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รายงานการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ  
18-RP-10-GE-WSP-B 
Workshop on Science, Technology, and Innovation Policies and Productivity Enhancement 
ระหว'างวันท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
 
จัดทําโดย นางสาวสิรินทร อินทร�สวาท  
ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
5 ธันวาคม 2561 
 
ส'วนท่ี 1: ขFอมูลท่ัวไปของโครงการ 

• รหัสและชื่อโครงการ: 18-RP-10-GE-WSP-B: Workshop on Science, Technology, and Innovation Policies and 
Productivity Enhancement ระยะเวลา: 27-30 พฤศจิกายน 2561 สถานท่ีจัด: กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  

• วิทยากร: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ีมีวิทยากรหลักในการบรรยาย 3 ท�าน ได�แก� 
o Prof. Atsushi Sunami,  National Graduate Institute for Policy Studies, Japan 
o Prof. Youngrak Choi, Science and Technology Policy Institute (STEPI), Republic of Korea 
o Dr. Vu Minh Khuong, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore 

• ผูFร'วม Workshop: 23 ท�านจาก 13 ประเทศ ได�แก� บังกลาเทศ, กัมพูชา, ฮ�องกง, ฟfจิ, อิหร�าน, อินเดีย, ลาว, มาเลเซีย, 
มองโกเลีย,  ปากีสถาน, ฟfลิปปfนส�, ไทย และเวียดนาม 
 

ส'วนท่ี 2: เนื้อหา/องคSความรูFจากการเขFาร'วมโครงการ 
(1) ท่ีมาหรือวัตถุประสงคSของโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�หลัก 3 เรื่อง ได�แก�  

• เพ่ือแบ�งปkน แลกเปลี่ยนข�อมูลแนวโน�มสําคัญๆ ท่ีส�งผลกระทบต�อการกําหนดนโยบายด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science, Technology, and Innovation: STI) และตัวอย�างกรณีศึกษาการพัฒนานโยบาย STI (Science, 
Technology, and Innovation Policies: STIP) ของประเทศต�างๆ ท่ีประสบความสําเร็จ 

• ร�วมกันทบทวนแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการกําหนดและการใช� STIP เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตให�กับประเทศ 
• เพ่ือสร�างเครือข�าย การเช่ือมโยงความร�วมมือระหว�างผู�ท่ีเก่ียวข�องกับ STI ระหว�างประเทศสมาชิก APO 

 
ท้ังน้ี วิธีการดําเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการจะเปtนการฟkงบรรยายจากวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนการนําเสนอ

สถานภาพปkจจุบันจากประเทศต�างๆ และท�ายสุดจะเปtนการหารือ นําเสนอการวางแผนนโยบายใหม�ๆ STI ในแต�ละประเทศ เพ่ือให�
เห็นแนวทางความเปtนไปได�ในการนําไปใช�จริงในอนาคต 

 
(2) เนื้อหา/องคSความรูFท่ีไดFจากกิจกรรม  
 
I. การบรรยายใหFความรูFจากผูFทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

(1) แนวโนFมสําคัญในดFานต'างๆ ท่ีมีผลต'อวิทยาศาสตรSเทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) และการพัฒนาการในการ
กําหนด STIP ของประเทศเกาหลี (บรรยายโดย Dr. Youngrak Choi Senior Research Fellow, Science and Technology 
Policy Institute (STEPI), Republic of Korea) 

• วิวัฒนาการของ STI ของเกาหลีใต� : ประเทศเกาหลีใต�มีพัฒนาการด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) 
ท่ีดีอย�างต�อเน่ือง นับแต�ปw 1960 เห็นได�จากข�อมูลหลายๆ ด�าน เช�น (1) การเติบโตของ R&D/ GDP(%) เปtนไปอย�าง



2 

ก�าวกระโดด จาก 0.25% ในปw 1963 เปtนมากกว�า 4% ในปw 2516 (2) การขยายตัวของสิทธิบัตรท่ีไปจดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US Patent Grants) (3) การเพ่ิมข้ึนของนักวิจัยและพัฒนา เปtนต�น วิทยากรได�ให�เหตุผลว�า การ
เติบโตอย�างก�าวกระโดดของ STI ของเกาหลีใต� มีผลอย�างยิ่งต�อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศ
เกาหลีใต�มีนโยบายด�าน STI แบ�งเปtน 3 ช�วงหลักๆ ได�แก�  

o ช�วงท่ี 1 (1960s - 1970s:) : นโยบายเน�นการพัฒนาเพ่ือลดการนําเข�า เน�นการเติบโตทางเศรษฐกิจด�วย
การส�งเสริมภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนให�อุตสาหกรรมเปtนตัวนําในการเติบโต  

o ช�วงท่ี 2 (1970s – 1980s): นําเอาความรู�ท่ีได�มาพัฒนาเปtนองค�ความรู� และสร�างความสามารถของตัวเอง 
เพ่ือไล�ตามประเทศท่ีพัฒนาแล�วให�เร็วท่ีสุด 

o ช�วงท่ี 3 (1990s – 2000s): การพัฒนา STI (science, technology and innovation) เพ่ือสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะต�อไปอย�างยั่งยืน 

• โดยรวมจะเห็นได�ว�าการพัฒนา STI ของเกาหลีใต�เปtนแบบ inside out มองจากความต�องการพ้ืนฐานของประเทศ
ก�อนในระยะแรก จากน้ันจึงวางแผนเพ่ือสร�างความเข�มแข็งในระดับนานาชาติ โดยเน�นการพัฒนาให�ภาคเอกชนเปtน
ตัวนํา ภาครัฐเปtนเพียงผู�สนับสนุน (supporter/ facilitator) 

• เครื่องมือหลักสําหรับการพัฒนา STI 
o การมีนโยบาย/แผนแม�บทด�าน STI ท่ีดีและครอบคลุม (Comprehensive STI Master Plan) วิทยากรให�

ความเห็นว�า แผนท่ีดีจะต�องมีโครงสร�างของแผนท่ีดี มีเหตุมีผล และไม�มีเป�าหมายสูงจนเกินท่ีจะทําได� 
นอกจากน้ัน การมุ�งมั่นท่ีจะทําให�เกิดข้ึนให�ได�จริงตามแผน ก็เปtนเรื่องสําคัญมาก 

o การวางแผนเรื่องกําลังคน (STI Manpower Planning) มีการคาดการณ�และวางแผนระยะยาวเก่ียวกับ
เรื่องกําลังคนท่ีจะมาสนับสนุนการเติบโต โดยมีแผนสนับสนุน ท้ังการพัฒนากําลังคนผ�านสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย การพัฒนาคนภายในองค�กร (in-house) การสนับสนุนให�คนไปหาความรู�ใหม�ๆ จาก
ต�างประเทศ  

o นโยบายและแนวทางสนับสนุนทางการเงิน (Policy Tools to Mobilize Financial Resources)  
การสนับสนุนด�านงบประมาณและการเงินอย�างพอเพียงเปtนอีกหน่ึงเรื่องท่ีสําคัญ มีท้ังการอุดหนุนจาก
ภาครัฐ การลดอัตราดอกเบ้ีย มาตรการทางภาษี ท่ีสําคัญคือมี long-term commitment และการ
สนับสนุนด�านงบประมาณในด�านน้ีอย�างต�อเน่ือง 

o มีเครื่องมือในการวิเคราะห�ติดตามประเมินผลอย�างต�อเน่ือง โดยเกาหลีใต�มีการสํารวจ เก็บสถิติด�าน STI 
มานับตั้งแต�ปw 1960 การกําหนดนโยบายหลายๆ ด�านมาจากข�อมูลสถิติเหล�าน้ี ทําให�นโยบายไม�ได�มาจาก
ความรู�สึกหรือความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิอย�างเดียว 

• นโยบาย STI ล�าสุด : นโยบายด�าน STI ปkจจุบันของประเทศเกาหลีใต� เรียกว�า 4th Science and Technology 
Basic Plan (2018-2022, Moon Adm.) ยังเน�นการขยายตัวเรื่องการลงทุนด�าน R&D และเพ่ิมบุคลากรอย�าง
ต�อเน่ือง โดยมี 4 ยุทธศาสตร� ดังน้ี  
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• สรุปข�อสังเกต : โดยรวมนโยบายด�าน STI ได�รับการออกแบบอย�างดี ไม�ใช�เพียงแต�เลือก stakeholders มาร�วม
วางแผน แต�เลือก key person ท่ีมีผลต�อการผลักดันนโยบายอย�างแท�จริง นอกจากน้ัน ถึงแม�จะเปtนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศก�อน แต�พยายามเอามาตรฐานต�างประเทศมาประยุกต�ใช� รวมถึงมีการปรับปรุงหน�วยงาน 
การบริหารจัดการอย�างต�อเน่ือง 

 
(2) ความกFาวหนFาทางเทคโนโลยี ความทFาทายในการผลิต และผลกระทบต'อการกําหนดนโยบาย STI (บรรยายโดย 

Dr. Vu Minh Khuong, Associate Professor, LKYSPP, NUS)  
• สิ่งท่ีต�องคํานึงในการกําหนดนโยบาย ได�แก� การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) การมองเรื่องความคุ�มทุนในการ

ดําเนินการ (Cost /Benefit) และประสิทธิผล (Effectiveness) นโยบายท่ีดีแต�ผลักดันได�ช�าเกินไป ก็อาจทําให�
ประสิทธิผลของนโยบายไม�ประสบความสําเร็จเท�าท่ีควรได� 

• ตัวอย�างท่ีเห็นได�จากหลายประเทศคือ วิธีการเลือกกําหนดนโยบายเริ่มจาก Competitiveness มองว�าทําอย�างไรให�
เกิดความเข�มแข็งและแข�งขันได�กับประเทศต�างๆ เริ่มจากการกําจัดจุดอ�อนของประเทศ มีจุดหมายท่ียิ่งใหญ� (Big 
dream) มีความเปtนผู�นําสูง (Leadership) และท�ายท่ีสุดมีความมุ�งมั่นท่ีจะทําให�ประเทศอยู�รอด (Survive)  

• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงนโยบายด�าน STI ในอนาคตด�วย มีเรื่องต�องเตรียมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต�างๆ มากมาย ไม�ว�าจะเปtนการสร�างความสามารถของบุคลากรให�พร�อมรับความ
เปลี่ยนแปลง ต�องพัฒนาแนวคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีเหล�าน้ันมาใช�ให�เกิดประโยชน� การพัฒนา Innovation culture 
ให�เกิดในประเทศ เปtนต�น  

• การเลือกใช�/implement เทคโนโลยีใหม�ๆ ในประเทศควรเริ่มด�วยคําถาม Why (ทําไมต�องใช� ทําไมต�องมี) ก�อน 
How much หรือใช�งบประมาณเท�าไร เพราะการมีเหตุผลท่ีชัดเจนจะทําให�การใช�เทคโนโลยีน้ันเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
บทบาทท่ีเปลี่ยนไปของรัฐบาลเปtนดังรูป 
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(3) นโยบายการพัฒนา Japan’s Super Smart Society: Society 5.0 – Abenomics 2018 (บรรยายโดย 

Atsushi Sunami, Ph.D., Vice President and Professor, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)) 
 

นโยบาย Society 5.0 เปtนนโยบายจากนายกรัฐมนตรีอาเบ ดูรายละเอียดได�ท่ี (japan.go.jp/abenomics/) Society 5.0 
เกิดจากการพัฒนาประเทศมาระดับหน่ึง แต�ยังมีประเด็นท�าทายท่ีประเทศญี่ปุ�นเผชิญอยู� เช�น การลดลงอย�างมากของประชากรวัย
เด็กเมื่อเทียบกับการมีผู�สูงอายุสูงข้ึนเรื่อยๆ เกิดปkญหา aging population การพัฒนาประเทศยังทําให�เกิด gap ท่ีสูงมากระหว�าง
เศรษฐกิจแบบเดิมและแบบใหม� เมืองใหญ�อย�างโตเกียวกับต�างเมืองมีความเจริญและการใช�ชีวิตต�างกัน ถือว�าเปtนการเติบโตท่ีไม�
มั่นคง นอกจากน้ัน รัฐบาลยังต�องการการขยายการลงทุนด�านวิจัยและพัฒนาของประเทศอย�างต�อเน่ือง เพราะมีแนวโน�มท่ีการ
ลงทุนด�านน้ีจะลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบาย Society 5.0 จึงเปtนการสานต�อสิ่งท่ีดําเนินมา แต�เน�นเรื่องการทําให�ผู�คน สังคมโดยรวมใช�ชีวิตอยู�อย�างมีความสขุ

มากข้ึน โดยใช�เทคโนโลยีต�างๆ มาสนับสนุน 
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นโยบายดังกล�าว มี  3 เรื่องหลัก (1) expanding monetary supply, (2) traditional fiscal stimulus, (3) new 

growth strategy จากนโยบายน้ี เกิดวิธีการสนับสนุนต�างๆ มากมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และทําให�สังคมโดยรวมมีการพัฒนามาก
ข้ึน ไม�ว�าจะเปtนการขยายเวลาเกษียณ (work style reform) นโยบายสนับสนุนการท�องเท่ียวจากต�างประเทศเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ 
การพัฒนา inclusive innovation ผลักดันเรื่อง innovation และการค�า กระตุ�นกิจกรรมเอกชน เปtนต�น เพ่ือเป�าหมายสูงสุดคือ
การพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 

(4) การใชF Regulatory Sandbox Mechanism เปgนนโยบายในการสรFางนวัตกรรม กรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุjน 
(บรรยายโดย Atsushi Sunami, Ph.D., Vice President and Professor, National Graduate Institute for Policy Studies 
(GRIPS)) 

 จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอันรวดเร็ว ในขณะท่ีนโยบายเดิมเปลี่ยนแปลงไม�ทัน รัฐบาลญี่ปุ�นสนใจประยุกต�ใช�เรื่องน้ี 
เพ่ือให�มีการทดสอบ ทดลองในบางเรื่อง บางพ้ืนท่ี การทําอย�างน้ีเปtนเรื่องใหม�และยากมากสําหรับประเทศญี่ปุ�น เพราะเดิมมี
นโยบายเดียวท่ีใช�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมาตลอด และรัฐบาลกังวลว�าหากใช�แล�วจะกลับมาใช�แบบเดิมไม�ได� (ในกรณีท่ีรัฐอยากกลับมา
ใช�) บางกรณีเปtนเรื่องใหม�ท่ีกํ้าก่ึงว�าจะไปล�วงละเมิดสิทธิส�วนบุคคล (การให�ทําหรือไม�จะมีผลต�อการลงทุนของเอกชน เอกชนจะ
ลงทุนในบางเรื่องดีหรือไม�) แต�ในท่ีสุดก็ได�รับการอนุมัติให�ดําเนินการจาก Japan new policy package 2017 มีการทดลองใช� 
Regulatory Sandbox ซึ่งสามารถเลือกใช�ได�หลายแบบ เช�น Special Zone / Project Based/ System Removed /  Remove 
Regulatory Gray Zone ตัวอย�างเช�น การอนุญาตให�แพทย�ต�างประเทศ สามารถดูแลคนป�วยของตัวเองท่ีเปtนชาวต�างประเทศอยู�
ในญี่ป��นได� : Tokyo (Special Zone) การเพ่ิมกําลังไฟฟ�าของรถจักรยานส�งของ เพ่ือให�คนแก� ผู�หญิงใช�งานได�ง�ายข้ึน : Remove 
Regulatory Gray Zone   

 ตัวอย�างของโครงการท่ีผ�านการอนุมัติดังรูป โครงการท่ีอนุญาตให�เพ่ิมกําลังไฟฟ�าของรถจักรยานส�งของเพ่ือสนับสนุนการ
ใช�งานในกลุ�มสตรีและคนชราจะได�ทํางานได�ง�ายข้ึนสะดวกข้ึน 
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การเลือกว�าจะใช�นโยบายใด มี committee ท่ีเปtนผู�เช่ียวชาญให�ความเห็น ท้ังหมดอยู�ภายใต�นายกรัฐมนตรี ทําหน�าท่ี
เลือก โดยหน่ึงประเด็นท่ีต�องมีในทุกโครงการท่ีอนุมัติให�ทดลองทําคือ ต�องมีนวัตกรรมในกิจกรรม หรือโครงการน้ันๆ โดยระยะเวลา
ไม�ได�มีกําหนดท่ีแน�นอน แต�ตอนน้ีทุกโครงการท่ีได�รับอนุญาตมีอายุโครงการไม�เกิน 5 ปw โดยปkจจุบันมี 50 applications/โครงการ 
ในการขอทํา โดยก�อนเริ่มโครงการจะมี informal discussion ระหว�างผู�นําเสนอโครงการก�อนอนุมัติและบางโครงการอาจถูกมัด
รวมเปtนกลุ�มและอนุมัติให�ทําบางเรื่องพร�อมกัน  

 
II. การศึกษาดูงาน 
 ไปดูงานท่ีนิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park  ได�รับการต�อนรับและฟkงบรรยายจาก Nguyễn Trung Quỳnh  
ตําแหน�ง Vice Chairman of Hòa Lạc Hi-tech Park Management Board ทําให�ทราบข�อมูลว�า ปkจจุบันเวียดนามมีนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค 3 แห�ง นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park แห�งน้ี ตั้งอยู�ด�านนอกเมืองฮานอยไปราว 30 กิโลเมตร เริ่ม
ก�อสร�างตั้งแต�ปw 2541 ด�วยการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ�น (JICA) แต�การขยายการก�อสร�างในระยะแรกเปtนไปอย�าง
ล�าช�า เพราะเน�นไปในเรื่องการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆ การขยายถนน ระบบสาธารณูปโภค ทําให�การก�อสร�างเพ่ิงจะมาเริ่ม
อย�างรวดเร็วในระยะหลัง ปkจจุบันมีการก�อสร�างและใช�ได�แล�วประมาณ 35% ของแผน นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park 
น้ีตามแผนของรัฐบาลเวียดนามจะเปtนนิคมอุตสาหกรรมท่ีทันสมัยท่ีสุดในเวียดนาม มีศูนย�อวกาศแห�งชาติ (National Space 
Center) เปtนศูนย�กลางของการเช่ือมต�อ สร�างข้ึนเพ่ือเปtนของศูนย�กลางการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไฮเทคของเวียดนาม 
ตลอดจนเปtนศูนย�รวมของภาคอุตสาหกรรมไอทีและซอฟต�แวร� (มีเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร� หรือ Software Park) มีตึกท่ีคล�าย 
incubation center ให�บริษัทเอกชนมาทํางานร�วมกันพร�อมมีท่ีพักสําหรับแขก นอกจากน้ัน ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมยังมี
มหาวิทยาลัยด�านนวัตกรรม FTP University เปtนมหาวิทยาลัยเอกชนด�าน IT and Telecommunications เน่ืองจาก บริษัท FTP 
เปtนบริษัทด�านน้ีท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในเวียดนาม 
 จุดท่ีต�างจากนิคมอุตสาหกรรมท่ีอ่ืนคือ ท่ีน่ีไม�ได�เน�นให�มี capacity ด�านอุตสาหกรรมเต็มพ้ืนท่ี มีการวางแผนเปtนโซน  
มีโซนพักผ�อน การศึกษา การอบรมพัฒนาคน มีต�นไม�และสวนสาธารณะเปtนจุดๆ ทําให�กลายเปtนพ้ืนท่ีน�าทํางาน และสร�างสรรค�
นวัตกรรมอย�างแท�จริง 
 จากการศึกษาดูงาน พบว�า นอกจากศูนย�ด�านเทคโนโลยีต�างๆ ของประเทศ ภายในนิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech 
Park ยังอยู�ระหว�างก�อสร�างบริษัทเอกชนจากต�างประเทศอีกจํานวนมาก ท้ังน้ี เน่ืองจากการตั้งอยู�ในนิคมดังกล�าว จะได�รับสิทธิ
พิเศษต�างๆ มากมาย ปkจจุบันไม�ได�มีแต�บริษัทจากประเทศญี่ปุ�นเท�าน้ัน ยังมีบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ�ของเวียดนาม บริษัทจาก
ประเทศเกาหลีใต� และอ่ืนๆ กําลังก�อสร�างในเวลาพร�อมๆ กันอีกด�วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแผนการสร�างนิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park ส�วน Software Park ท่ีมา: http://hhtp.gov.vn/en.html  
  
III. กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) 
 จากการนําเสนอของผู�ร�วมโครงการ สามารถสรุปนโยบายท่ีน�าสนใจของแต�ละประเทศได� ดังน้ี 
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ประเทศ ตัวอย'างนโยบายท่ีน'าสนใจ 
บังกลาเทศ • แผนท่ีเก่ียวกับ STIP มี 3 แผนคือ (1) National Science and Technology Policy (NSTP) 2011 (2) 

National Biotechnology Policy 2012 (3) National Innovation and Intellectual Property 
Policy(NIIPP) 2018 ต�องการผลักดันเรื่อง innovation ในประเทศ ประกาศว�า 2018-2028 คือ The 
Innovation Decade ของบังกลาเทศ มีคณะกรรมการท่ีนายกรัฐมนตรีเปtนประธานในการดูแลภาพรวม
นโยบาย และกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเปtนหน�วยงานหลักท่ีดูแล 

• ในภาพใหญ� มีแผนชาติ 7th Five-Year Plan (FY2016 - FY2020) ท่ีมีเป�าหมายจะพ�นจากประเทศรายได�
ปานกลางในปw 2021 และเปtนประเทศพัฒนาแล�วในปw 2041  

• ปkญหาและความท�าทายคือ ยังขาด skilled human resources แหล�งเงินทุน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
ความเช่ือมโยงระหว�างงานวิจัยและอุตสาหกรรม  

กัมพูชา มีท้ังแผน STIP และแผนอุตสาหกรรม มีการตั้ง council ท่ีรวมเอานโยบายด�านการศึกษาและการวิจัยพัฒนาไว�
ด�วยกัน ปkจจุบันอยู�ระหว�างร�าง STIP ฉบับท่ี 2019-2025 มีเรื่องพัฒนาศักยภาพคน ลดการนําเข�าเทคโนโลยี 
ด�วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตัวเอง 

ไต�หวัน • ไต�หวันเปtนประเทศท่ีมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมาอย�างยาวนาน ในปw 2015 ออกนโยบาย Productivity 4.0 
มีการใช�งบประมาณจํานวนมากเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของประเทศ 3 ด�านคือ เกษตร อุตสาหกรรมการผลิต 
และธุรกิจ 

• มีแผนด�าน STIP ท่ีใช�อยู�ปkจจุบัน 2 เรื่องคือ Four-Year National Development Plan (2017-2020) และ 
Plan for National Development in 2017 สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการเปtนอยู�อย�างฉลาด (Smart Living 
Technologies) สร�างสภาพแวดล�อมและกําลังคนให�เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมมากยิ่งข้ึน  

ฟfจิ ฟfจิเปtนประเทศเล็กๆ มีประชากรรวมกันไม�ถึง 1 ล�านคน  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด�านการใช� ICT เพ่ือ
ประโยชน�ในด�านต�างๆ รัฐบาลวางแผนท่ีจะลดการใช�กระดาษ และทําให�เกิดโครงการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องมากข้ึน  
ตัวอย�างผลงานด�าน ICT ท่ีเกิดแล�วได�แก� Self-check in ท่ีใช�ในสนามบิน E-ticketing system บนรถโดยสาร
ประจําทาง เปtนต�น นอกจากน้ัน ก็มีนโยบายสนับสนุนเรื่องการศึกษา และการทํา showcase ของนวัตกรรม
ต�างๆ แต�ไม�มีแผนเรื่อง STIP น้ีโดยตรง 

อินเดีย • สถานภาพการใช� ICT การใช�มือถือในเมืองกับนอกเมืองต�างกันมาก  (Urban – 64.84%; Rural – 20.26%) 
• มีนโยบายด�าน STIP ต�อเน่ืองมาหลายฉบับ Science Technology & Innovation Policy 2010 และ 

National IPR Policy 2016 เปtนสองฉบับล�าสุด มีการจัดทํา Technology Vision 2035 เพ่ือวางแผน
ทิศทางด�านเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว  

• ตัวอย�างกิจกรรมท่ีสนับสนุน STIP ได�แก� โครงการ Make in India นโยบายสนับสนุนการสร�างนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน (startup India) โครงการพัฒนานวัตกรรมจากฐานราก (Promoting Grassroot Innovations) 
เช�น โครงการ Rural Innovation Centres และWomen Technology Parks  เปtนต�น 

อิหร�าน • อิหร�านเปtนประเทศท่ีรัฐบาลมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศด�วย STI มีนโยบายหลัก 3 เรื่องคือ 
การพัฒนากําลังคน การสร�างสิ่งแวดล�อมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและผู�ประกอบการใหม� การสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจต�างๆ  

• มีผู�ประกอบการด�าน ICT และนวัตกรรมเกิดข้ึนเปtนจํานวนมาก มีผู�ประกอบการด�าน Fintech ท่ีเข�มแข็ง 
• หลังจากออกนโยบาย Knowledge-based Firms ในปw 2010 ซึ่ง implement ในปw 2013 ทําให�มีการเติบโต

ของธุรกิจ การจ�างงาน และสร�างรายได�เปtนจํานวนมาก  
ลาว  • มีนโยบายส�งเสริมให� เกิดการใช�และสร�างนวัตกรรมในประเทศ หน�วยงานท่ี ทําหน� า ท่ีหลักได�แก�

กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มีการสนับสนุนในสาขามุ�งเน�นได�แก� IT, Biotech, Renewable and 
New Material, Machinery and Automation Technology 
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ประเทศ ตัวอย'างนโยบายท่ีน'าสนใจ 
มาเลเซีย • มีนโยบาย National Policy on Science, Technology & Innovation 2013-2020 และล�าสุดในปw 2018 

ได�ออกนโยบาย National Policy on Industry 4.0 (Industry4WRD) เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0  มี
มาตรการสนับสนุนให�เกิดนวัตกรรมต�างๆ มากมาย สร�างสภาพแวดล�อมท่ีดีกับการเกิดนวัตกรรม 

ปากีสถาน • ปkญหาท่ีสําคัญในภาคการผลิตคือ มีการใช�เทคโนโลยีน�อย ขาดทุนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม� 
บุคลากรขาดทักษะในเรื่องเทคโนโลยีใหม�ๆ ขาดข�อมูลเก่ียวกับความต�องการตลาด ทําให�ความสามารถในการ
แข�งขันของประเทศต่ํา 

• ปkจจุบันมีนโยบายท่ีเก่ียวกับ STI หลายฉบับ ดังน้ี National Science Technology & Innovation Policy 
2012, Pakistan Science Technology & Innovation Strategy, National Research Agenda 2017, 
Draft Technology Acquisition Policy มีการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสิง่ทอ ซึ่งเปtนอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ  

• ในแผน STIP 2012 มีเป�าหมายเพ่ิมรายจ�ายด�านวิจัยและพัฒนา 2% ต�อ GDP ในปw 2020 ภาคท่ีมุ�งเน�นคือ 
เกษตร ปศุสัตว� ICT พลังงาน สิ่งทอ ยา 

ฟfลิปปfนส� • สถานภาพ STI ของประเทศอยู�ในระดับท่ีไม�ดีนักเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย โดยดูจาก WEF Global 
Competitiveness Index, GII  

• นโยบายสนับสนุนทําผ� าน Department of Science and Technology (DOST) ทําหน� า ท่ี  (1) เปtน
หน�วยงานกลางในการประสานทิศทางด�านนโยบาย (2) กําหนดและดําเนินการตามนโยบายแผนงานโครงการ
และโครงการต�างๆ เพ่ือให�มั่นใจว�าผลของกิจกรรมเหล�าน้ีได�ถูกนํามาประยุกต�ใช�อย�างเหมาะสม (3) 
ประเมินผลทบทวนสถานภาพของ S&T ระดับประเทศ ว�าสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาของประเทศอย�าง
ต�อเน่ือง 

• The Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology (PCIEERD) เปtนหน�วยงาน
ท่ีอยู�ใต� DOST ทําหน�าท่ีเปtนสภาด�านการวางแผนภาคอุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม�ของ
ประเทศ ปkจจุบันท่ีกลุ�มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีท่ีดูแลอยู�  21 กลุ�ม มีการสนับสนุนท้ังด�านนโยบาย 
งบประมาณต�างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนด�านการวิจัยและพัฒนา ถ�ายทอดเทคโนโลยี 

• ตัวอย�างโครงการท่ีสนับสนุน Food Innovation Center (FIC) เปtนศูนย�กลางด�านนวัตกรรมอาหารของ
ประเทศ โครงการ One Lab เปtนแพลตฟอร�มเครือข�ายของห�องปฏิบัติการท่ีเช่ือมกัน มีระบบการแนะนํา
สําหรับทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือต�างๆ ในท่ีเดียว (https://web.onelab.ph/) 

เวียดนาม • กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเปtนหน�วยงานหลักในการดูแลกิจกรรมด�านการสนับสนุนและพัฒนา STI 
ในประเทศ มีหน�วยงานอ่ืนๆ เช�น National Innovation Center 
• นโยบายสนับสนุน STIP ของเวียดนาม เช�น นโยบายเรื่อง Technology Transfers ในปw 2017 Law on 

Technology Transfer 2017 (LTT)  สําหรับการสนับสนุนนวัตกรรมการถ�ายทอดเทคโนโลยี  มีนโยบาย 
National Science and Technology Development Strategy for 2011-2020 มี แผนผลั กดัน เอา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเปtนเครื่องมือหลักในการผลักดันการเติบโตของประเทศ  

• ตัวอย�างกิจกรรม start-up program   
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IV. ประโยชนSท่ีไดFรับและการขยายผลจากการเขFาร'วมโครงการ  
 
ประโยชนSท่ีไดFรับจากการเขFาร'วมโครงการ จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีประเทศเวียดนามในครั้งน้ีมีประโยชน�ท่ีได�รับใน
หลายด�าน ดังน้ี 

 
• ได�รับทราบถึงแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยีและผลกระทบท่ีจะมีผลต�อการกําหนดนโยบายด�านวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เพ่ือนํามาใช�ประโยชน�ในการทํางานต�อไป  
• ทําให�ได�รับทราบข�อมูลตัวอย�างประสบการณ�ท่ีประสบความสําเร็จในการกําหนดนโยบายด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ของประเทศช้ันนํา เช�น เกาหลีใต� ญี่ปุ�น โดยวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ  
• ได�รับทราบข�อมูล วิธีการคิดเพ่ือการแก�ปkญหา และการกําหนดนโยบายด�านวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

พ้ืนฐานท่ีต�างกันของแต�ละประเทศ จากการนําเสนอของผู�แทนประเทศต�างๆ ท่ีเข�าร�วมกิจกรรม 
• ได�รับทราบแนวคิด สถานภาพการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร�แห�งใหม�ของประเทศเวียดนาม จากการได�ไปดูงาน 
• ได�สร�างเครือข�ายกับผู�ร�วมอบรม และวิทยากร ซึ่งจะสามารถนําไปพัฒนาให�เกิดประโยชน�ในด�านท่ีเก่ียวข�องต�อไปใน

อนาคต 
 

กิจกรรมการขยายผลท่ีไดFดําเนินการ 
• หลังจากกลับจากร�วมโครงการ จะมีการนําเสนอผลของการเข�าร�วมโครงการ ต�อท่ีประชุมคณะกรรมการกลยุทธ�วิจัยของ

ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห�งชาติ ซึ่งมีผู�แทนจากทุกหน�วยงานในศูนย�ฯ เปtนผู�แทน ทําให�ได�เผยแพร�
ความรู� ข�อคิด ท่ีได�จากการไปร�วมอบรม 

• นําข�อมูลท่ีได�จากการอบรมไปเผยแพร�ประกอบการนําเสนอในท่ีต�างๆ ตามความเหมาะสม 
• เชิญชวนผู�สนใจท�านอ่ืนๆ เข�าร�วมโครงการ APO ในหัวข�อต�างๆ ท่ีสนับสนุนการทํางานของศูนย�ฯ  
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• ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาและดูงาน 
 
 

 
 
ผู�ร�วมประชุมและวิทยากร 
 
 
 

 
 
บรรยากาศการเปfดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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บรรยากาศการบรรยายจากวิทยากร 
 
 
 

 
 
Group Discussion การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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การนําเสนอ Country Paper จากตัวแทนประเทศไทย 
 
 
 
 

 
 
รับฟkงข�อคิดเห็นจากวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิจากประเทศเกาหลีใต� 
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ดูงานท่ี Hoa Lac Hi-tech Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูงานท่ี Hoa Lac Hi-tech Park 
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ดูงานท่ี Hoa Lac Hi-tech Park (ส�วนท่ีเปtน Software Park) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูงานท่ี Hoa Lac Hi-tech Park (ส�วนท่ีเปtนมหาวิทยาลัย) 
 


