รายงานความกาวหนา
“ขอเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมทัง่ ถึง (Inclusive Innovation) สําหรับประเทศไทย”
ครัง้ ที่ 1
1. คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) มีภารกิจใน
การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยฐานวทน. การสงเสริมวทน.เพือ่ แกปญ
 หาความยากจนและ
เพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องกลุม ประชากรฐานลางเปนหนึง่ ในนโยบายเปาหมายทีส่ ําคัญ
รายงานการศึกษานีม้ เี ปาหมายเพือ่ จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่ สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทัว่ ถึง
สําหรับประเทศไทย มีวัตถุประสงคสําคัญสองประการ ไดแก
ก. สนับสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมของชาติเพือ่ สังคมฐานลาง
ข. สรางระบบและกลไกการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิ่มคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละบรรเทา
ความยากจนของประชากรฐานลางของสังคม
การศึกษาจะครอบคลุมขอเสนอแนวทาง กลไก บทบาทของผูมสี วนเกี่ยวของ รวมถึงมาตรการ
สนับสนุนดานการเงิน และองคประกอบอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ รวมไปถึงการสรางความตระหนักใหกบั ภาครัฐ
ภาคเอกชน กลุมประชาสังคม และชุมชน ใหเห็นความสําคัญและบทบาทของวทน.ตอการพัฒนาประเทศ
โดยการศึกษาจะครอบคลุมประเด็นหลักตางๆทีส่ าํ คัญ ดังนี้
- แนวคิดการพัฒนาความเปนอยู และความสามารถของชุมชนและทองถิน่ ดวย วทน. ของประเทศ
ไทย
- ประเด็นการพัฒนาทีส่ าํ คัญสําหรับสังคมไทยทัง้ ในปจจุบนั และทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต
- ความเปนไปไดในการพัฒนาเทคโนโลยีทม่ี อี ยูแ ละเปนทีต่ อ งการของสังคมและชุมชนใหมตี น ทุน
ต่าํ ลง เพือ่ ใหเกิดการรวมใชอยางทัว่ ถึง
- สถานภาพการดําเนินงาน บทบาทและความเชือ่ มโยงของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
สังคมและชุมชนในประเทศไทย
- แนวทางการดําเนินงาน กลไก มาตรการการสงเสริม ระบบการบริหารจัดการ วิธกี ารสรรหา
ทรัพยากร บทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สงเสริมใหคนในสังคมสามารถเขาถึง วทน. ได
อยางยัง่ ยืน
2. วิธกี ารศึกษา
2.1 ศึกษาสถานภาพ สภาพปญหาและระบุประเด็นการพัฒนาทีส่ าํ คัญสําหรับสังคมไทยทัง้ ในปจจุบัน
และที่คาดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต
2.2 คัดเลือกและศึกษาดูงาน (site visit) ชุมชนทองถิ่นในประเทศไทยที่เปนเปาหมายของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหความตองการและความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันมาใช โดยการทําให
เทคโนโลยีมรี าคาต่าํ ลงและสามารถนําไปใชไดอยางทัว่ ถึง
2.3 สัมภาษณและวิเคราะหสถานภาพ ความสามารถ บทบาท ความสําเร็จในการดําเนินงานดานการ
พัฒนาสังคมของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่พัฒนาเทคโนโลยีเ พื่อประโยชน
ของชุม ชนและทองถิ่น โดยการสรางความเชื่อมโยงสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด (ecosystem) เพื่อหา

แนวทางและกลไกการมีสวนรวมในการสนับสนุนใหเกิดการใช วทน. ที่เปนการสนับสนุนนวัตกรรมในสังคม
และชุมชน (ดูรายละเอียดใน ผนวก 1)
2.4 จัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นอยางนอย 2 ครั้ง จากผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
สังคมและชุมชนทองถิ่น
2.5 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ระบุแนวทาง/กลไกการดําเนินการ ระบบการบริหารจัดการ วิธกี าร
สรรหาทรัพยากร มาตรการสงเสริมและบทบาทของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการผลักดันใหเกิดการใช วทน. เพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมในสังคมและชุมชนในประเทศไทย
3. นิยามและความหมายของนวัตกรรมทัว่ ถึง (Inclusive Innovation)
การวิจัยพัฒนาดานวทน.มีเปาหมายเพือ่ สรางองคความรู และประยุกตความรูไ ปสูก ารพัฒนา มี
วัตถุประสงคสาํ คัญสองประการคือ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน และเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
ประชาชนในประเทศ แตเนือ่ งจากการลงทุนดานการวิจยั และพัฒนาตองใชงบประมาณและทรัพยากรสูง
และมีผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว การกําหนดนโยบายดานการวิจยั พัฒนาโดยภาครัฐหรือเอกชนจึงมัก
ใหความสําคัญกับการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน มากกวาจะคํานึงถึงการใชวทน.เพือ่ แกปญ
 หาความ
ยากจนและเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนฐานลางของสังคม
องคกรระหวางประเทศโดยเฉพาะธนาคารโลกและหลายประเทศใหความสําคัญกับนโยบายนวัตกรรม
ทัว่ ถึงมากขึน้ ในประเทศอินเดียมีกรณีศกึ ษาทีช่ ใ้ี หเห็นความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมของประชาชนฐาน
ลางของปรามิด (Bottom of the Pyramid—BOP) โดยทั่วไปจะใหคํานิยามอยางกวางๆกับ Inclusive
Innovation วาครอบคลุมถึง การพัฒนานวัตกรรมทีต่ อบสนองความตองการพืน้ ฐานของประชาชนฐาน
ลางของสังคม ตองสามารถผลิตไดดว ยตนทุนทีถ่ กู กวาเทคโนโลยีทม่ี ขี ายอยูใ นทองตลาด สามารถ
กระจายและเขาถึงประชาชนฐานลางไดอยางทัว่ ถึง ในราคาทีถ่ กู แตมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากประชาชนฐานลางเปนกลุม ประชากรทีม่ จี าํ นวนมาก เปนตลาดทีใ่ หญ ภาคธุรกิจและ
ผูป ระกอบการทางสังคม สามารถสรางผลกําไรอยางมหาศาลได แมวา สวนตางของตนทุน-กําไร (profit
margin) จะไมสงู แตจะชดเชยดวยขนาดของตลาดทีม่ จี าํ นวนมากได การกําหนดนิยามของประชาชน
ฐานลางของปรามิดหรือ BOP จะใชเกณฑรายไดของประชาชนมีตวั ชีว้ ดั กลาวคือวัดจากจํานวนประชากรทีม่ ี
รายไดตาํ่ กวา 1.25 US$ หรือ 2 US$ ตอวัน
อยางไรก็ตาม ในการกําหนดกลุม เปาหมายประชากรกลุม BOP และโดยเฉพาะในกรณีของประเทศ
ไทย ควรมีการทําความเขาใจกับประเภทของ “ความยากจน” ที่มีความซับซอนและมีหลายมิติ เพื่อใหผู
กําหนดนโยบายสามารถวางแผนและจัดทํานโยบายการพัฒนาวทน.ใหเหมาะสมและสอดคลองกับปริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชากรกลุมเปาหมาย และสรางกลไกใหเกิดการเขาถึงประชากรกลุม
ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ งานวิจยั จํานวนมากไดวเิ คราะหสภาพและการนิยามความยากจน
เริม่ ตนจากการนิยามความยากจนในมิตขิ องการมีปจ จัยดานวัตถุและการมีความสามารถในการใหไดมาซึง่
ปจจัยดานวัตถุเหลานัน้ (Material Well-Being) ซึง่ เกณฑการใชวดั ทีใ่ ชกนั ทัว่ ไปจะใชดชั นีดา นรายไดหรือวัด
เสนความยากจนเปนหลัก แตยงั มีการจัดกลุม ของความยากจนในมิตอิ น่ื ๆ ในป 1999 ธนาคารโลกไดทาํ วิจยั
ในหัวขอ Consultations with the Poor ใชการวิจยั แบบมีสว นรวม สํารวจความคิดเห็นของคนยากจนกวา
20,000 คน จากกวา 200 ชุมชน ใน 23 ประเทศทัว่ โลก1 พบเสียงสะทอนถึงปญหาและสภาพความเปนอยู
ดู Deepa Naryayan และคณะ ในเอกสารรายงานเรือ่ ง Global Synthesis: Consultations with the Poor, September 20, 1999. นอกจากนั้น
การนิยามและจัดประเภท ของความยากจนยังสามารถพบไดใน…..............
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และประเด็นทีต่ อ งการไดรบั การพัฒนาเพือ่ ใหมสี ภาพชีวติ ความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ รายงานไดประมวลลักษณะของ
ความยากจนไดดงั นี้
· ดานวัตถุเพือ่ การดํารงชีวติ (Material Well Being) ครอบคลุมถึงการมีอาหารทีเ่ พียงพอ
เครือ่ งนุง หม บานและทีอ่ ยูอ าศัย รวมไปถึงสิง่ ของทีต่ อ งใชในการดํารงชีวติ เนือ่ งจากในระบบเศรษฐกิจยุค
ใหม เงินเปนสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นสินคา การวัดรายไดจงึ เปนดัชนีชว้ี ดั สําคัญที่สะทอนสภาวะของการ
ไดมาซึง่ วัตถุ ดัชนีชว้ี ดั ความยากจนทีม่ กั นิยมใชกนั โดยทัว่ ไปจึงไดแก เสนความยากจน (poverty line) ระดับ
รายไดตอ หัวและครัวเรือน เปนตน
· ดานสุขภาพกายและใจ (Physical and Psychological Well-Being) สภาวะความยากจนและ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตอสุขภาพและสุขภาวะของคน เชน ความเครียด ความอาย ความสิน้ หวัง
· ดานความสัมพันธและความเกือ้ กูลทางสังคม (Social Cohesion) ในสังคมของประชาชนฐาน
ลางของประเทศจะมีสัดสวนของภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ (informal economic) สูง ซึ่งจะไมสามารถ
วัดไดดว ยเครือ่ งมือทางเศรษฐกิจสมัยใหม ยกตัวอยางเชน ในสังคมชนบทของไทย จะหาแหลงอาหารจาก
สวนครัวรอบบาน ของปา มีการชวยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน ความสัมพันธดงั กลาวจะนํามาซึง่ การพัฒนา
ศักยภาพของคนเพื่อการพัฒนาได ในสังคมของคนจนเมือง ความสัมพันธทางสังคมจะมีการเกื้อกูลที่ต่ํากวา
ความเขาใจในเรือ่ งความเกือ้ กูลทางสังคมจะมีสว นสําคัญใหผกู าํ หนดนโยบายสามารถวางแผนการพัฒนาที่
เหมาะสม และสามารถเพิม่ ศักยภาพของชุมชนเพือ่ การพัฒนาตนเองได
· ปจจัยดานความปลอดภัยและความมัน่ คง (Security) ความรูส กึ ปลอดภัย สภาพการจางงาน
และการมีงานทํา ในกลุม ของคนยากจน สภาวะการจางงานจะเปนแบบไมถาวร ทําใหเกิดความไมมน่ั คงใน
ชีวติ และรายได
· ปจจัยดานขอมูลและอํานาจการตอรอง (Powers and Voices) ครอบคลุมการเขาถึงขอมูลดาน
ตลาด แหลงทุนและขอมูลการเงิน คนยากจนจะมักจะไมมที างเลือกและอํานาจตอรอง รวมไปถึงอํานาจ
ตอรองทางการเมือง การขาดพลังตอรองทางการเมืองมีความสัมพันธกบั การไดรบั บริการดานโครงสราง
พืน้ ฐานทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพจากรัฐ เชน ระบบสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบการสือ่ สาร ระบบพลังงาน เปน
ตน
สถิตแิ ละดัชนีวดั ความยากจนเปรียบเทียบ
กราฟ 1 และ 2 แสดงแนวโนมของรอยละประชากรของประเทศ ทีม่ รี ายไดตอ หัวตอคนนอยกวา
1.25$ และ 2$ ตอวัน ระหวางปี 1997 – 2010 จากขอมูลเปรียบเทียบจะเห็นวา
· ประเทศอินเดียจะมีรอ ยละของประชากรทีด่ าํ รงชีวติ ดวยรายไดนอ ยกวา 1.25$ และ 2$ อยูถ งึ
32.67% และ 75.62% (ขอมูลป 2010 และ 2005)
· ในขณะทีป่ ระเทศจีนมีสดั สวนถึงรอยละ 13.6 และ 29.79 ตามลําดับ (ขอมูลป 2008)
· สําหรับประเทศในกลุม อาเซียน ยกเวนไทย มาเลเซีย และสิงคโปร จะมีสดั สวนดังกลาวไมตาํ่
กวารอยละ 10 และ 40 ตามลําดับ (ในป 2008)
· ในป 2009 ประเทศไทยมีสดั สวนของประชากรทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา 1.25$ และ 2$ อยูร อยละ 0.37
และ 4.58 ตามลําดับ ซึง่ เทียบเปนประชากรประมาณ 0.3 และ 2.98 ลานคนตามลําดับ
· อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาแนวโนมพบวาสัดสวนของประชากรทีเ่ รียกวากลุม ฐานลางของปรา
มิด (BOP) มีแนวโนมทีล่ ดลง

กราฟ 1 รอยละของประชากรทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา 1.25$ ตอวัน (PPP, 2005) เปรียบเทียบระหวาง
ประเทศ, 1997 - 2010

ที่มา

ขอมูลจากธนาคารโลก

กราฟ 2 รอยละของประชากรทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา 2$ ตอวัน (PPP, 2005) เปรียบเทียบระหวาง
ประเทศ, 1997 - 2010

ที่มา

ขอมูลจากธนาคารโลก

สถิตสิ าํ หรับประเทศไทย

จากขอมูลสถิต2ิ พบวา
· ประมาณรอยละ 67 ของประชากรในประเทศไทยอาศัยอยูใ นเขตชนบท รอยละ 42 ทํางานใน
ภาคการเกษตร
· ในภาพรวมของการจางงาน ประมาณการวา รอยละ 62 หรือประมาณ 24 ลานคนของกําลัง
แรงงานในประเทศทํางานในภาคธุรกิจนอกระบบ (Informal Sector) และในจํานวนนีก้ วารอย
ละ 60 (หรือ 14.4 ลานคน) อยูใ นภาคการเกษตร
· ประเด็นของการกระจายรายได รอยละ 10 ของประชากร (สวนยอดของฐานประชากร) มีสดั สวน
ของรายไดรวมกันเปนรอยละ 42.6 ของรายไดประชาชาติของประเทศ ในขณะที่ ประมาณรอย
ละ10 ของประชากรฐานลาง มีสดั สวนของรายไดเพียงรอยละ 1.6 เทานัน้
· รอยละ 80 ของประชากรมีรายไดอยูร ะหวาง 40-200 เหรียญสหรัฐฯตอเดือน หรือประมาณ
1,200-6,000 บาทตอเดือน ในจํานวนนีม้ คี นยากจนทีม่ รี ายไดนอ ยกวา 2 เหรียญสหรัฐตอวันหรือ
นอยกวา 60 บาทตอวัน ถึงรอยละ 26.5 (recheck ขอมูลอีกครัง้ ) ในจํานวนนีเ้ ปนคนจนเมือง
ประมาณรอยละ 3 และเปนคนจนในชนบทรอยละ 10.4 ในกลุม ประชากรฐานลางนีน้ อกจากจะ
มีรายไดทต่ี าํ่ แลว การเขาถึงการบริการพืน้ ฐานของภาครัฐก็มจี าํ กัด อาทิเชน ไฟฟา น้าํ สะอาด
การคมนาคมขนสงการศึกษา สาธารณสุขมูลฐาน และการบริการพืน้ ฐานอืน่ ๆ เปนตน
· ในป 2009 ประเทศไทยมีสดั สวนของประชากรทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา 1.25$ และ 2$ อยูร อยละ 0.37
และ 4.58 ตามลําดับ ซึง่ เทียบเปนประชากรประมาณ 0.3 และ 2.98 ลานคนตามลําดับ แตเมือ่
พิจารณาจากประชากรทีอ่ ยูใ ตเสนความยากจนจะมีประมาณ 5.3 ลานคน
· จากกราฟ 3 มีขอ สังเกตประการหนึง่ คือ หลังป 2010 แนวโนมของประชากรทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา
2$ มีอตั ราการลดลงอยางมีนยั ยะสําคัญ ขณะทีก่ ลุมทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา 1.25$ มีอตั ราการลดที่
นอยกวา แตในป 2007 เปนตนมา อัตราการลดของทัง้ สองกลุม นอยลงและเริม่ คงที่ นาจะ
สะทอนถึงผลกระทบของการพัฒนาทีม่ ตี อ การเพิม่ ขึน้ ของรายไดของประชาชน แตสดั สวนทีเ่ ริม่
คงทีอ่ าจมีนยั ยะถึงกลุม BOP ทีม่ ขี อ จํากัดในการเขาถึงการพัฒนา หรือการเกิดขึน้ ของภาวะ
ความยากจนดักดาน
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กราฟ 3

เสนความยากจนและประชากรทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา 1.25% และ 2$ ของไทย
ป 1987-2009 (รอยละของประชากรทัง้ หมด)

4. ประสบการณตา งประเทศกับการสนับสนุนนวัตกรรมทัว่ ถึง (Inclusive Innovation)
4.1 บทบาทของธนาคารโลก
ธนาคารโลกเปนองคกรระหวางประเทศทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที2่ ในชวงทศวรรษ
1950 – 1960 ยุทธศาสตรการพัฒนามุง เนนการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานและการฟน ฟูเศรษฐกิจหลังสงคราม
การพัฒนาเศรษฐกิจอยูภ ายใตกรอบคิดทีเ่ นนการสงเสริมกลไกตลาดและระบบทุนนิยมเสรี โดยมีความเชือ่ วา
การพัฒนาจะนําความเจริญและความมัง่ คัง่ ไปสูป ระเทศนัน้ ๆ และจะเกิดการกระจายความมัง่ คัง่ ไปยังภาค
สวนตางๆของสังคม (Trickle Down) ในชวงแรกธนาคารโลกยังไมมยี ทุ ธศาสตรการแกไขความยากจนที่
ชัดเจน ในราวทศวรรษ 1970 แนวความคิดการพัฒนากระแสหลักถูกตัง้ คําถามและวิพากษจากการภาค
ประชาสังคม การพัฒนานําไปสูก ารกระจุกตัวของรายได ผลประโยชนเกิดกับคนกลุม นอย เกิดการดึงดูด
ทรัพยากรจากภาคชนบทและทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ไปหลอเลีย้ งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ไมไดสรางใหเกิดการมีสว นรวมจากภาคสวนตางๆของสังคม เกิดปญหาสังคมตางๆตามมาอยางมากมาย
ในราวทศวรรษ 1990 ธนาคารโลกเริม่ ตนกําหนดยุทธศาตรการแกปญ
 หาความยากจนเปน
ยุทธศาสตรหลัก แตแนวความคิดยังคงอยูภ ายใตการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของกลไกตลาด
ธนาคารโลกมีความเชือ่ วาทรัพยสนิ ทีม่ คี า มากทีส่ ดุ ของคนยากจนคือแรงงาน การพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน
ผานการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานดานการศึกษาและการสาธารณสุขเปนนโยบายหลัก ในกลางทศวรรษ 1990
ในยุคของนาย Stiglitz ผูอ าํ นวยการธนาคารโลก ใหความสําคัญกับการมีสว นรวมของภาคสวนตางๆและภาค

ประชาชนในการตรวจสอบการลงทุนของภาครัฐ ใหความสําคัญกับการพัฒนาทีเ่ พิม่ ศักยภาพของประชาชนใน
ทองถิน่ (Empowerment) การสรางกลไกใหผมู สี ว นไดเสียในทองถิน่ มีสว นในการกําหนดและตรวจสอบทิศ
ทางการพัฒนา เริม่ มีการกลาวถึงการแบงปนความรูแ ละประสบการณของประเทศตางๆ การใช
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแกปญหาความยากจน
ตัง้ แตป 2000 เปนตนมา ธนาคารโลกใหความสําคัญกับการมีสว นรวมของภาคสวนตางๆ มากขึน้
การสรางกลไกการแบงปนประสบการณและความรูข องการพัฒนา มีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาเพือ่
ตอสูก บั ความยากจนทีช่ ดั เจนขึน้ เชน การกําหนดโปรแกรมดานการตอสูก ับภาวะโลกรอนกับความยากจน
การเพิม่ ศักยภาพและบทบาทของสตรีเพือ่ การพัฒนา การสงเสริมนวัตกรรมทัว่ ถึง เปนตน
4.2 ประสบการณของตางประเทศกับการสงเสริมนโยบายนวัตกรรมทัว่ ถึง
· ประเทศอินเดีย
· ประเทศจีน
· ประเทศมาเลเซีย
· กรณีศึกษา Inclusive Innovation
5. ระบบนวัตกรรมเพือ่ ประชาชนฐานลางของประเทศไทย
5.1 การวิเคราะหภาพรวมการพัฒนาชนบทของไทย โอกาสและขอจํากัด
· สถานภาพ สภาพปญหาและระบุประเด็นการพัฒนาทีส่ าํ คัญสําหรับสังคมไทยทัง้ ในปจจุบนั
และที่คาดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต กรอบและความหมายของนวัตกรรมทัว่ ถึงทีเ่ หมาะสมกับ
ปริบทและวัฒนธรรมของไทย
· สถานภาพ ความสามารถ บทบาท ความสําเร็จในการดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานทีพ่ ฒ
ั นาเทคโนโลยีเพือ่ ประโยชนของ
ชุมชนและทองถิน่ โดยการสรางความเชือ่ มโยงสําหรับผูม สี ว นเกีย่ วของทัง้ หมด (ecosystem)
เพือ่ หาแนวทางและกลไกการมีสว นรวมในการสนับสนุนใหเกิดการใช วทน. ทีเ่ ปนการสนับสนุน
นวัตกรรมในสังคมและชุมชน
5.2

ระบบนวัตกรรมของประเทศไทยในปจจุบัน

5.3

ขอจํากัดของการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ BOP

6. ขอเสนอเชิงนโยบาย

คําถามในเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย
เปาหมายของการสงเสริม Inclusive Innovation
· Inclusive Innovation เปนยุทธศาสตรหนึง่ ของการสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ ใชหรือไม
· Inclusive Innovation จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนฐานรากของประเทศไดอยางไร และ
จะตองมุง การพัฒนาในกลุม ใดบาง
o ดานอาหารและโภชนาการ
o ดานสุขภาพและอนามัย
o ดานการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต (แรงงาน เกษตร)
o ดานการเขาถึงขอมูล อํานาจตอรอง และประชาธิปไตยฐานราก
o ดานการเพิม่ ศักยภาพและพลังของชุมชน (Empowerment)
o การตอบโจทยการพัฒนาประเทศในระยะยาว เชน การมุง สูเ ศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) การพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกรรายยอย ฯลฯ
· ระบบและกลไกทีจ่ ะตองพัฒนาเพือ่ สนับสนุน Inclusive Innovation
- ประเภทขององคกรและหนวยงานที่ทํา มูลเหตุและแรงจูงใจ ระบบและกลไกใน
การทํางาน เครือขายและการปฏิสมั พันธของภาคสวนตางๆทีเ่ กีย่ วของ และ
บทบาทของผูม สี ว นไดเสียในกลุม ตางๆ
- กลไกวิเคราะหและทําความเขาใจตอความตองการพืน้ ฐานของ BOP (Deep
Understanding of BOP)
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการและปริบทของกลุม
BOP (Innovation that meet specific demand and make it generalizes
for board BOP)
- กลไกเชิงพาณิชย แผนธุรกิจการตลาด (Business and Marketing Model)
- นโยบายและการบริหารเชิงระบบเพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมทัว่ ถึง
· ขอเสนอแนะเชิงนโยบายทีร่ ะบุแนวทาง/กลไกการดําเนินการ ระบบการบริหารจัดการ วิธกี าร
สรรหาทรัพยากร มาตรการสงเสริมและบทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการผลักดันใหเกิด
การใช วทน. เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในสังคมและชุมชนในประเทศไทย

ผนวก 1

การดูงานและรายชื่อผูจะไปสัมภาษณ และประเด็น
ทางผูศ กึ ษาจะทําการสอบถามและสัมภาษณ ผานการวิเคราะหของผูน าํ ชุมชน ผูป ฏิบตั กิ ารทาง
สังคม องคกรพัฒนาเอกชน หรือผูน าํ การเปลีย่ นแปลง (Local Change Agent) โดยจะไมมงุ เปาการ
สัมภาษณทต่ี วั ชาวบานหรือประชาชนโดยตรง มีกรอบคําถามและประเด็นทีเ่ กีย่ วของ
1. ประเด็นดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุม BOP สถานภาพปจจุบนั และแนวโนมทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต อะไรเปนปจจัยขับเคลือ่ น (Driven Forces) และความเสี่ยง (Risks) ที่จะมีผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของกลุม BOP
2. การเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธของชุมชนและกลุม BOP กับสังคมภายนอก อะไรคือกลไกในการ
เชือ่ มโยง (โครงสรางพืน้ ฐาน กลไกตลาด ระบบการสือ่ สาร การศึกษา ฯลฯ) ระดับของความ
เชือ่ มโยงสัมพันธเปนอยางไร การเชือ่ มโยงสัมพันธดงั กลาวนําไปสูก ารยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ หรือไม อะไรยังคงเปนประเด็นปญหาพืน้ ฐานดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ
3. การใชและประยุกตเทคโนโลยีในกลุม BOP เปนอยางไร และใชเพื่อประโยชนอะไร เทคโนโลยีที่
ใชในชุมชนเปนสิง่ แปลกแยก/แปลกปลอม หรือสามารถตอยอดใหกบั ความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาเดิมที่
มีอยู เพื่อสรางทางเลือกของการพัฒนาที่ดีกวา การลงทุนในเทคโนโลยีมีหรือไม อะไรเปนเหตุ
ปจจัยในการตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีของชุมชน (มิตขิ องอรรถประโยชน—utility การวิเคราะห
ผลตอบแทนการลงทุน การโฆษณาชวนเชือ่ มิตทิ างสังคมและระบบอุปถัมภ ฯลฯ)
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีจ่ ะตอบปญหาในขอ 1 เปนอยางไร อะไรควรเปน Focus
Technology สําหรับประชากรกลุม BOP อะไรคือขอจํากัดและปญหาของการวิจยั พัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีดงั กลาวสูก ลุม เปาหมาย
5. อะไรเปนปจจัยสําคัญและกลไกที่จะนําไปสูก ารสื่อสารระหวาง Community Demand และ
Technology Supplier ซึง่ จะนําไปสูก ารสรางนวัตกรรมทีไ่ ดรบั การยอมรับของกลุม BOP
นอกเหนือจากประเด็นเรื่องประโยชนใชสอยแลว (Function) มีประเด็นหรือมิตอิ น่ื ๆอีกหรือไมท่ี
ทําใหการสรางนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีไมไดรบั การยอมรับจากกลุม BOP และจะ
แกไขปญหาอยางไร
6. กลไกและระบบสนับสนุนการสงเสริมนวัตกรรมทั่วถึงในปริบทของสังคมไทยและวัฒนธรรม
ทองถิ่น (ทําอยางไรใหการสรางนวัตกรรมทั่วถึงเกิดจากความตองการของกลุม BOP –Demand
Driven จะสราง Capability ใหกบั Local Change Agent ไดอยางไรเพือ่ ใหสามารถวิเคราะห
โจทยความตองการและสือ่ สารกับนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีได)
7. บทบาทของรัฐ ภาคเอกชน และสวทน.ในการสนับสนุนนวัตกรรมทัว่ ถึงจําเปนหรือไม อยางไร
รายชื่อบุคคลที่จะสัมภาษณ ไดแก
- ตัวแทนและผูนาํ กลุม วิสาหกิจชุมชนบานโนนดินแดน จังหวัดบุรรี มั ย
- ตัวแทนและผูน าํ กลุม เกษตรกรแบบวนเกษตรในพืน้ ทีป่ า รอยตอ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
- ตัวแทนและผูป ฏิบตั งิ านสังคมกลุม ฮักเมืองนาน จังหวัดนาน
- นักวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทท่ี าํ งานกับชุมชนและสังคม
- องคกรพัฒนาเอกชนผูท าํ งานดานการบริหารเชิงระบบและการเรียนรู
ผูป ฏิบตั กิ ารทางสังคม ผูเ ชีย่ วชาญดานการเงินและการตลาดเพือ่ สังคม

