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อาหารและนำ้ าของประชาชนตามความต ้องการ
ข้ันพื้นฐานในการดำารงชีวิตที่ ผูกโยงตั้ งแต ่การมี
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกชน ชุมชน หมู่บ้าน การมีสิทธิทำา
กนิในท่ีดนิ การรักษาพืน้ท่ีป่าชุมชน การปลกูพืชผกั ผลไม้ 
เพื่อการยังชีพ โดยสิ่งท่ีสำาคัญคือการจัดการที่ดินและ
แหล่งนำ้าที่มีประสิทธิภาพรองรับความมั่นคงทางอาหาร
และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

 นอกจากมุมมองการเตรียมพร้อมด้านอาหารท่ี
กล่าวข้างต้นแล้ว ขอกล่าวถึงมุมมองเรื่องการเตรียม
พร้อมของฝ่ายทหาร พบว่าในเรื่องของการเตรียมพร้อม
ด้านอาหารในมุมมองของฝ่ายทหารได้กำาหนดให้มีการ 
เตรียมความพร้อมด้านอาหารไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ผนึกกำาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ของ
กระทรวงกลาโหม  โดยในแผนนี้ได้มอบให้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก เพื่อให้มี
อาหารในการบริโภคเมื่อเกิดการสู้รบขึ้นและสามารถ
สนบัสนนุฝ่ายทหารเมือ่มีการร้องขอตามความจำาเป็นต่อ
การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 
โดยกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนเตรียมพร้อมด้านอาหาร
และแผนปฏบิตักิารในระดบัจงัหวดัให้สอดคล้องกบัแผน
ผนกึกำาลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนัประเทศและฝ่าย
ทหารได้นำามาทดสอบในการฝึกการระดมสรรพกำาลัง
ทหารในกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
ที่บูรณาการการฝึกของหน่วยงานของรัฐและภาคส่วน
ต่าง ๆ เป็นประจำาทุกปี

 สุดท้ายนี้กล่าวได้ว่า เร่ืองของความมั่นคงทาง
อาหารเป็นประเด็นสำาคัญที่ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความ
สำาคัญและหยิบยกขึ้นมาหารือในเวทีทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยสิ่งที่ท้าทายการทำางานด้านความ
มั่นคงทางอาหารในกรอบนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) ที่
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยรบัผดิชอบ
ในประเด็นนี้จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 
5 ประการในแผนความมั่นคงประเด็นการรักษาความ
มัน่คงด้านอาหารและนำา้โดยจดัลำาดบัแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้เห็นผลการปฏิบัติทีเ่ป็นรปูธรรมผ่านความร่วมมอื
ในการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้การ
ดำาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่
กำาหนดขึน้ในช่วง 3 ปีทีเ่หลอืของนโยบายฯ ฉบับนี้ 

5_p43-50_������������������������_SI_NT.indd   50 3/20/2563 BE   4:29 PM

พลังวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ

 เมือ่เอ่ยถงึควำมมัน่คงของชำติ หลำย ๆ ท่ำนคงคดิว่ำเป็นภำระหน้ำทีข่อง 

ทำงต�ำรวจและทหำรเท่ำนั้น ซึ่งในบริบทกำรท�ำงำนและสภำพแวดล้อม 

ที่เป็นอยู่ในอดีตได้ตีกรอบควำมคิดและควำมเข้ำใจให้ไปในทำงนั้น ระบบ 

บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ระบบคมนำคมในปัจจุบันที่กุเรื่อง 

เชื่อมโยงถึงกันไม่ว่ำจะเป็นเศรษฐกิจ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยำกจน 

ในประเทศผู้ถูกจับกุมหรือจ�ำนวนผู้ต้องหำในคดีต่ำง ๆ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต 

จำกอุบัติเหตุบนท้องถนน ล้วนสำมำรถเชื่อมโยงและส่งผลต่อควำมมั่นคง 

ของชำติได้ หำกมีแนวโน้มในทำงที่แย่ลง โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

ใน 2 ปีทีผ่่ำนมำนีร้ะหว่ำงสหรฐัฯ และจนีทีมี่สงครำมกำรค้ำกนัได้ช่วยท�ำให้เกดิ 

ควำมเข้ำใจในเรื่องเทคโนโลยีทหำรเท่ำนั้น แต่เชื่อมโยงไปถึงกำรค้ำ นโยบำย 

ระหว่ำงประเทศและควำมมั่นคงทำงวิทยำศำสตร์และควำมมั่นคงของชำติ

|  ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  | *

* ที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล ส�ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
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  ประเทศทีไ่ด้เตรยีมควำมพร้อมในกำรสร้ำงระบบนเิวศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยจีะสำมำรถยนืบนขำ 

ของตวัเองได้ดี  และสำมำรถตอ่ยอดปรบันโยบำย  กฎเกณฑ ์ องค์ควำมรู ้ และผลิตภณัฑ์ที่มอียูใ่หม้คีุณภำพที่ดขีึน้ 

ได้อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ประเทศทีเ่รำรูจ้กักนัดอีย่ำงสหรฐัฯ เยอรมนั ญีปุ่น่ เกำหลใีต้ และจนี ได้แสดงเหน็ให้เหน็ควำมพร้อม 

ของคนและระบบนิเวศทีส่ร้ำงขึน้ในประเทศและนโยบำยต่ำงประเทศจนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนวชิำกำรท่ีมคีณุภำพ 

และทรัพย์สนิทำงปัญญำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กบักำรสร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงอตุสำหกรรมและ 

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องออกมำได้ โดยเฉพำะกำรใช้ภำครฐัเป็นตลำดเพ่ือทดสอบทดลองใช้ผลติภณัฑ์ในประเทศ จนสำมำรถ 

ส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศเหล่ำนีส้ำมำรถรกัษำระดับควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน (Global Competitiveness) ที่ประเมินโดยองค์กรสำกล

World Economic Forum WEF) และ (International Institute

for Management Development IMD)

ได้เป็นอย่ำงดี

ประเทศไทยเป็นอย่ำงไร

สุขภาพของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ 

น�ามาสร้างเป็นนวตักรรมส่งเสรมิเศรษฐกิจและสงัคมได้นัน้ อาจพจิารณาในแง่มมุหนึง่ 

จากตวัเลขดลุการช�าระเงินทางเทคโนโลยไีด้ 13 ซึง่พบว่าประเทศไทยขาดดลุการช�าระเงนิ 

ทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นกว่า 90% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ที่ระดับ 257,550 

ล้านบาท  และจากรายงานภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

ที่ทางส�านักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานต่อ 

คณะรัฐมนตรี 14 พบว่าล�าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 2 ล�าดับ 

มาอยูท่ี ่40 แม้จะมีคะแนนประเมนิดขีึน้เลก็น้อยที ่0.6 คะแนน แต่สิง่ทีย่นืยนัได้อย่าง 

ชดัเจนคือข้อเสนอแนะท่ีเน้นไปท่ีการเร่งพฒันาความสามารถในการสร้างนวตักรรม

13 สถติดิลุกำรช�ำระเงนิทำงเทคโนโลย,ี ศนูย์ข้อมลูวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม, ส�ำนกังำนสภำนโยบำยกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 

  วิจัยแลนวัตกรรมแห่งชำติ http://stiic.sti.or.th/stat/ind-tb/, พ.ศ. 2562.
14 หนังสือส�ำนักงำนสภำกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขที่ นร 1114/6242 ลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เรื่อง สรุปผล 

  กำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019-2020.
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ดุลกำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยีของประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

ล้ำนบำท
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  ควำมพยำยำมในกำรเร่งสนับสนนุนวตักรรมของไทย 

นั้นยังเน้นไปที่สนับสนุนในด้ำนกำรเงินและภำษีแก่ภำค 

เอกชนที่มีส่ิงประดิษฐ์ที่มีศักยภำพในกำรผลักดันเป็น 

นวัตกรรม และภำคเอกชนท่ีมีเงินทุนท่ีสำมำรถลงทุน 

ในบริษัทท่ีมี เทคโนโลยีและมี ศักยภำพท่ีจะไปต ่อ 

แต่ส่ิงท่ียังขำดอยู่คือทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเป็นสิทธิบัตร 

กำรประดิษฐ์ที่เสริมสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำขึ้นยังไม่เพิ่มขึ้น 

มำกนัก [จ�ำนวนสิทธิบัตรเพิ่มจำก 1,601 รำยกำร 

ในปี พ.ศ. 2561 มำที่ 1,611 รำยกำรในปี พ.ศ. 2562] 

รวมไปถึง หน่วยงำนให้ทุนวิจัยในช่วงที่ผ่ำนมำยังขำด 

กำรสนับสนุนทุนวิจัยในด้ำนกำรทดสอบและวิศวกรรม 

รูปที่ 1 ดุลกำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยีของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

เพื่อผลักดันผลงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้น 

ให้ผ่ำนกำรทดสอบที่เป็นเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่ยอมรับ 

จำกผู้ใช้  นอกจำกนี้  ประเทศไทยยังขำดตลำดภำครัฐ 

ที่ท�ำหน้ำที่ส่งเสริม ทดลอง ทดสอบ และใช้งำนนวัตกรรม 

ของไทยเอง ซึ่งส่วนหนึ่งติดกับดักควำมคิดเชิงวัฒนธรรม 

ที่เห็นของต่ำงประเทศดีกว่ำ  อย่ำงไรก็ตำม  กำรพัฒนำ 

และผลักดันองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ให้ไปสู่กำรใช้งำนได้จริงนั้นไม่จ�ำเป็นที่ต้องเร่ิมต้นท่ีระดับ 

พืน้ฐำนเสมอไป แนวทำง Opensource ทัง้ทำงฮำร์ดแวร์ 

และซอฟท์แวร์ได้ช่วยให้กำรวิจัย  พัฒนำ  และวิศวกรรม 

องค์ควำมรู้ไปสู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำมำรถท�ำได ้

ง่ำยขึ้น
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  ประเทศทีไ่ด้เตรยีมควำมพร้อมในกำรสร้ำงระบบนเิวศด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยจีะสำมำรถยนืบนขำ 

ของตวัเองได้ดี  และสำมำรถตอ่ยอดปรบันโยบำย  กฎเกณฑ ์ องค์ควำมรู ้ และผลิตภณัฑ์ที่มอียูใ่หม้คีุณภำพที่ดขีึน้ 

ได้อย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่ประเทศทีเ่รำรูจ้กักนัดอีย่ำงสหรฐัฯ เยอรมนั ญีปุ่น่ เกำหลใีต้ และจนี ได้แสดงเหน็ให้เหน็ควำมพร้อม 

ของคนและระบบนเิวศท่ีสร้ำงข้ึนในประเทศและนโยบำยต่ำงประเทศจนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนวชิำกำรทีม่คีณุภำพ 

และทรัพย์สนิทำงปัญญำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กบักำรสร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงอตุสำหกรรมและ 

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องออกมำได้ โดยเฉพำะกำรใช้ภำครฐัเป็นตลำดเพ่ือทดสอบทดลองใช้ผลติภณัฑ์ในประเทศ จนสำมำรถ 

ส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศเหล่ำนีส้ำมำรถรกัษำระดับควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน (Global Competitiveness) ท่ีประเมินโดยองค์กรสำกล

World Economic Forum WEF) และ (International Institute

for Management Development IMD)

ได้เป็นอย่ำงดี

ประเทศไทยเป็นอย่ำงไร

สุขภาพของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ 

น�ามาสร้างเป็นนวัตกรรมส่งเสรมิเศรษฐกิจและสงัคมได้นัน้ อาจพจิารณาในแง่มมุหนึง่ 

จากตวัเลขดลุการช�าระเงนิทางเทคโนโลยไีด้ 13 ซ่ึงพบว่าประเทศไทยขาดดลุการช�าระเงนิ 

ทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นกว่า 90% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ที่ระดับ 257,550 

ล้านบาท  และจากรายงานภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

ที่ทางส�านักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานต่อ 

คณะรัฐมนตรี 14 พบว่าล�าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 2 ล�าดับ 

มาอยูท่ี ่40 แม้จะมคีะแนนประเมนิดขีึน้เลก็น้อยที ่0.6 คะแนน แต่สิง่ท่ียนืยนัได้อย่าง 

ชัดเจนคอืข้อเสนอแนะทีเ่น้นไปทีก่ารเร่งพฒันาความสามารถในการสร้างนวตักรรม

13 สถติดิลุกำรช�ำระเงนิทำงเทคโนโลย,ี ศนูย์ข้อมลูวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม, ส�ำนกังำนสภำนโยบำยกำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ 

  วิจัยแลนวัตกรรมแห่งชำติ http://stiic.sti.or.th/stat/ind-tb/, พ.ศ. 2562.
14 หนังสือส�ำนักงำนสภำกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขที่ นร 1114/6242 ลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เรื่อง สรุปผล 

  กำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019-2020.
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ดุลกำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยีของประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

ล้ำนบำท
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  ควำมพยำยำมในกำรเร่งสนบัสนนุนวตักรรมของไทย 

นั้นยังเน้นไปที่สนับสนุนในด้ำนกำรเงินและภำษีแก่ภำค 

เอกชนที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภำพในกำรผลักดันเป็น 

นวัตกรรม และภำคเอกชนที่มีเงินทุนที่สำมำรถลงทุน 

ในบริษัทที่มี เทคโนโลยีและมี ศักยภำพที่จะไปต ่อ 

แต่สิ่งที่ยังขำดอยู่คือทรัพย์สินทำงปัญญำที่เป็นสิทธิบัตร 

กำรประดิษฐ์ที่เสริมสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำขึ้นยังไม่เพิ่มขึ้น 

มำกนัก [จ�ำนวนสิทธิบัตรเพิ่มจำก 1,601 รำยกำร 

ในปี พ.ศ. 2561 มำที่ 1,611 รำยกำรในปี พ.ศ. 2562] 

รวมไปถึง หน่วยงำนให้ทุนวิจัยในช่วงที่ผ่ำนมำยังขำด 

กำรสนับสนุนทุนวิจัยในด้ำนกำรทดสอบและวิศวกรรม 

รูปที่ 1 ดุลกำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยีของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

เพื่อผลักดันผลงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นข้ึน 

ให้ผ่ำนกำรทดสอบที่เป็นเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่ยอมรับ 

จำกผู้ใช้  นอกจำกนี้  ประเทศไทยยังขำดตลำดภำครัฐ 

ที่ท�ำหน้ำที่ส่งเสริม ทดลอง ทดสอบ และใช้งำนนวัตกรรม 

ของไทยเอง ซึ่งส่วนหนึ่งติดกับดักควำมคิดเชิงวัฒนธรรม 

ท่ีเห็นของต่ำงประเทศดีกว่ำ  อย่ำงไรก็ตำม  กำรพัฒนำ 

และผลักดันองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ให้ไปสู่กำรใช้งำนได้จริงนั้นไม่จ�ำเป็นท่ีต้องเริ่มต้นท่ีระดับ 

พืน้ฐำนเสมอไป แนวทำง Opensource ท้ังทำงฮำร์ดแวร์ 

และซอฟท์แวร์ได้ช่วยให้กำรวิจัย  พัฒนำ  และวิศวกรรม 

องค์ควำมรู้ไปสู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำมำรถท�ำได ้

ง่ำยขึ้น
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ยุทธศำสตร์ชำติ 15

 ก่อนท่ีจะมยีทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปีน้ัน ในปี พ.ศ. 2558 

ทำงรัฐบำลขณะน้ันได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำร 

ใช้ภำครัฐเป็นสนำมทดลอง ทดสอบ และใช้นวัตกรรม 

ที่สร้ำงขึ้นโดยคนไทย จึงได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร 

พฒันำระบบนวตักรรมของประเทศขึน้ และได้ก่อให้เกดิ 

บัญชีนวัตกรรม (www.innovation.go.th) ขึ้นมำ 

โดยมีกำรน�ำนวัตกรรมจำกภำคเอกชนไทยมำขึ้นบัญช ี

อยู่เป็นระยะ ๆ  และหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถสนับสนุน 

ซ้ือสินค้ำและบริกำรที่อยู่ในบัญชีดังกล่ำวได้ด้วยวิธี 

“กรณีพิเศษ” (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน 

ที่ดีมำกส�ำหรับประเทศไทย

15 ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ, ส�ำนักงำนสภำกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

  และสังคมแห่งชำติ, http://nscr.nesdb.go.th/, พ.ศ. 2562.
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ยุทธศำสตร์ชำติ 15

 ก่อนทีจ่ะมยีทุธศำสตร์ชำติ 20 ปีนัน้ ในปี พ.ศ. 2558 

ทำงรัฐบำลขณะนั้นได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำร 

ใช้ภำครัฐเป็นสนำมทดลอง ทดสอบ และใช้นวัตกรรม 

ที่สร้ำงขึ้นโดยคนไทย จึงได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร 

พฒันำระบบนวตักรรมของประเทศขึน้ และได้ก่อให้เกดิ 

บัญชีนวัตกรรม (www.innovation.go.th) ขึ้นมำ 

โดยมีกำรน�ำนวัตกรรมจำกภำคเอกชนไทยมำขึ้นบัญช ี

อยู่เป็นระยะ ๆ  และหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถสนับสนุน 

ซื้อสินค้ำและบริกำรท่ีอยู่ในบัญชีดังกล่ำวได้ด้วยวิธี 

“กรณีพิเศษ” (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน 

ที่ดีมำกส�ำหรับประเทศไทย

15 ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ, ส�ำนักงำนสภำกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

  และสังคมแห่งชำติ, http://nscr.nesdb.go.th/, พ.ศ. 2562.
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 แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำนั้น กำรขับเคล่ือนผ่ำนกระบวนกำรนี ้

ยังไม่บรรลุผลมำกนัก และหลำยหน่วยงำนภำครัฐเองก็ยังไม่รู้จัก 

บัญชีนวัตกรรมด้วยซ�้ำไป รวมไปถึงกำรเกิดค�ำถำมลักษณะ 

“ไก่กับไข่” ที่ว่ำในบัญชีนวัตกรรมไม่มีสินค้ำหรือบริกำรที่หน่วยงำน 

ภำครัฐต้องกำร ซึ่งอันท่ีจริงแล้วหำกกำรท�ำงำนของภำครัฐไม่เป็น 

ลกัษณะไซโลจะท�ำให้ควำมต้องกำรนัน้ย้อนกลับไปท่ีหน่วยงำนท่ีสนบัสนนุ 

และส่งเสริมกำรวจิยั และนวตักรรมของประเทศเพือ่ส่งเสริมให้ภำคเอกชน 

สร้ำงสินค้ำหรือบริกำรที่เป็นท่ีต้องกำรและน�ำเข้ำสู่บัญชีนวัตกรรม 

ต่อไปได้

รูปที่ 2 กระบวนกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมและกำรสนับสนุนสินค้ำและบริกำรจำกบัญชีนวัตกรรม
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ยทุธศาสตรชาตดิาน

การเกษตร

ผูประกอบการ

และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมยคุใหม

การปรับเปล่ียน
คานิยมและวัฒนธรรม

การพฒันาการเรยีนรู

ศักยภาพการกีฬา

พลงัทางสังคม

เศรษฐกจิฐานราก

การเติบโตอยางยัง่ยนื

การวิจัย
และพฒันานวัตกรรม

ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสงัคม

อตุสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต

ความมัน่คง

การสรางความสามารถ
การพัฒนา การสรางโอกาส การสรางการเติบโต การปรับสมดลุและพฒันา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครฐั
บนคณุภาพชวีติทีเ่ปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม

และความเสมอภาคและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยในการแขงขนั

ยทุธศาสตรชาตดิาน

ยุทธศาสตรชาตดิาน ยทุธศาสตรชาตดิาน ยทุธศาสตรชาตดิาน ยทุธศาสตรชาตดิาน

ทางสังคม

การบริการประชาชน
และประสทิธภิาพภาครฐั

การตางประเทศ

ความม่ันคง

กฎหมาย
และกระบวนการยตุธิรรม

การบรหิารจดัการ

น้ําทัง้ระบบ

การตอตานการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ

พ้ืนทีแ่ละเมืองนาอยูอัจฉริยะ

การทองเทีย่ว

โครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบโลจสิตกิส และดิจทัิล

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

การพัฒนาคน
ตลอดชวงชวีติ

การเสริมสราง
ใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แนวตั้ง) ตอยุทธศาสตรชาติ (แนวนอน)

เกี่ยวของโดยตรง มีสวนสนับสนุน
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  กำรที่ประเทศมียุทธศำสตร์ชำติได้ก่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น 

โดยเฉพำะในเรื่องควำมเชื่อมโยงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำกับ 

ประเด็นอื่นของประเทศ  จำกรูปที่  3  จะเห็นได้ชัดเจนว่ำแผนแม่บท 

ประเด็น  “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  เป็นแผนแม่บทเดียวจำกทั้ง 

23  แผนแม่บท  ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศำสตร์ชำติทั้ง  6  ด้ำน 

คือ ด้ำนควำมมัน่คง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ด้ำนกำรพฒันำ 

และเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 

ทำงสังคม  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเตบิโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

และด้ำนปรับสมดลุและพัฒนำกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ  คงเหลือแต่เพียงว่ำ 

บุคลำกรและหน่วยงำนท่ีดูแลและปฏิบัติจะสำมำรถปรับวิธีกำรคิดและ 

เชือ่มโยงกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกนัได้มำกเพยีงใด ซึง่หำกท�ำได้ด ี“มัน่คง 

มัง่คัง่	และยัง่ยนื” จะบรรลผุลได้ไปพร้อม ๆ  กบักำรยกระดับควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้นได้เป็นอย่ำงดี
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ยทุธศาสตรชาตดิาน

การเกษตร

ผูประกอบการ

และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมยคุใหม

การปรบัเปลีย่น
คานิยมและวัฒนธรรม

การพฒันาการเรยีนรู

ศกัยภาพการกีฬา

พลงัทางสังคม

เศรษฐกจิฐานราก

การเตบิโตอยางย่ังยนื

การวิจัย
และพฒันานวตักรรม

ความเสมอภาค
และหลักประกนัทางสังคม

อตุสาหกรรม
และบรกิารแหงอนาคต

ความมัน่คง

การสรางความสามารถ
การพัฒนา การสรางโอกาส การสรางการเติบโต การปรบัสมดลุและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครฐั
บนคณุภาพชวีติทีเ่ปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม

และความเสมอภาคและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยในการแขงขนั

ยทุธศาสตรชาตดิาน

ยทุธศาสตรชาตดิาน ยทุธศาสตรชาตดิาน ยทุธศาสตรชาตดิาน ยทุธศาสตรชาตดิาน

ทางสังคม

การบริการประชาชน
และประสทิธภิาพภาครัฐ

การตางประเทศ

ความม่ันคง

กฎหมาย
และกระบวนการยุตธิรรม

การบรหิารจดัการ

นํา้ทัง้ระบบ

การตอตานการทุจรติ
และประพฤตมิิชอบ

พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ

การทองเทีย่ว

โครงสรางพืน้ฐาน
ระบบโลจิสตกิส และดิจทัิล

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

การพัฒนาคน
ตลอดชวงชวีติ

การเสริมสราง
ใหคนไทยมสุีขภาวะทีด่ี

รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แนวตั้ง) ตอยุทธศาสตรชาติ (แนวนอน)

เกี่ยวของโดยตรง มีสวนสนับสนุน
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  กำรที่ประเทศมียุทธศำสตร์ชำติได้ก่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น 

โดยเฉพำะในเร่ืองควำมเชื่อมโยงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำกับ 

ประเด็นอื่นของประเทศ  จำกรูปที่  3  จะเห็นได้ชัดเจนว่ำแผนแม่บท 

ประเด็น  “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  เป็นแผนแม่บทเดียวจำกทั้ง 

23  แผนแม่บท  ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศำสตร์ชำติทั้ง  6  ด้ำน 

คอื ด้ำนควำมมัน่คง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ด้ำนกำรพฒันำ 

และเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 

ทำงสงัคม  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเตบิโตบนคณุภำพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

และด้ำนปรบัสมดลุและพฒันำกำรบริหำรจดักำรภำครฐั  คงเหลอืแต่เพยีงว่ำ 

บุคลำกรและหน่วยงำนที่ดูแลและปฏิบัติจะสำมำรถปรับวิธีกำรคิดและ 

เชือ่มโยงกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกนัได้มำกเพยีงใด ซึง่หำกท�ำได้ด ี“มัน่คง 

มัง่คัง่	และยัง่ยนื” จะบรรลผุลได้ไปพร้อม ๆ  กบักำรยกระดับควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้นได้เป็นอย่ำงดี
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  ในมุมของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็คงจะต้องส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่

ผลงำนวชิำกำรในช่องทำงทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล มกีำรจดสทิธบิตัรทีเ่ป็นสทิธบิตัร 

กำรประดิษฐ์ให้มำกขึน้ มกีำรน�ำผลงำนวิจัย พฒันำ และวศิวกรรมไปใช้จรงิ จนก่อเกดิเป็น 

นวัตกรรม และก่อให้เกิดกำรสร้ำงคน สร้ำงงำน และสร้ำงอุตสำหกรรมต่อไป ภำครัฐเอง 

ก็ควรท�ำหน้ำที่เป็นตลำดให้เกิดกำรน�ำนวัตกรรมของประเทศไปทดลอง  ทดสอบ  และ 

ใช้ในภำครัฐ  และปรับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่แค่พิจำรณำเรื่องกำรเสนอรำคำ 

ที่ต�่ำสุด (Cost impact) เท่ำนั้น แต่ควรพิจำรณำถึงกำรใช้วัตถุ สินค้ำ และบริกำรภำยใน 

ประเทศ (Local content) ซึง่จะก่อให้เกดิกำรหมนุเวยีนของเงนิในประเทศและเสริมแกร่ง 

ให้กับระบบนเิวศส�ำหรบัสร้ำงนวตักรรมของชำตมิำกขึน้ไปในตวัเช่นกนั (Economic impact) 

ซึ่งมีมูลค่ำสูงกว่ำกำรได้รำคำที่ต�่ำที่สุดเพียงอย่ำงเดียว

ส่งท้ำย

 จำกยุทธศำสตร์ชำติท่ีเพิ่งเริ่มต้นน้ัน จึงถึงเวลำแล้วที่ทุกภำคส่วน 
ในประเทศไทยจะต้องปรับกระบวนกำรคิดเชื่อมโยงประเด็นส�ำคัญ ๆ 
ของประเทศ และใช้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยช่ีวยตอบค�ำถำมหรอืแก้ไข 
ปัญหำ โดยผลงำนวิชำกำรจะต้องเชื่อมโยงสู่ทรัพย์สินทำงปัญญำ และ 
ก่อให้เกดิกำรน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ยกระดบัคณุภำพชวีติ และควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศไทยไปพร้อม ๆ กัน
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