธรรมการท�า

ธุรกิจเพื่อพัฒนาผู ้ประกอบการให้เห็นความส�าคัญของ 

การวิจัยและพัฒนา และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

รวมไปถึงการปรับระบบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
นวัตกรรมไทยของภาครัฐ

 4.4 กำรปลูกฝัง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” และ 
“กำรสร้ำงนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจาก 

สังคมไทยยังไม่ให้ความส�าคัญกับการสร้างนวัตกรรมหรือ 

ความแตกต่างมากนัก สังเกตได้จากการท�าธรุกจิท่ีลอกเลยีนแบบ 

กิจการอื่น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากกลไกการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาขาดประสิทธภิาพ ผู้ผลิตจึงขาดแรงจูงใจในการท�าวจิยั 

และพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือพัฒนากระบวนการผลิต 

เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกผู ้อื่นลอกเลียนแบบ นอกจากนี้  

ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภคในประเทศ

ขาดความประณีตละเอียดอ่อน (Sophisticate) รวมทั้ง

ไม่เรียกร้องสิทธิของตนเองเมื่อไม่ได้รับสินค้าและบริการ 

ที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือในราคาที่เป็นธรรม ประกอบกับ 

กลไกการคุ ้มครองผู ้บริ โภคในประเทศอ ่อนแอ ดังนั้น  

การกระตุ้นและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  

ภาควิชาการ และภาคประชาชน เกิดความตื่นตัวและ

เห็นถึงความส�าคัญของนวัตกรรมที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนเกิดเป็น

วัฒนธรรมที่เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสังคมที่ใช้

ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ (Creativity) รวมถึงการ

มีวิสัยทัศน์มองไปในอนาคตหรือการจินตนาการบนฐานของ

การใช้ความรู้และการคาดการณ์ (Imagination) จะน�าไปสู่

การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างแพร่หลาย  
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