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ปจจุบันเราไดยินและไดเห็นคำวา “นวัตกรรม” ปรากฎอยูทั่วไปทั้งในหนา
หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละในจอโทรทั ศ น แ ทบทุ ก วั น หากใช internet search
engine อยาง google ทำการคนหาคำวา “นวัตกรรม” จะพบผลการคนหา
ทัง้ หมดประมาณ 67,000 รายการ แตถา คนหาคำวา innovation เราจะพบ
ถึง 32,100,000 รายการ ซึ่งแนนอนวาขอมูลดังกลาวสะทอนความตื่นตัว
และระดับการรูจักรับรูที่แตกตางกันระหวางชาวไทยกับชาวตางประเทศ

“นวัตกรรม”
เปนคำไทย แปลมาจากคำวา

INNOVATION
เปนคำนามทีเ่ กิดจากคำกิรยิ าวา innovate
ซึ่งเปนศัพทที่เกิดในสมัยกลางศตวรรษที่ 16
แตเพิง่ เปนทีร่ จู กั กันไดไมนานนักในราว 15 ปทผี่ า นมา
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The NEW OXFORD Dictionary of ENGLISH
ใหความหมายของคำกิริยา innovate ไววา ทำการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ มี
อยูแลว โดยเฉพาะโดยการใชวิธีการใหม ความคิดใหม หรือผลิตภัณฑใหม
(make changes in something established, especially by introducing
new methods, ideas, or products)

สวนความหมายของ innovation
ความหมายแรก หมายถึง วิธีหรือกระบวนการตางๆ ของการ innovating
ความหมายทีส่ อง หมายถึง วิธกี ารใหม หรือความคิดใหม หรือผลิตภัณฑใหม
ในความหมายที่สอง โดยสรุปแลว innovation หมายความไดทั้งการเปน
กระบวนการของการทำสิ่งใหม และการเปนสิ่งใหมในตัวของมันเอง (ในแงนี้
เขาใจไดงายกวาเพราะการทำอะไรใหมๆ มันก็เปนของใหมในตัวเองอยูแลว)
ยิ่งถาดูรากศัพทภาษาลาตินแลวยิ่งชัดเจนวามีนัยเรื่อง “ความใหม” เปน
องคประกอบหลักเลยทีเดียว
หากวิเคราะหรากศัพทที่มาจากภาษาอังกฤษจะพบวา innovation มาจาก
ภาษาลาติ น ว า innovat- หมายถึ ง “ถู ก เปลี่ ย นใหม ถู ก แก ไ ข” ซึ่ ง มี
คำกิริยาในลาตินคือ innovare มาจากคำวา in- “กลายเปน” + novare
“ทำใหใหม” (ซึง่ คำนีก้ ม็ าจากคำวา novus แปลวา “ใหม”)
เมื่อนำเขามาใชในประเทศไทย เดชะบุญของชาวไทยที่มีผูแปลเปนคำไทยวา
“นวัตกรรม” ทำใหชาวไทยไมตองใชทับศัพทคำวา อินโนเวชั่น เหมือน
ทีเ่ ราใชกบั คำวา เทคโนโลยี
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คำวา “นวัตกรรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให
ความหมายวา เปนคำนาม หมายถึง “สิ่งที่ทำขึ้นใหม หรือแปลกจากเดิม
ซึ่งอาจจะเปนความคิด วิธีการหรืออุปกรณ เปนตน” โดยมาจากภาษาบาลี
วา นวต + ภาษาสันสกฤตวา กรฺม
คำวา “นว” เองเปนคำวิเศษณ แปลวา “ใหม” ใชเปนคำนำหนาสมาส เชน
นวกรรม (น.) การกอสราง, นวกะ (น.) ผใู หม ผอู อ น นวนิยาย หรือแปลวา
“เกา” เชน นวโลหะ
ฉะนัน้ คำวา “นวัตกรรม” ในบานเราเองก็มที มี่ ารากศัพทจากคำทีแ่ ปลวา “ใหม”
เฉกเชนเดียวกับในภาษาอังกฤษนั่นเอง และมีความหมายตรงเผงกับคำวา
innovation เลยทีเดียว เสียอยแู ตวา ในบานเราไมมคี ำกิรยิ าทีถ่ อดมาจากคำวา
innovate ดังนั้น เรื่องนวัตกรรมจึงมีแตคำนาม ไมมีคำกิริยา เวลาจะพูด
ใหเปนกิริยาก็ตองพูดวา ทำหรือสรางนวัตกรรม ทำใหตองมีการแปลกัน
อีกทีวานวัตกรรมหมายถึงอะไร
คำวา “นวัตกรรม” นี้ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีผูใหความหมายไว
แตกตางกันมากมาย บางขึน้ กับบริบทขององคกร บางขึน้ กับตัวผใู หความหมาย
ซึง่ ก็ตอ งสุดแลวแตผใู ชวา จะอางอิงความหมายของใคร แตเนือ้ แทโดยหลักแลว
ยอมตองมีความหมายเกี่ยวของกับเรื่องความ “ใหม” อยูเสมอ ไมวาจะทั้ง
ไทยหรือตางประเทศ
แตหลังจากไดขบคิดกันอยางหนัก สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ
(National Innovation Agency: NIA) ซึง่ ณ ทีน่ ขี้ อใชคำเรียกวา “สนช.”
ไดใหคำจำกัดความไววา
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“นวัตกรรม” คือ
สิ่งใหมที่เกิดจาก
การใชความรูและความคิดสรางสรรค
ที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

“Innovation” as new things derived from the explotation
of knowledge and creativity, leading to enhancement of
social and economic value
หากจะจำแนกคำสำคัญในคำจำกัดความ จะประกอบดวยคำ 3 คำ คือ

“สิง่ ใหม”
“การใช”
“ทีม่ ปี ระโยชน”
คราวนีล้ องหันมาวิเคราะหความ “ใหม” ในแงของนวัตกรรมดูบา งวาคืออะไร?
สิง่ ใหม วิธกี ารใหม ความคิดใหม ผลิตภัณฑใหม รวมๆ กันแลวหมายความวา
นวัตกรรม ทัง้ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษทัง้ สิน้ แตจริงๆ แลวนาคิดวามัน
“ใหม” แคไหน อยางไรและสำหรับใคร
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วิธงี า ยทีส่ ดุ ในการหาความใหม จึงไปมองทีค่ วามสามารถในการ “ใช” ความรู
และความคิดสรางสรรค ซึ่งไมจำเปนที่จะตองเปนความรูใหมเสมอไป เปน
ความรเู ดิมก็ได แตตอ งมีวธิ กี ารคิด วีธกี ารใช และวิธกี ารจัดการ “แบบใหม”
และที่สำคัญที่สุดคือ ตอง “เกิดประโยชน” ที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจนทั้งตอ
เศรษฐกิจและสังคม
แลวระดับของความ “ใหม” ในแงของนวัตกรรม คืออะไรกันเลา?
นาเสียดายที่นิยามทั้งหลายไมไดกลาวถึงประเด็นนี้ไวเลย ทำใหตอง
ตีความกันใหกวางทีส่ ดุ วาเปนความ “ใหม” ทีม่ ปี ระโยชนกวาของเดิม
ทีนกี้ ย็ งุ อีกตรงทีว่ า “ดีกวามีประโยชนกวาอยางไร” ก็เลยทำใหนกั ทฤษฎี
นักปฏิบตั ทิ งั้ หลายตองพิสจู นและขอพิสจู นทงี่ า ยและเห็นไดชดั ทีส่ ดุ ก็คอื
ขายไดเชิงพาณิชยหรือไม และเมือ่ เวลาผานไปนานวันเขา ความหมาย
ของ “นวัตกรรม” ก็เลยกลายเปนผูกกับเรือ่ งความสำเร็จในแงการคาการ
พาณิชยไป และเลยกลายเปนจุดเริม่ ตนของการแบงแยกความแตกตาง
ระหวาง การประดิษฐกบั นวัตกรรม เพราะหากคิดหรือทำอะไรใหมๆ
ไดออกมาแลวยังไมไดขายก็เรียกวาเปนแค “การประดิษฐ” แตถา
ขายไดมีมูลคา ก็เรียกวาเปน “นวัตกรรม”
ระยะหลังๆ นวัตกรรม จึงเปนสิ่งที่ควรจะตองเกิดประโยชน (แมวาจะมี
นวัตกรรมบางอยางที่ไมประสบความสำเร็จเลยในอดีตก็ตาม) องคประกอบ
สำคัญของนวัตกรรม ก็คือ การประยุกต ปรับใชเพื่อผลทางพาณิชย และ
จุดนี้เปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรเศรษฐกิจของมนุษยเลย
ทีเดียว ดูตวั อยางเชน การคนพบและพัฒนา ไฟฟา เครือ่ งจักรไอน้ำ เครือ่ งยนต
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ฯลฯ นักเศรษฐศาสตรสมัยใหมบางคนถึงกลับทำนายวา นวัตกรรม เปน
หนทางทีจ่ ะแกไขปญหาของทุนนิยมได โดยผานการคิดคนสิง่ ใหมๆ เพือ่ รักษา
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและเยียวยาผลเสียจากระบบอุตสาหกรรมที่
ทุนนิยมสรางไว นอกจากนี้ในประเทศที่พัฒนาแลวก็โยงเรื่อง นวัตกรรม
เปนศูนยกลางของขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับองคกรและ
ระดับประเทศ
ความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องใน
ซีกโลกตะวันตก นวัตกรรม กลายเปนคำในระดับมหภาคมากขึน้ และปจจุบนั
ก็ถกเถียงกันวา นวัตกรรม เปนเรือ่ งของฝง อุปทาน (supply-pushed) เพราะ
มีฐานจากการคนพบทางเทคโนโลยี หรือฝงอุปสงค (demand-led) เพราะ
เกิดจากความตองการของสังคมและตลาด จริงๆ แลวขณะนี้นักทฤษฎี
สวนหนึ่งก็เริ่มโนมเอียงมาทางความเชื่อวา นวัตกรรม เปนเรื่องที่เกิดจาก
อุปสงค เพราะความตระหนักถึงความตองการของผูบริโภคเปนปจจัยหลัก
ที่มีความสำคัญตอความสำเร็จของนวัตกรรมมากกวาความเปนไปไดดาน
เทคนิค เพราะสินคาหากผลิตแลวไมมีคนซื้อก็ไมนับเปนความสำเร็จได
นวัตกรรม ในภาคธุรกิจมีที่มาไดหลายๆ ทาง ปจจุบันก็มีการใหความสนใจ
มากเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมแบบ breakthrough
พวกนี้จะเปนนวัตกรรมที่มีความใหมในทำนองเปลี่ยนแปลงอยางถอนราก
(radical innovation) แตยังไงก็ตาม นวัตกรรมอาจพัฒนามาจากรูปแบบ
ที่เปนทางการนอยกวานี้ได เชน การดัดแปลงวิธีปฏิบัติในงานโดยอาศัย
ประสบการณและความรูในสาขาวิชา เรียกวาเปนนวัตกรรมแบบคอยเปน
คอยไป (incremental innovation) ซึง่ สนช. เองก็งงอยเู หมือนกันวาทำไม
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จะตองแบงประเภทนวัตกรรมเปนใหมมากๆ ใหมมาก หรือใหมนอย ฯลฯ
หากจะกลาวโดยรวมๆ แลวเสนแบงทั้ง 2 รูปแบบนี้บางทีก็ลางเลือนและมี
ขอยกเวนปลีกยอยมากมาย

นวัตกรรม ไมจำเปนตองเปนเรื่องของเทคโนโลยีเสมอไป
ตัวอยางเชน ตอนที่ McDonald’s ประยุกตใชวธิ กี ารผลิตแบบ production
line ไปใชในการผลิตของรานอาหาร ก็สามารถทำใหใชแรงงานในรานทีม่ ที กั ษะ
ความรูนอยไปผลิตอาหารที่มีคุณภาพจำนวนมากไดอยางรวดเร็ว อันเปน
จุดกอเกิดของอุตสาหกรรมฟาสตฟูดขึ้นมา และปจจุบันในสหรัฐอเมริกา
วิธกี ารนวัตกรรมเชิงการบริหารอยางลักษณะนีย้ งั ไดรบั ความคมุ ครองเหมือนๆ
กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอีกดวย เพราะไดรับการอนุญาตใหจดสิทธิบัตร
ไดแลวเรียกวา US Business Method Patent แมวาจะไมมีความใหม
ในแงของเทคโนโลยีจริงๆ เลยก็ตาม
จะเห็นไดวาเรื่องนวัตกรรมนี้จะตองอาศัยเวลาที่จะทำความเขาใจกับมันดวย
เพราะหากอาศัยพจนานุกรมในการแปลความหมายอยางเดียว แมวาจะได
ความหมายที่สมบูรณตามหลักรากศัพท แตไมทันสมัยและอาจจะสื่อสาร
กันไปคนละทางกับผูฟงได ที่ผานมาขอเขียนนี้ไดพยายามตอบคำถามเรื่อง
ของความใหมแลว วาใหมแคไหน และใหมอยางไร สวนใหมสำหรับใครนั้น
ยังมีขอถกเถียงกันไดอีก เพราะคุณอาจบอกวา สิ่งที่คุณทำใหมสำหรับคุณ
ใหมสำหรับองคกร/บริษัท หรือใหมในประเทศ ใหมระดับโลก ถาตอบแบบ
กำปน ทุบดินก็ตอ งบอกวา ทุกอยางทีพ่ ดู เปนนวัตกรรมทัง้ นัน้ แตคนละระดับ
ใหมสำหรับใครก็เปนนวัตกรรมของคน / องคกร / ประเทศ นัน้
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ประเทศกำลังพัฒนาอยางเรา การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมไดกาวหนาทัดเทียมกับโลกพัฒนาแลวทุกเรื่อง ดังนั้น เราตองยอมรับ
ความจริงวา หากนวัตกรรมจะใหมแคระดับประเทศก็ดีมากๆ แลว ถาใหม
ระดับโลกยิ่งดีใหญ แตเรื่องความใหมนี้ ไมสมควรทึกทักเอาเองลอยๆ โดย
ขาดหลักฐานอะไรมายืนยัน จะใชความรสู กึ อยางเดียวก็ไมถกู ตอง ดังนัน้ คนที่
จะตัดสินไดดี ก็คือบรรดานักวิจัย ผูประกอบการที่เกี่ยวของนั้นเอง โดยมี
เครื่องมืออยางอินเทอรเน็ตมาชวยใหการสืบคนสะดวกขึ้นได ทั้งการสืบคน
จากฐานขอมูลสิทธิบตั ร หรือสืบจากฐานขอมูลวารสารตางๆ ฯลฯ
สรุปแลว การไดมาซึ่งนวัตกรรมนั้น ตองมีกระบวนการบางอยาง
ไมใชอยูเฉยๆ ทำไปตามปกติแลวเกิดนวัตกรรมขึ้นมา (แมบางที
อาจเกิดนวัตกรรมจากความไมไดตั้งใจบางก็มีเหมือนกัน) และเปน
กระบวนการของการรวมหลายๆ องคประกอบเขาดวยกัน ทั้งความรู
ทางเทคโนโลยี ความรูดานธุรกิจ ความรูเรื่องสิทธิบัตร ความรูเรื่อง
การเงิน ฯลฯ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ หรือ สนช.
ในฐานะหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมใหแพรหลาย
ในประเทศ จึงไดกำหนดนิยามพันธกิจไววา Connecting Knowledge:
ประสานความรู นั่นเอง เพราะการทำนวัตกรรมตองอาศัยการเชื่อมโยง
กรอบความรหู ลายๆ อยางเขาดวยกัน
กระบวนการตรงนีถ้ ามวาชัดเจนไหม ก็ตอ งตอบวาจะใหชดั เจนก็ทำได เพราะ
การทำกระบวนการยอมมีตวั ตนมีองคประกอบแนชดั แตเนือ่ งจากความรนู นั้
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มันฝงอยูในตัวคนเปน tacit knowledge บางครั้งก็ไดผลออกมาบาง
อยางที่หาที่มาที่ไปไมไดเหมือนกัน เพราะอีกแงมุมหนึ่งมันก็มีสิ่งที่เรียวา
สินทรัพยทจี่ บั ตองไมได (intangible asset) อยเู หมือนกันดวยในกระบวน
การทำนวัตกรรม
ดวยเหตุนี้ การพัฒนา นวัตกรรม ในยุคปจจุบันจึงมีความคลุมเครือใน
บางมิติเพราะตั้งอยูบนสมมติฐานของสิ่งที่เปนนามธรรม แมวาทุกอยาง
ในกระบวนการทำนวัตกรรมจะพูดถึงความชัดเจน วัดไดเปนตัวเงินก็ตาม
แตก็ยังมีสิ่งที่ตั้งบนฐานของเรื่องจับตองไมไดอยูบาง เชน การประสานงาน
ความสัมพันธสวนบุคคล ฯลฯ สรุปแลวเปนเรื่องของการผสมผสานระหวาง
นามธรรมกับรูปธรรม ซึง่ สอดคลองกับคำสอนในพระพุทธศาสนาเรือ่ ง นามรูป
วาประกอบดวย สิง่ ทีไ่ มมรี ปู คือ รไู มไดทางตา หู จมูก ลิน้ กาย แตรไู ดดว ยใจ
ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และสิง่ ทีเ่ ปนรูปซึง่ ไดแกรปู ขันธทงั้ หมด
การทำหรือสรางนวัตกรรมในความเห็นของผเู ขียนเปรียบเสมือนกับการ
เลนดนตรีแบบมโหรี ไมวาจะเปน symphony orchestra ของฝรั่ง
หรือ ปพ าทยแบบไทย ซึง่ ตองใชคนและเครือ่ งดนตรีหลายชิน้ มารวมกัน
กอใหเกิดเปนความงดงามทางสุนทรียศาสตร
นวัตกรรมไมไดใหประโยชนแกผลู งมือทำเทานัน้ แตผทู ไี่ ดพบเห็น ไดมี
สวนรวม ไดเรียนรยู อ มไดประโยชนอยางใดอยางหนึง่ ในทำนองเดียวกับ
การซึมซับหรือยึดเอาความสำเร็จของบุคคลหรือกิจการบางอยางที่
ประสบความสำเร็จเปนโมเดลในการดำเนินธุรกิจของตน หรือปรับ/
ประยุกตไปตามแนวทางที่ถนัด และผลที่ไดก็ไมไดเหมือนกันเสมอไป
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ตัวอยางเชน ทานสุนทรภู ไดฟงเสียงปของพระประดิษฐไพเราะ (ครูมีแขก)
ทำใหเกิดวรรณกรรมชิ้นเอกของไทยเรื่อง พระอภัยมณี หรือทานนายกฯ
โจวเอนไหล ไดยนิ เสียงระนาดเอกของคุณครูบญ
ุ ยงค เกตุคง แลวกลาวชมวา
เปรียบไดกับไขมุกตกลงในจานหยก ดนตรีเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจให
ผบู ริโภคสรางสรรคจนิ ตนาการฉันใด นวัตกรรมก็จะเปนวิธกี ารทีส่ ามารถสราง
และบมเพาะใหผูทำรังสรรคสิ่งใหมๆ ไดอยางตอเนื่องฉันนั้น
ถึงแมวา เปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปวา “การทำนวัตกรรม” เปนกลยุทธทสี่ ำคัญ
ในการสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและ
ระดับหนวยธุรกิจ แตขอ เท็จจริงประการหนึง่ ทีต่ อ งตระหนักคือ โดยมากแลว
การทำนวัตกรรมมักจะประสบกับความลมเหลว แตขณะเดียวกันหากบริษัท
ไมทำนวัตกรรม ธุรกิจนั้นก็ไปไมรอด

ถึงแมจะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
“การทำนวัตกรรม” เปนกลยุทธที่
สำคั ญ ในการสร า งศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการแข ง ขั น ทั้ ง ใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ หน ว ยธุ ร กิ จ
แต ข อ เท็ จ จริ ง ประการหนึ่ ง ที่ ต อ ง
ตระหนั ก คื อ โดยมากแล ว การทำ
นวั ต กรรมมั ก จะประสบกั บ ความ
ลมเหลว แตขณะเดียวกันหากบริษทั
ไมทำนวัตกรรม ธุรกิจนัน้ ก็ไปไมรอด

อะไรคือสิ่งที่เราเรียกวา
“การทำนวัตกรรม”
จะสังเกตวาในระยะนี้ไดมีการ
พูดถึงเรื่อง “ความคิดขายได”
หรื อ “แปลงทรั พ ย สิ น ทาง
ปญญาเปนทุน” อยูเสมอ และ
มักจะนำมาพูดเปนคนละเรื่อง
เดียวกัน ระหวาง “สิง่ ประดิษฐ
(invention)” “สิ ท ธิ บั ต ร
(patent) “งานวิจยั (research)”
และ “การทำนวัตกรรม”
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“งานวิจยั สิง่ ประดิษฐ องคความรู
หรือความคิดริเริ่ม สิ่งเหลานี้ไมใชนวัตกรรม
แตเปนจุดเริ่มตนของการนำไปสูนวัตกรรม”
การทำนวัตกรรมจึงใหความสำคัญสูงในการประเมินศักยภาพในการเพิม่ มูลคา
ทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added, EVA) ดังนั้น ในการแปลง
ความคิดเพื่อใหขายได หรือเพื่อใหมีนวัตกรรมใดๆ เกิดขึ้นนั้น นอกเหนือ
จากมีทรัพยสินทางปญญา หรือมีสิทธิบัตรเปนตนทุนแลว สิ่งที่สำคัญคือ
ตองประเมินความเปนไปไดทางเทคโนโลยี และความเปนไปไดในการผลิต
เพราะงานหลายอยางสามารถผลิตในปริมาณนอยๆ ได (เชนผลิตในหอง
ปฏิบัติการ) แตเมื่อนำออกไปสูสายการผลิตจริง ก็จะทำไมไดเขาทำนองวา
“แกงหมอเล็กกินอรอย แตแกงหมอใหญตองเททิ้งทุกที”
นอกจากนี้ ยังตองคำนึงถึงศักยภาพทางการตลาด ธุรกิจ และการลงทุน
ดวยเชนกัน
นวัตกรรมจึงเปนสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง
แต ใ ห ผ ลตอบแทนสู ง (high risk,
high return) ตามไปดวย แตนวัตกรรม
ไมใชการซื้อหวย ถึงแมวาจะเปนการ
ดำเนินธุรกิจทีเ่ สีย่ งก็จริง แตเปนความ
เสี่ยงที่ตั้งอยูบนหลักคิด หลักวิชาการ
และหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกตอง

นวัตกรรมไมใชการซื้อหวย
แตเปนความเสี่ยงที่ตั้งอยู
บนหลักคิด หลักวิชาการ
และหลั ก ปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ
ที่ถูกตอง
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นวัตกรรม จึงเปนการจัดการความรทู มี่ เี ปาหมายเพือ่ นำออกไปสภู าคการผลิต
และเปนขอตอที่สำคัญระหวางความรูและผลิตภาพ (productivity) ดังนั้น
หากบริษัทจะทำนวัตกรรมแลวไปเริ่มตนจากการตั้งหนวยงานวิจัย จึงไมนา
จะถูกตอง เพราะจะใชเวลานานเกินไปกวาจะเกิดนวัตกรรม แนวทางทีถ่ กู ตอง
คือตองไปแสวงหาความรู โดยอาจจะไปขอซือ้ สิทธิบตั รมาตอยอดงานทีต่ วั เอง
มีอยูแลว เพื่อสรางเปนเทคโนโลยีใหม หรือผลิตภัณฑใหมที่ไดประเมิน
ศักยภาพทางการตลาดชัดเจนแลว
นวัตกรรมจึงเปนเสมือนหนึ่ง “เข็มทิศชี้นำ” ในการสรางความเขมแข็งใหกับ
“ความคิดใหม” หรือ “การวิจยั และพัฒนา” โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี
และการประยุกตใชประโยชนในภาคการผลิต หรือการใชเทคโนโลยีในการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินคา หรือการตอยอดภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดเปนนวัตกรรม
ในการวางกลยุทธเพื่อ “นวัตกรรมประเทศไทย” ของ สนช. นั้น
ไดมงุ ไปทีก่ ลยุทธหลัก 3 ดาน ไดแก การยกระดับนวัตกรรมโดยตรง
การสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และการสรางองคกรนวัตกรรม
ทั้งนี้ สนช. ไดกำหนดใหการดำเนินงานอยูในระดับจุลภาค (micro)
แตไดตงั้ เปาหมายใหผลของนวัตกรรมสามารถเกิดประโยชนและเชือ่ ม
โยงไปถึงระดับมหภาค (macro) เพือ่ ให “นวัตกรรม” เปน “ตัวเรง”
ในการปรับโครงสรางภาคการผลิต ภาคการบริการ หรือแมกระทัง่ ภาค
สังคมและภาคการสรางความรูของประเทศ
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กลยุทธการยกระดับนวัตกรรมโดยตรงของ สนช. จึงเปนการพัฒนา
สงเสริมและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงความรู (KnowledgeDriven Innovation) ทีม่ าจากผลงานวิจยั และสิทธิบตั ร ทัง้ ทีม่ าจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดรวมมือกับสถาบันการเงินในโครงการ
“นวัตกรรมดี...ไมมดี อกเบีย้ ” ทัง้ นี้ สถาบันการเงินจะเปนผอู นุมตั เิ งินกู
(อาจมากถึง 100 ลานบาท) และ สนช. จะเปนผใู หการสนับสนุนดอกเบีย้
เงินกูแกโครงการนวัตกรรม
นอกเหนือจากโครงการเงินกูปลอดดอกเบี้ยแลว สำหรับนักลงทุนที่
ตองการทำโครงการนวัตกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ งู มาก สนช. ยังสามารถ
ใหการสนับสนุนทัง้ ดานวิชาการ ทัง้ ทีม่ าจากในประเทศและตางประเทศ
สนับสนุนการ outsourcing innovation หรือสนับสนุนเงินทุนให
เปลาในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” ตลอดจนขณะนีไ้ ดจดั ตัง้
บริษทั รวมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม เชน บริษทั “สตางค” จำกัด ซึง่
สนช. ไดลงทุนรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อใหบริษัท “สตางค”
ไปลงทุ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ใหม ห ลายๆ บริ ษั ท ที่ จ ะนำผลงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ออกสเู ชิงการคาได อาทิ บริษทั ทีผ่ ลิตชุดตรวจสอบ
โรคชนิดรวดเร็ว บริษัทผลิตหลอดเลือดสูญญากาศ บริษัทผลิต
เอนไซมหัวอาหารสัตว หรือบริษัทผลิตซอฟแวรแปลภาษา เปนตน
สำหรับการยกระดับนวัตกรรมในอีกลักษณะหนึง่ นัน้ จะเปนการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Innovation) ในสาม
สาขา ไดแก ธุรกิจชีวภาพ พลังงานและสิง่ แวดลอม และการออกแบบ
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และการสรางตราสินคา โดยโครงการนีจ้ ะมีลกั ษณะของการทำงานเปน
หนุ สวน และใชนวัตกรรมมาชักนำใหเกิดการทำงานในรูปแบบเครือขาย
วิสาหกิจ หรือ “คลัสเตอร” (innovation on cluster platform)
การทำนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร จะมีการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และ
ประสบการณตา งๆ ซึง่ กันและกันในกลมุ อุตสาหกรรม และใชความเชีย่ วชาญ
ของแตละฝายมาเปนจุดเดนในการดำเนินงานในแตละดาน เชน ดานการผลิต
ดานเทคโนโลยี หรือการตลาด ซึ่งจะทำใหลดความเสี่ยงและมีการประเมิน
คุณลักษณะของความเปนนวัตกรรม (innovative feature) และความ
เปนไปไดของโครงการดวยกันเองภายในเครือขายหุนสวน โดยดำเนินงาน
ในรูปแบบของความรวมมือและแขงขัน (coopetition) และมีเปาหมาย
ชัดเจนเพื่อเปนผูนำในตลาดใหม หรือการสรางรูปแบบธุรกิจใหม
ตัวอยางโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรที่ สนช. ไดริเริ่มบุกเบิกและเคย
ใหการสนับสนุนไปแลว ทั้งทางดานวิชาการและการเงิน เชน โครงการการ
ตรวจสอบยอนกลับ (traceability) ในกงุ สงออก โดยการพัฒนาซอฟตแวรใหม
ที่สามารถบอกแหลงที่มาของกุง ตลอดจนสามารถตรวจสอบความปลอดภัย
และคุณภาพของกุงที่สงออก โดยเปนการทำงานรวมกัน เปน “คลัสเตอร”
ซอน “คลัสเตอร” ระหวางกลุมผูผลิตซอฟตแวร กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
กลุมผูผลิตอาหารกุง และกลุมบริษัทแปรรูป ซึ่งจะเปนนวัตกรรมชิ้นสำคัญ
ที่จะทำใหสินคาสงออกของไทยมีความโดดเดนแตกตางจากประเทศคูแขง
อื่นๆ และขณะนี้กระทรวงการตางประเทศไดใหความรวมมือในการติดตาม
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมนี้ในกลุมประเทศสหภาพยุโรปแลว
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ความสำเร็จของโครงการ traceability ในกงุ และความพยายามในการสราง
ใหเกิดระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ทำใหกองทุน Asia Trust Fund
รวมทัง้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และศูนยพาณิชยกรรมระหวางประเทศ
(International Trade Center) ณ กรุงเจนีวา สนับสนุนเงินทุนใหแกขอ เสนอ
โครงการของ สนช. เรือ่ ง “การจัดตัง้ รูปแบบนวัตกรรมสำหรับเกษตรอินทรีย
ของประเทศไทย” ซึ่งผลของโครงการนี้จะทำใหเกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย
ทั้งดานการผลิต การตลาด การจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain
management) ตลอดจนระบบการควบคุม (control system)
ในดานการสรางตราสินคานัน้ สนช. ไดชกั นำเกิดโครงการสรางตราสินคาและ
สายผลิตภัณฑเซรามิกส “ศิระลำปาง (CeraLampang)” โดยไดรว มกับบริษทั
เซรามิกสในจังหวักลำปาง 11 บริษทั มารวมกันสรางตราสินคาไทย เพือ่ สงออก
ตางประเทศ แทนที่จะเปนเพียงแครับจางตางประเทศผลิต (OEM) และ
ไดรว มมือกับจังหวัดเพชรบูรณในการสรางตราสินคาของขาวกลองคุณภาพสูง
“O-rice” นอกเหนือจากนี้ สนช. ยังไดพฒ
ั นาโครงการยางแผนชนิดพิเศษที่
กำหนดคุณภาพหรือคาความยืดหยุนตามความตองการของลูกคาได และได
รวมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสมุนไพร “ไพลทานอยด” ใหเปน
สารออกฤทธิ์ชนิดใหมที่ใชเปนน้ำมันหอมระเหยในสปาและเครื่องสำอาง
รวมทัง้ ได “เปลีย่ น” องคความรดู า นกวาวเครือขาวของนักวิจยั จุฬาฯ ใหเปน
ผลิตภัณฑ “พิวราแร็กซ” ที่มีขอมูลวิชาการมาสนับสนุน เพื่อสงออกเปน
สินคาพรีเมี่ยมเกรดไปจำหนายในประเทศญี่ปุนและออสเตรเลีย แทนที่จะ
สงออกในรูปของวัตถุดิบ
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นอกจากนี้ ดวยความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพดานการบริหารจัดการนวัตกรรมของ
ประเทศไทย รวมถึงการที่ สนช. ไดจัดใหมีหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม
สำหรับผบู ริหาร เมือ่ ตนปทผี่ า นมา UNESCO จึงไดมอบหมายให สนช. เปน
แกนหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Establishment of a
Regional Network for Innovation Management” หรือการประชุม
“InnovAsia” ซึง่ ในการประชุมดังกลาว จะไดมกี ารประกาศสัตยาบันรวมกัน
ในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสรางเครือขายการบริหารจัดการนวัตกรรม
ในภูมภิ าคนี้ ซึง่ ในโอกาสนี้ สนช. ไดจดั ใหมกี ารประกาศ “รางวัลนวัตกรรม
แหงชาติ” ทั้งในสาขาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนการยกระดับภาพลักษณ
ของประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู
จะเห็นไดวา ในการ “นวัตกรรมประเทศไทย” จะประกอบดวยหลายๆ
กระบวนการ และแตละกระบวนการของการทำนวัตกรรม จะประกอบดวย
หลายๆ องคประกอบ ซึ่งองคประกอบเหลานี้ จะนำไปสูการสรางใหเกิด
“ระบบนวัตกรรม” และ “ระบบนวัตกรรมแหงชาติ”
สำนักนวัตกรรมแหงชาติ ไดใหคำนิยามของ ระบบนวัตกรรม และ ระบบ
นวัตกรรมแหงชาติ ไวดังนี้ (โปรดดูคำจำกัดความของนวัตกรรมในหนา
2-5 ประกอบดวย)
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ระบบนวัตกรรม
คือ กลไกการทำงานของหนวยงานตางๆ เพือ่ สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม

ระบบนวัตกรรมแหงชาติ
คือ กลไกการทำงานระดับชาติทเี่ ชือ่ มโยงหนวยงานตางๆ เพือ่ สงเสริมใหเกิด
นวัตกรรมอยางแพรหลายในประเทศ
อยางไรก็ดี สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ตระหนักวา สถาบันวิจัย สถาบัน
การเงิน มหาวิทยาลัยตางๆ ตางหาก ทีม่ บี ทบาทนำในระบบนวัตกรรมแหงชาติ
สนช. มีบทบาทเพียงเล็กนอยเทานั้นในฐานะเปนกลไกหรือเฟองขับตัวหนึ่ง
ในระบบนวัตกรรม และ สนช. ก็ไมไดมองผูประกอบการที่เขามาติดตอวา
เปนผขู อรับการสนับสนุน แตพจิ ารณาผปู ระกอบการทุกรายวา เปนนักลงทุน
รวมกับ สนช. ซึง่ เปน venture capitalist หนึง่ ในระบบนวัตกรรมแหงชาติ
สนช. ดำรงอยูก็เพื่อเปาหมายในการสรางความสามารถในการแขงขันใหแก
เศรษฐกิจของไทย สรางวัฒนธรรมนวัตกรรม และสรางความเปนผปู ระกอบการ
(entrepreneurship) ที่มีความรูความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม
ใหบังเกิดขึ้นในสังคมไทย อันจะทำใหการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
เปนระบบและยั่งยืนไดที่สุด
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สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546
โดยใหเปนหนวยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีระบบ
บริหารงานเปนอิสระจากระบบราชการ และดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลของ
“คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ” สนช. มีพนั ธกิจในการดำเนินการและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมของประเทศในเชิงระบบ ทั้งในดานการปรับปรุงและบุกเบิก
เพื่อสงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร และโครงการนวัตกรรม
เชิงความรู ทีส่ ง ผลกระทบตอการปรับเปลีย่ นโครงสรางการผลิตของประเทศ การ
สงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม ตลอดจนการเชือ่ มโยงเครือขายทัง้ ในระดับนโยบาย
และปฏิบัติ อันจะนำไปสูการสรางใหเกิด “ระบบนวัตกรรมแหงชาติ” ขึน้ โดยเร็ว
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