รายงานการเขารวมโครงการเอพีโอ
18-RP-10-GE-WSP-B
Workshop on Science, Technology, and Innovation Policies and Productivity Enhancement
ระหว'างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
จัดทําโดย นางสาวสิรินทร อินทรสวาท
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 ธันวาคม 2561
ส'วนที่ 1: ขFอมูลทั่วไปของโครงการ
• รหัสและชื่อโครงการ: 18-RP-10-GE-WSP-B: Workshop on Science, Technology, and Innovation Policies and
Productivity Enhancement ระยะเวลา: 27-30 พฤศจิกายน 2561 สถานที่จัด: กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
• วิทยากร: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวิทยากรหลักในการบรรยาย 3 ทาน ไดแก
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 ทานจาก 13 ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ, กัมพูชา, ฮองกง, ฟfจิ, อิหราน, อินเดีย, ลาว, มาเลเซีย,
มองโกเลีย, ปากีสถาน, ฟfลิปปfนส, ไทย และเวียดนาม
ส'วนที่ 2: เนื้อหา/องคSความรูFจากการเขFาร'วมโครงการ
(1) ที่มาหรือวัตถุประสงคSของโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก 3 เรื่อง ไดแก
• เพื่อแบงปkน แลกเปลี่ยนขอมูลแนวโนมสําคัญๆ ที่สงผลกระทบตอการกําหนดนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science, Technology, and Innovation: STI) และตัวอยางกรณีศึกษาการพัฒนานโยบาย STI (Science,
Technology, and Innovation Policies: STIP) ของประเทศตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ
• รวมกันทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกําหนดและการใช STIP เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตใหกับประเทศ
• เพื่อสรางเครือขาย การเชื่อมโยงความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของกับ STI ระหวางประเทศสมาชิก APO
ทั้งนี้ วิธีการดําเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการจะเปtนการฟkงบรรยายจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนการนําเสนอ
สถานภาพปkจจุบันจากประเทศตางๆ และทายสุดจะเปtนการหารือ นําเสนอการวางแผนนโยบายใหมๆ STI ในแตละประเทศ เพื่อให
เห็นแนวทางความเปtนไปไดในการนําไปใชจริงในอนาคต
(2) เนื้อหา/องคSความรูFที่ไดFจากกิจกรรม
I. การบรรยายใหFความรูFจากผูFทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) แนวโนFมสําคัญในดFานต'างๆ ที่มีผลต'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 : ประเทศเกาหลีใตมีพัฒนาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI)
ที่ดีอยางตอเนื่อง นับแตปw 1960 เห็นไดจากขอมูลหลายๆ ดาน เชน (1) การเติบโตของ R&D/ GDP(%) เปtนไปอยาง
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กาวกระโดด จาก 0.25% ในปw 1963 เปtนมากกวา 4% ในปw 2516 (2) การขยายตัวของสิทธิบัตรที่ไปจดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US Patent Grants) (3) การเพิ่มขึ้นของนักวิจัยและพัฒ นา เปtนตน วิทยากรไดใหเหตุผลวา การ
เติบโตอยางกาวกระโดดของ STI ของเกาหลีใต มีผลอยางยิ่งตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศ
เกาหลีใตมีนโยบายดาน STI แบงเปtน 3 ชวงหลักๆ ไดแก
o ชวงที่ 1 (1960s - 1970s:) : นโยบายเนนการพัฒนาเพื่อลดการนําเขา เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจดวย
การสงเสริมภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเปtนตัวนําในการเติบโต
o ชวงที่ 2 (1970s – 1980s): นําเอาความรูที่ไดมาพัฒนาเปtนองคความรู และสรางความสามารถของตัวเอง
เพื่อไลตามประเทศที่พัฒนาแลวใหเร็วที่สุด
o ชวงที่ 3 (1990s – 2000s): การพัฒนา STI (science, technology and innovation) เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะตอไปอยางยั่งยืน
• โดยรวมจะเห็นไดวาการพัฒนา STI ของเกาหลีใตเปtนแบบ inside out มองจากความตองการพื้นฐานของประเทศ
กอนในระยะแรก จากนั้นจึงวางแผนเพื่อสรางความเขมแข็งในระดับนานาชาติ โดยเนนการพัฒนาใหภาคเอกชนเปtน
ตัวนํา ภาครัฐเปtนเพียงผูสนับสนุน (supporter/ facilitator)
• เครื่องมือหลักสําหรับการพัฒนา STI
o การมีนโยบาย/แผนแมบทดาน STI ที่ดีและครอบคลุม (Comprehensive STI Master Plan) วิทยากรให
ความเห็นวา แผนที่ดีจะตองมีโครงสรางของแผนที่ดี มีเหตุมีผล และไมมีเป€าหมายสูงจนเกินที่จะทําได
นอกจากนั้น การมุงมั่นที่จะทําใหเกิดขึ้นใหไดจริงตามแผน ก็เปtนเรื่องสําคัญมาก
o การวางแผนเรื่องกําลังคน (STI Manpower Planning) มีการคาดการณและวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับ
เรื่องกําลังคนที่จะมาสนับสนุนการเติบโต โดยมีแผนสนับสนุน ทั้งการพัฒนากําลังคนผานสถาบันการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาคนภายในองคกร (in-house) การสนั บ สนุ น ใหคนไปหาความรู ใหมๆ จาก
ตางประเทศ
o นโยบายและแนวทางสนั บ สนุ น ทางการเงิ น (Policy Tools to Mobilize Financial Resources)
การสนับสนุนดานงบประมาณและการเงินอยางพอเพียงเปtนอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญ มีทั้งการอุดหนุนจาก
ภาครั ฐ การลดอั ต ราดอกเบี้ ย มาตรการทางภาษี ที่ สํ า คั ญ คื อ มี long-term commitment และการ
สนับสนุนดานงบประมาณในดานนี้อยางตอเนื่อง
o มีเครื่องมือในการวิเคราะหติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยเกาหลีใตมีการสํารวจ เก็บสถิติดาน STI
มานับตั้งแตปw 1960 การกําหนดนโยบายหลายๆ ดานมาจากขอมูลสถิติเหลานี้ ทําใหนโยบายไมไดมาจาก
ความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิอยางเดียว
• นโยบาย STI ลาสุ ด : นโยบายดาน STI ปk จจุบั น ของประเทศเกาหลีใต เรียกวา 4th Science and Technology
Basic Plan (2018-2022, Moon Adm.) ยั งเนนการขยายตั วเรื่ อ งการลงทุ น ดาน R&D และเพิ่ ม บุ ค ลากรอยาง
ตอเนื่อง โดยมี 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
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• สรุปขอสังเกต : โดยรวมนโยบายดาน STI ไดรับการออกแบบอยางดี ไมใชเพียงแตเลือก stakeholders มารวม
วางแผน แตเลือก key person ที่มีผลตอการผลักดันนโยบายอยางแทจริง นอกจากนั้น ถึงแมจะเปtนการพัฒ นา
อุตสาหกรรมในประเทศกอน แตพยายามเอามาตรฐานตางประเทศมาประยุกตใช รวมถึงมีการปรับปรุงหนวยงาน
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
(2) ความกFาวหนFาทางเทคโนโลยี ความทFาทายในการผลิต และผลกระทบต'อการกําหนดนโยบาย STI (บรรยายโดย
Dr. Vu Minh Khuong, Associate Professor, LKYSPP, NUS)
• สิ่งที่ตองคํานึงในการกําหนดนโยบาย ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) การมองเรื่องความคุมทุนในการ
ดําเนิ น การ (Cost /Benefit) และประสิท ธิผ ล (Effectiveness) นโยบายที่ ดี แ ตผลั ก ดัน ไดชาเกิ น ไป ก็ อ าจทํ าให
ประสิทธิผลของนโยบายไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรได
• ตัวอยางที่เห็นไดจากหลายประเทศคือ วิธีการเลือกกําหนดนโยบายเริ่มจาก Competitiveness มองวาทําอยางไรให
เกิดความเขมแข็งและแขงขันไดกับประเทศตางๆ เริ่มจากการกําจัดจุดออนของประเทศ มีจุดหมายที่ยิ่งใหญ (Big
dream) มีความเปtนผูนําสูง (Leadership) และทายที่สุดมีความมุงมั่นที่จะทําใหประเทศอยูรอด (Survive)
• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายดาน STI ในอนาคตดวย มีเรื่องตองเตรียมเพื่อ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงตางๆ มากมาย ไมวาจะเปt น การสรางความสามารถของบุ ค ลากรใหพรอมรั บ ความ
เปลี่ยนแปลง ตองพัฒนาแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชน การพัฒนา Innovation culture
ใหเกิดในประเทศ เปtนตน
• การเลือกใช/implement เทคโนโลยีใหมๆ ในประเทศควรเริ่มดวยคําถาม Why (ทําไมตองใช ทําไมตองมี) กอน
How much หรือใชงบประมาณเทาไร เพราะการมีเหตุผลที่ชัดเจนจะทําใหการใชเทคโนโลยีนั้นเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
บทบาทที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลเปtนดังรูป
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(3) นโยบายการพั ฒนา 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 ดูรายละเอียดไดที่ (japan.go.jp/abenomics/) Society 5.0
เกิดจากการพัฒนาประเทศมาระดับหนึ่ง แตยังมีประเด็นทาทายที่ประเทศญี่ปุ„นเผชิญอยู เชน การลดลงอยางมากของประชากรวัย
เด็กเมื่อเทียบกับการมีผูสูงอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ เกิดปkญหา aging population การพัฒนาประเทศยังทําใหเกิด gap ที่สูงมากระหวาง
เศรษฐกิจแบบเดิมและแบบใหม เมืองใหญอยางโตเกียวกับตางเมืองมีความเจริญและการใชชีวิตตางกัน ถือวาเปtนการเติบโตที่ไม
มั่นคง นอกจากนั้น รัฐบาลยังตองการการขยายการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาของประเทศอยางตอเนื่อง เพราะมีแนวโนมที่การ
ลงทุนดานนี้จะลดลง

นโยบาย Society 5.0 จึงเปtนการสานตอสิ่งที่ดําเนินมา แตเนนเรื่องการทําใหผูคน สังคมโดยรวมใชชีวิตอยูอยางมีความสุข
มากขึ้น โดยใชเทคโนโลยีตางๆ มาสนับสนุน
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นโยบายดั ง กลาว มี 3 เรื่ อ งหลั ก (1) expanding monetary supply, (2) traditional fiscal stimulus, (3) new
growth strategy จากนโยบายนี้ เกิดวิธีการสนับสนุนตางๆ มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทําใหสังคมโดยรวมมีการพัฒนามาก
ขึ้น ไมวาจะเปtนการขยายเวลาเกษียณ (work style reform) นโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวจากตางประเทศเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
การพัฒนา inclusive innovation ผลักดันเรื่อง innovation และการคา กระตุนกิจกรรมเอกชน เปtนตน เพื่อเป€าหมายสูงสุดคือ
การพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
(4) การใชF Regulatory Sandbox Mechanism เปgนนโยบายในการสรFางนวัตกรรม กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุjน
(บรรยายโดย Atsushi Sunami, Ph.D., Vice President and Professor, National Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS))
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอันรวดเร็ว ในขณะที่นโยบายเดิมเปลี่ยนแปลงไมทัน รัฐบาลญี่ปุ„นสนใจประยุกตใชเรื่องนี้
เพื่อใหมีการทดสอบ ทดลองในบางเรื่อง บางพื้นที่ การทําอยางนี้เปtนเรื่องใหมและยากมากสําหรับประเทศญี่ปุ„น เพราะเดิมมี
นโยบายเดียวที่ใชครอบคลุมทุกพื้นที่มาตลอด และรัฐบาลกังวลวาหากใชแลวจะกลับมาใชแบบเดิมไมได (ในกรณีที่รัฐอยากกลับมา
ใช) บางกรณีเปtนเรื่องใหมที่ก้ํากึ่งวาจะไปลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล (การใหทําหรือไมจะมีผลตอการลงทุนของเอกชน เอกชนจะ
ลงทุนในบางเรื่องดีหรือไม) แตในที่สุดก็ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการจาก Japan new policy package 2017 มีการทดลองใช
Regulatory Sandbox ซึ่งสามารถเลือกใชไดหลายแบบ เชน Special Zone / Project Based/ System Removed / Remove
Regulatory Gray Zone ตัวอยางเชน การอนุญาตใหแพทยตางประเทศ สามารถดูแลคนป„วยของตัวเองที่เปtนชาวตางประเทศอยู
ในญี่‡นได
ป„ : Tokyo (Special Zone) การเพิ่มกําลังไฟฟ€าของรถจักรยานสงของ เพื่อใหคนแก ผูหญิงใชงานไดงายขึ้น : Remove
Regulatory Gray Zone
ตัวอยางของโครงการที่ผานการอนุมัติดังรูป โครงการที่อนุญาตใหเพิ่มกําลังไฟฟ€าของรถจักรยานสงของเพื่อสนับสนุนการ
ใชงานในกลุมสตรีและคนชราจะไดทํางานไดงายขึ้นสะดวกขึ้น
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การเลือกวาจะใชนโยบายใด มี committee ที่เปtนผูเชี่ยวชาญใหความเห็น ทั้งหมดอยูภายใตนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่
เลือก โดยหนึ่งประเด็นที่ตองมีในทุกโครงการที่อนุมัติใหทดลองทําคือ ตองมีนวัตกรรมในกิจกรรม หรือโครงการนั้นๆ โดยระยะเวลา
ไมไดมีกําหนดที่แนนอน แตตอนนี้ทุกโครงการที่ไดรับอนุญาตมีอายุโครงการไมเกิน 5 ปw โดยปkจจุบันมี 50 applications/โครงการ
ในการขอทํา โดยกอนเริ่มโครงการจะมี informal discussion ระหวางผูนําเสนอโครงการกอนอนุมัติและบางโครงการอาจถูกมัด
รวมเปtนกลุมและอนุมัติใหทําบางเรื่องพรอมกัน
II. การศึกษาดูงาน
ไปดูงานที่นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park ไดรับการตอนรับและฟkงบรรยายจาก Nguyễn Trung Quỳnh
ตํ า แหนง Vice Chairman of Hòa Lạc Hi-tech Park Management Board ทํ า ใหทราบขอมู ล วา ปk จ จุ บั น เวี ย ดนามมี นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค 3 แหง นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park แหงนี้ ตั้งอยูดานนอกเมืองฮานอยไปราว 30 กิโลเมตร เริ่ม
กอสรางตั้งแตปw 2541 ดวยการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ„น (JICA) แตการขยายการกอสรางในระยะแรกเปtนไปอยาง
ลาชา เพราะเนนไปในเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ การขยายถนน ระบบสาธารณูปโภค ทําใหการกอสรางเพิ่งจะมาเริ่ม
อยางรวดเร็วในระยะหลัง ปkจจุบันมีการกอสรางและใชไดแลวประมาณ 35% ของแผน นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park
นี้ตามแผนของรัฐบาลเวียดนามจะเปtนนิ คมอุตสาหกรรมที่ทันสมั ยที่ สุดในเวียดนาม มี ศูนยอวกาศแหงชาติ (National Space
Center) เปtนศูนยกลางของการเชื่อมตอ สรางขึ้นเพื่อเปtนของศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไฮเทคของเวียดนาม
ตลอดจนเปtนศูนยรวมของภาคอุตสาหกรรมไอทีและซอฟตแวร (มีเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร หรือ Software Park) มีตึกที่คลาย
incubation center ใหบริษั ทเอกชนมาทํางานรวมกันพรอมมี ที่พั กสําหรับ แขก นอกจากนั้ น ในบริเวณนิคมอุ ตสาหกรรมยังมี
มหาวิทยาลัยดานนวัตกรรม FTP University เปtนมหาวิทยาลัยเอกชนดาน IT and Telecommunications เนื่องจาก บริษัท FTP
เปtนบริษัทดานนี้ที่มีขนาดใหญที่สุดในเวียดนาม
จุดที่ตางจากนิคมอุตสาหกรรมที่อื่นคือ ที่นี่ไมไดเนนใหมี capacity ดานอุตสาหกรรมเต็มพื้นที่ มีการวางแผนเปtนโซน
มีโซนพักผอน การศึกษา การอบรมพัฒนาคน มีตนไมและสวนสาธารณะเปtนจุดๆ ทําใหกลายเปtนพื้นที่นาทํางาน และสรางสรรค
นวัตกรรมอยางแทจริง
จากการศึกษาดูงาน พบวา นอกจากศูนยดานเทคโนโลยีตางๆ ของประเทศ ภายในนิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech
Park ยังอยูระหวางกอสรางบริษัทเอกชนจากตางประเทศอีกจํานวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการตั้งอยูในนิคมดังกลาว จะไดรับสิทธิ
พิเศษตางๆ มากมาย ปkจจุบันไมไดมีแตบริษัทจากประเทศญี่ปุ„นเทานั้น ยังมีบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญของเวียดนาม บริษัทจาก
ประเทศเกาหลีใต และอื่นๆ กําลังกอสรางในเวลาพรอมๆ กันอีกดวย

รูปแผนการสรางนิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park สวน Software Park ที่มา: http://hhtp.gov.vn/en.html
III. กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper)
จากการนําเสนอของผูรวมโครงการ สามารถสรุปนโยบายที่นาสนใจของแตละประเทศได ดังนี้
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ประเทศ
บังกลาเทศ

กัมพูชา
ไตหวัน

ฟfจิ

อินเดีย

อิหราน

ลาว

ตัวอย'างนโยบายที่น'าสนใจ
• แผนที่เกี่ยวกับ 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 ตองการผลักดันเรื่อง innovation ในประเทศ ประกาศวา 2018-2028 คือ The
Innovation Decade ของบังกลาเทศ มีคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเปtนประธานในการดูแลภาพรวม
นโยบาย และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปtนหนวยงานหลักที่ดูแล
• ในภาพใหญ มีแผนชาติ 7th Five-Year Plan (FY2016 - FY2020) ที่มีเป€าหมายจะพนจากประเทศรายได
ปานกลางในปw 2021 และเปtนประเทศพัฒนาแลวในปw 2041
• ปkญหาและความทาทายคือ ยังขาด skilled human resources แหลงเงินทุน เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยและอุตสาหกรรม
มีทั้งแผน STIP และแผนอุตสาหกรรม มีการตั้ง council ที่รวมเอานโยบายดานการศึกษาและการวิจัยพัฒนาไว
ดวยกัน ปkจจุบันอยูระหวางราง STIP ฉบับที่ 2019-2025 มีเรื่องพัฒนาศักยภาพคน ลดการนําเขาเทคโนโลยี
ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตัวเอง
• ไตหวันเปtนประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมาอยางยาวนาน ในปw 2015 ออกนโยบาย Productivity 4.0
มีการใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อสรางความเขมแข็งของประเทศ 3 ดานคือ เกษตร อุตสาหกรรมการผลิต
และธุรกิจ
• มีแผนดาน STIP ที่ใชอยูปkจจุบัน 2 เรื่องคือ Four-Year National Development Plan (2017-2020) และ
Plan for National Development in 2017 สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการเปtนอยูอยางฉลาด (Smart Living
Technologies) สรางสภาพแวดลอมและกําลังคนใหเหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
ฟfจิเปt นประเทศเล็กๆ มี ประชากรรวมกัน ไมถึง 1 ลานคน รัฐบาลมีน โยบายสนับ สนุ นดานการใช ICT เพื่ อ
ประโยชนในดานตางๆ รัฐบาลวางแผนที่จะลดการใชกระดาษ และทําใหเกิดโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของมากขึ้น
ตัวอยางผลงานดาน ICT ที่เกิดแลวไดแก Self-check in ที่ใชในสนามบิน E-ticketing system บนรถโดยสาร
ประจําทาง เปtนตน นอกจากนั้น ก็มีนโยบายสนับสนุนเรื่องการศึกษา และการทํา showcase ของนวัตกรรม
ตางๆ แตไมมีแผนเรื่อง STIP นี้โดยตรง
• สถานภาพการใช ICT การใชมือถือในเมืองกับนอกเมืองตางกันมาก (Urban – 64.84%; Rural – 20.26%)
• มี น โยบายดาน STIP ตอเนื่ อ งมาหลายฉบั บ Science Technology & Innovation Policy 2010 และ
National IPR Policy 2016 เปt น สองฉบั บ ลาสุ ด มี ก ารจั ด ทํ า Technology Vision 2035 เพื่ อ วางแผน
ทิศทางดานเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว
• ตัวอยางกิจกรรมที่สนับสนุน STIP ไดแก โครงการ Make in India นโยบายสนับสนุนการสรางนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน (startup India) โครงการพัฒนานวัตกรรมจากฐานราก (Promoting Grassroot Innovations)
เชน โครงการ Rural Innovation Centres และWomen Technology Parks เปtนตน
• อิหรานเปtนประเทศที่รัฐบาลมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศดวย STI มีนโยบายหลัก 3 เรื่องคือ
การพัฒ นากําลังคน การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒ นานวัตกรรมและผูประกอบการใหม การสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจตางๆ
• มีผูประกอบการดาน ICT และนวัตกรรมเกิดขึ้นเปtนจํานวนมาก มีผูประกอบการดาน Fintech ที่เขมแข็ง
• หลังจากออกนโยบาย Knowledge-based Firms ในปw 2010 ซึ่ง implement ในปw 2013 ทําใหมีการเติบโต
ของธุรกิจ การจางงาน และสรางรายไดเปtนจํานวนมาก
• มี น โยบายสงเสริ ม ใหเกิ ด การใชและสรางนวั ต กรรมในประเทศ หนวยงานที่ ทํ า หนาที่ ห ลั ก ไดแก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสนับสนุนในสาขามุงเนนไดแก IT, Biotech, Renewable and
New Material, Machinery and Automation Technology
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ประเทศ
มาเลเซีย
ปากีสถาน

ฟfลิปปfนส

เวียดนาม

ตัวอย'างนโยบายที่น'าสนใจ
• มีนโยบาย National Policy on Science, Technology & Innovation 2013-2020 และลาสุดในปw 2018
ไดออกนโยบาย National Policy on Industry 4.0 (Industry4WRD) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 มี
มาตรการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมตางๆ มากมาย สรางสภาพแวดลอมที่ดีกับการเกิดนวัตกรรม
• ปk ญ หาที่ สําคั ญ ในภาคการผลิ ต คื อ มี ก ารใชเทคโนโลยี น อย ขาดทุ น ในการบริห ารจัด การเทคโนโลยี ใหม
บุคลากรขาดทักษะในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ ขาดขอมูลเกี่ยวกับความตองการตลาด ทําใหความสามารถในการ
แขงขันของประเทศต่ํา
• ปkจจุบันมีนโยบายที่เกี่ยวกับ STI หลายฉบับ ดังนี้ National Science Technology & Innovation Policy
2012, Pakistan Science Technology & Innovation Strategy, National Research Agenda 2017,
Draft Technology Acquisition Policy มีการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึ่งเปtนอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ
• ในแผน STIP 2012 มีเป€าหมายเพิ่มรายจายดานวิจัยและพัฒนา 2% ตอ GDP ในปw 2020 ภาคที่มุงเนนคือ
เกษตร ปศุสัตว ICT พลังงาน สิ่งทอ ยา
• สถานภาพ STI ของประเทศอยูในระดับที่ไมดีนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยดูจาก WEF Global
Competitiveness Index, GII
• นโยบายสนั บ สนุ น ทํ า ผาน Department of Science and Technology (DOST) ทํ า หนาที่ (1) เปt น
หนวยงานกลางในการประสานทิศทางดานนโยบาย (2) กําหนดและดําเนินการตามนโยบายแผนงานโครงการ
และโครงการตางๆ เพื่ อ ใหมั่ น ใจวาผลของกิ จ กรรมเหลานี้ ไ ดถู ก นํ า มาประยุ ก ตใชอยางเหมาะสม (3)
ประเมินผลทบทวนสถานภาพของ S&T ระดับประเทศ วาสอดคลองกับเป€าหมายการพัฒนาของประเทศอยาง
ตอเนื่อง
• The Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology (PCIEERD) เปtนหนวยงาน
ที่อยูใต DOST ทําหนาที่เปtนสภาดานการวางแผนภาคอุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมของ
ประเทศ ปk จ จุ บั น ที่ ก ลุ มอุ ต สาหกรรม/เทคโนโลยี ที่ ดู แ ลอยู 21 กลุ ม มี ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ดานนโยบาย
งบประมาณตางๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี
• ตัวอยางโครงการที่ สนั บ สนุ น Food Innovation Center (FIC) เปt น ศู น ยกลางดานนวัต กรรมอาหารของ
ประเทศ โครงการ One Lab เปtนแพลตฟอรมเครือขายของหองปฏิบัติการที่เชื่อมกัน มีระบบการแนะนํา
สําหรับทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือตางๆ ในที่เดียว (https://web.onelab.ph/)
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปtนหนวยงานหลักในการดูแลกิจกรรมดานการสนับสนุนและพัฒนา STI
ในประเทศ มีหนวยงานอื่นๆ เชน National Innovation Center
• นโยบายสนั บ สนุ น STIP ของเวี ย ดนาม เชน นโยบายเรื่ อ ง Technology Transfers ในปw 2017 Law on
Technology Transfer 2017 (LTT) สําหรับการสนับสนุนนวัตกรรมการถายทอดเทคโนโลยี มีนโยบาย
National Science and Technology Development Strategy for 2011-2020 มี แ ผนผลั ก ดั น เอา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปtนเครื่องมือหลักในการผลักดันการเติบโตของประเทศ
• ตัวอยางกิจกรรม start-up program
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IV. ประโยชนSที่ไดFรับและการขยายผลจากการเขFาร'วมโครงการ
ประโยชนSที่ไดFรับจากการเขFาร'วมโครงการ จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้มีประโยชนที่ไดรับใน
หลายดาน ดังนี้
• ไดรับทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและผลกระทบที่จะมีผลตอการกําหนดนโยบายดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อนํามาใชประโยชนในการทํางานตอไป
• ทําใหไดรับทราบขอมูลตัวอยางประสบการณที่ประสบความสําเร็จในการกําหนดนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ของประเทศชั้นนํา เชน เกาหลีใต ญี่ปุ„น โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
• ไดรับทราบขอมูล วิธีการคิดเพื่อการแกปkญหา และการกําหนดนโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
พื้นฐานที่ตางกันของแตละประเทศ จากการนําเสนอของผูแทนประเทศตางๆ ที่เขารวมกิจกรรม
• ไดรับทราบแนวคิด สถานภาพการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรแหงใหมของประเทศเวียดนาม จากการไดไปดูงาน
• ไดสรางเครือขายกับผูรวมอบรม และวิทยากร ซึ่งจะสามารถนําไปพัฒนาใหเกิดประโยชนในดานที่เกี่ยวของตอไปใน
อนาคต
กิจกรรมการขยายผลที่ไดFดําเนินการ
• หลังจากกลับจากรวมโครงการ จะมีการนําเสนอผลของการเขารวมโครงการ ตอที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธวิจัยของ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ซึ่งมีผูแทนจากทุกหนวยงานในศูนยฯ เปtนผูแทน ทําใหไดเผยแพร
ความรู ขอคิด ที่ไดจากการไปรวมอบรม
• นําขอมูลที่ไดจากการอบรมไปเผยแพรประกอบการนําเสนอในที่ตางๆ ตามความเหมาะสม
• เชิญชวนผูสนใจทานอื่นๆ เขารวมโครงการ APO ในหัวขอตางๆ ที่สนับสนุนการทํางานของศูนยฯ
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• ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาและดูงาน

ผูรวมประชุมและวิทยากร

บรรยากาศการเปfดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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บรรยากาศการบรรยายจากวิทยากร

Group Discussion การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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การนําเสนอ Country Paper จากตัวแทนประเทศไทย

รับฟkงขอคิดเห็นจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากประเทศเกาหลีใต
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ดูงานที่ Hoa Lac Hi-tech Park

ดูงานที่ Hoa Lac Hi-tech Park
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ดูงานที่ Hoa Lac Hi-tech Park (สวนที่เปtน Software Park)

ดูงานที่ Hoa Lac Hi-tech Park (สวนที่เปtนมหาวิทยาลัย)
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