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การสรางงานวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตขอเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ  
      ดร.วิภารัตน ดีออง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกลาวถึง ประเทศไทย 4.0 เปนการใชเพ่ือแกปญหา
ประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดัก 3 อยาง คือ ประเทศรายไดปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และ ความไมสมดุล รัฐบาลไดกําหนด
วิสัยทัศนประเทศไทย 2579  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นโยบายยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แบงเปน 6 ดาน 1) ดานความม่ันคง 2) ดานการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน 3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 6) ดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การขับเคลื่อนไปสู Thailand 4.0 เพ่ือใหสามารถรับมือและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยตองเปลี่ยน
ระบบวิจยัและนวัตกรรม ในมิติตอไปนี้ 

1. การวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจาก Supply Side (ตอบโจทยผูวิจัย)            การวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจาก Demand Side (ตอบโจทย                 
                                                                                        ประเทศ สังคม และ เอกชน) 

2. หัวขอวิจัยเปนช้ัน ๆ (Fragmented Research Projects) (เบ้ียหัวแตก)            วาระการวิจัยเรื่องใหญ ๆ ท่ีชัดเจน (มีการบูรณาการ 
                                                                                                  ในองครวม) 

3. Something in Everything (แตะทุกเรื่อง แตไมเกงสักเรื่อง)                Everything in Something (เกงบางเรื่องท่ีสําคัญ แตเกง         
                                                                                          สุดๆ)      

4. เนนพัฒนาความเปนเลิศทางเทคโนโลย ี             เนนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5. ตางคนตางคิด (เกิดความซ้ําซอนและขาดพลัง)                 สรางเครือขายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอยางเปนระบบ 
 
 

 
 



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป กับยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 

 
 
     โครงการ Spearhead และโครงการแบบบูรณาการวิจัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ “นโยบายและแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม” โดย ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กลาวถึง สถานภาพการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาของไทย ประเทศไทยติดกับดักเปน
ประเทศรายไดปานกลาง และทําอยางไรไทยจึงจะออกจากกับดักนี้ ประเทศไทยควรมีโมเดลใหมท่ีสะทอนแนวคิดหรือวิธีบริหาร
จัดการรูปแบบใหม ไดแก 1) ดานการพัฒนาคนใหปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต 2) ดานนโยบาย
อุตสาหกรรมและบทบาทภาครัฐ  3) ดานการจัดการเชิงสถาบัน 4) ดานการพัฒนาสีเขียว ควรเนนการพัฒนาสีเขียวตามแนว
ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 
     ปจจัยท่ีเปนโครงสรางสําคัญในการผลักดันประเทศใหกาวพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง ประกอบดวย 
1. การพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือใหการผลิตมีประสิทธิภาพทางการผลิตท่ีสูงข้ึนและความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน 
2. การพัฒนาตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานเพ่ือตอบสนองตอความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจ 
3. การพัฒนาปจจัยเชิงสถาบันเพ่ือสนับสนุนใหกลจักรท้ังสองตัวขางตนสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น 
การยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือออกจากกับดักรายไดประเทศปานกลาง โดยการยกระดับ
กระบวนการผลิต ยกระดับผลิตภัณฑ และยกระดับกิจกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน ดําเนินการควบคูกับ กระตุน R&D โดยเพ่ิม
งบประมาณและจํานวนบุคลากร R&D และจัดทําระบบการประเมิน ใชมาตรการจูงใจดานภาษีและมาตรการอ่ืนๆ กระตุนให
เอกชนลงทุน R&D มากข้ึน ใชมาตรการสรางความตองการสินคาเทคโนโลยี ใชการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในการจูงใจใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยี 
            ภาคบาย เปนการแบงกลุมตามประเด็นหัวขอวิจัยท่ีผูเขารวมอบรมสนใจ โดยแบงเปน 6 หัวขอหลัก ๆ คือ 
1. Medical Hub & Aging Society เชน Policy, Aging Watch, Health Innovation 
2. Food Innovation เชน Value Creation, Food Development & Design 
3. Modern Education & Special Education เชน Policy, STEM 
4. Creative Economy เชน Fashion Design, Creative Tourism 
5. Smart Life เชน Robotic, Smart Application, Smart Technology & Device 
6. Frontier Research เชน New Discovery, New Mechanism, New Theory 




