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ปฏิเสธไมไดเลยวาการสนับสนุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความสําคัญในการ

พัฒนาประเทศ ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม ชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ

ยกระดับศักยภาพของประเทศท่ีกําลังพัฒนาใหสูงข้ึน แมวาจําเปนตองลงทุนสูงแตสุดทายก็ใหผลลัพธท่ีคุมคา 

ดังนั้นการลงทุนในดานดังกลาว จึงมีความจําเปนไมนอยกวาการลงทุนในดานอ่ืน ๆ 

ภาวะวิกฤตเชนนี้ การจัดสรรงบประมาณสําหรับฟนฟูและบรรเทาสถานการณเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการเฉพาะหนา และเล็งผลลัพธในระยะสั้น ถือเปนประเด็นเรงดวน ท้ังในกลุมประเทศชั้นนําดาน

นวัตกรรมและกลุมประเทศไลกวด (หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย) ทําใหการลงทุนทางการวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรมท่ีกวาจะใหผลลัพธก็ใชระยะยาวนั้นจะถูกตั้งคําถามถึงลําดับความสําคัญ ความจําเปน และคุณคาใน

ระยะเวลานี้  

จากวิกฤตแฮมเบอรเกอรสูวิกฤตโควิด-19 ไมควรมีผลกระทบตอความตอเนื่องในการทําวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรม

ยอนกลับไป เม่ือ 12 ปกอน ประเทศในกลุมองคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(OECD) ไดพบกับวิกฤตดานการเงินจนนําไปสู ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ วิกฤต

แฮมเบอรเกอร (มีหลายคนเปรียบเทียบปญหาเศรษฐกิจในขณะนี้วาขนาดแตกตางหรืออาจจะใหญกวาวิกฤต

ในป 2008 ขางตน) ประเทศท่ีไดรับผลกระทบหนักอยางเชน กรีซ โรมาเนีย อิตาลี สเปนและลัตเวีย นั้น

เลือกใชนโยบายการโยกยายเงินสวนของการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือพยุงระบบเศรษฐกิจโดยถูก

ลดทอนงบประมาณไปมากกวา 10% ของงบประมาณท้ังหมด1 ผลกระทบจากการลดทอนสวนนี้ยังไมเกิดข้ึน

ทันทีแตประจักษใหเห็นในป 2011 ถึง 2013 จากความสามารถดานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีท้ิงหาง

จากประเทศอ่ืนในกลุม OECD สวนประเทศเบลยียม เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ลักเซมเบิรก และสวีเดน 

ซ่ึงมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจจากการใชองคความรูและใชนโยบายในการรักษาแหลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา

นั้นไดรับผลกระทบท่ีนอยกวา อยางไรก็ตามมีบางประเทศท่ีไดรับผลกระทบนอยมากจากวิกฤตนี้เชน เยอรมนี 

นอรเวย มอลตา และสวิตเซอรแลนด ซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจ โครงสรางระบบนวัตกรรม และการพัฒนาราย

สาขาท่ีเขมแข็ง

“ประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีมาจากการวิจัยและพัฒนา และมีระบบนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง 

เลือกท่ีจะใชนโยบายในการรักษาแหลงทุนดานวิจัยและพัฒนา มีแนวโนมท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตนอย

กวาประเทศท่ีตัดสินใจลดทอนงบประมาณในสวนนี้”

1Izsak, K., et al. "The impact of the crisis on research and innovation policies." Study for the European Commission DG Research 

by Technopolis Group Belgium and Idea Consult (2013).
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จากบทเรียนในอดีตเห็นไดชัดวางบประมาณการวิจัยและพัฒนานั้น จําเปนตองดําเนินอยางตอเนื่อง 

แมวาจะมีวิกฤตเกิดข้ึนก็ตาม ดังนั้นทางการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา หรือ UNCTAD 

จึงออกนโยบายในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบไปดวยนโยบาย 4 มิติ2 (รูปท่ี 1) ไดแก 

1. การสนับสนุนทุนเพ่ิมเติมกับการวิจัยและพัฒนาสําหรับฟนฟูและบรรเทาวิกฤตเพ่ือเยียวยาผลกระทบ

ของการระบาดและจัดสรรงบประมาณดานวิจัยและพัฒนาสําหรับการวิจัยคิดคนวัคซีนและวิธีการรักษา

2. การสนับสนุนระบบและกระบวนการทางนโยบายโดยบูรณาการจากหลายสาขานอกเหนือจากสาขา

การแพทย ในการตอบสนองตอและรับมือตอวิกฤตครั้งใหมไดดียิ่งข้ึน

3. การรวมมือระหวางประเทศในการกําหนดนโยบายและตอบสนองตอวิกฤตเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ขอมูล แนวทางและนโยบายท่ีจะเปนประโยชนตอทุกประเทศภายใตแนวความคิดท่ี “ไมท้ิงใครไวขาง

หลัง” 

4. การทบทวนแผนและการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในป 2030 

ตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 

รูปท่ี 1 การกําหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองตอวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ในชวงตาง ๆ

วิกฤต COVID-19 กับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในบริบทของประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทย ผลระทบจากโควิด-19 นั้นสงผลรุนแรงตั้งแตธุรกิจขนาดใหญจนถึงประชาชนท่ีมี

รายไดนอยโดยธนาคารแหงประเทศไทยไดประเมินวาเศรษฐกิจจะหดตัวติดลบถึง 8.1%3 หนักกวาวิกฤตตม

ยํากุง รัฐจึงจําเปนตองอัดฉีดเงินเขาระบบผาน พรก. เงินกูและเยียวยาเศรษฐกิจ จํานวน 1 ลานลานบาท ซ่ึง

จะชวยเยียวยาผูการปะกอบการ แรงงาน และประชาชนท่ัวไป ผานมาตราการภาษี อาทิเชน การเลื่อนภาษี 

เรงการคืนภาษี การจายเงินชดเชย ใหการชวยเหลือดานสาธารณูปโภค การพักชําระหนี้ใหผูประกอบการ 

SMEs ใหความชวยเหลือดานการจางงานเพ่ือใหสถานประกอบการจัดอบรมแกลูกจางและรับเงินชวยเหลือ 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การใหสินเชื่อพิเศษสําหรับ

ผูประกอบการขนาด S และ M การลดความเสี่ยงเพ่ือการคาและการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบาง

2UNCTAD “The need to protect science, technology and innovation funding during and after the COVID-19 crisis” Policy Brief No. 80 (2020).
3ธนาคารแหงประเทศไทย “รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2563” ขาว ธปท. ฉบับที่ 39 (2020)
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ทางธุรกิจ ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 36% ของผูประกอบการท้ังหมด และมีแรงงานท่ีไดรับผลกระทบในกลุมนี้มาก

ถึง 4 ลานคน คิดเปนจํานวนถึง 40% ของแรงงานท้ังหมดในระบบประกันสังคม อยางไรก็ตามเม่ือเทียบ

ประเทศในกลุมอาเซียนอยางสิงคโปรและมาเลเซีย ประเทศไทยยังมีมาตราการเยียวยาท่ียังไมชัดเจนมากนัก 

เชน การใหความชวยเหลือกับผูประกอบการบางอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบอยางมากจากวิกฤตอยางสาย

การบิน โรงแรม และการทองเท่ียว มาตราการชวยเหลือสําหรับผูประกอบการขนาด L ท่ีมีแนวโนมไดรับ

ผลกระทบหนัก เชนเดียวกับผูประกอบการขนาด M ท่ีบางรายมีศักยภาพในการแขงขันแตถูกคัดออกจาก

มาตราการใหความชวยเหลือโดยรัฐซ่ึงมีจํานวนถึง 1 ใน 3 ของผูประกอบการท้ังหมด และมาตราการ

สนับสนุนการจางงานท่ีไมตอเนื่อง4 ดังนั้นทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

จึงจัดสรรงบประมาณใหมจํานวน 3,000 ลานบาทสําหรับวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑและอุปกรณการแพทยท่ี

จําเปนจํานวน 1,000 ลานบาท และเยียวยาชวยเหลือดานเศรษฐกิจจํานวน 2,000 ลานบาท ผานโครงการ

โครงการยุวชนสรางชาติ และอบรมเพ่ิมหรือปรับทักษะ (Upskill/Reskill) เนื่องจากวิกฤตการระบาดของโค

วิด-19 นั้นมีความไมแนนอนสูงและอาจเกิดการระบาดไดอีกครั้งเพราะยังไมมีวัคซีนรักษา ประกอบกับ

มาตราการชวยเหลือเยียวยาของท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นงบประมาณป 2564 ทางกระทรวง อว. 

นั้นจึงจัดลําดับวิธีการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงใหม เพ่ือตอบสนองวิกฤตโดยใชนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

ในสวนของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดพิจารณาใหมีการสนับสนุนทุนและ

กลไกอ่ืน ๆ สําหรับชวงฟนฟูผานการวางกรอบการสนับนุนทุนออกเปน 3 แนวทาง (รูปท่ี 2) ไดแก 

1.) การสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพใหคนรุนใหม กระตุนเกิดการจัดตั้งบริษัทท่ีพัฒนาเทคโนโลยี

เชิงลึก (Deep-tech) สตารทอัพดานสุขภาพ การบูรณาการจากหลายสาขาเพ่ือประกอบเปนเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมท่ีจะตอบสนองวิกฤตดานสุขภาพในอนาคต

2.) สรางการหมุนเวียนของแรงงาน 750,000 คน เพ่ือดึงแรงงานเขาสูอุตสาหกรรมดานสุขภาพ 

ชวยสรางงานและโอกาส ผานการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมกับภาคบริการทางการแพทย เชน 

ระบบสุขภาพทางไกล (Telehealth) 

3.) การประคับประคองธุรกิจดานนวัตกรรม ท่ีเคยไดรับการสนับสนุนแลวไมใหหยุดกลาง  กลุม

ธุรกิจนี้เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเม่ือนวัตกรรมชิ้นนั้นสําเร็จ 

แตจําเปนตองไดรับการดูแลและปกปอง และสนับสนุนทุนอยางตอเนื่อง ไมใหงบประมาณเหลานี้โดนลดทอน 

ผานกลไก “นวัตกรรมดี ไมมีดอกเบี้ย” ท่ีเปนการทํางานรวมกับธนาคารพาณิชยและธนาคารของรัฐ 7 แหง 

ในการพิจารณาโครงการนวัตกรรมผานสินเชื่อธนาคารท่ีไดประกาศไปกอนหนาแลว

4รศ.ดร. จุฑาทิพย จงวนิชย, ปริญญา ม่ิงสกุล และศรสวรรค ใสละมาย “มาตรการชวยเหลือทางเศรษฐกิจในวิกฤต COVID-19 ของไทยเทียบกับประเทศอ่ืนใน

ภูมิภาค” Policy Brief 2 (2020)
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รูปท่ี 2 การสนับสนุนทุนและกลไกสําหรับชวยเหลือและฟนฟูวิกฤตโควิด-19 ของสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ

การปรับแผนการดําเนินงานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตแกผูประกอบการ

ดานนวัตกรรมผานนโยบายตาง ๆ เชน การเพ่ิมสภาพคลองใหแกวิสาหกิจเริ่มตน ชวยเหลือดอกเบี้ยและการ

ลงทุน การสงเสริมสภาพคลองของตลาดและการพัฒนาตลาดใหม การสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจ (Ease of 

Doing Business) และการสงเสริมความรูและการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนรายใหมเหลานี้ ถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ

เรงดวนในการสงเสริมใหระบบนิเวศทางนวัตกรรมมีความสมบูรณ พรอมท่ีจะเติบโตและเปลี่ยนประเทศไทย

เปนประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในสายตาโลก
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