พลังวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ
| ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร | *

เมือ่ เอ่ยถึงควำมมัน่ คงของชำติ หลำย ๆ ท่ำนคงคิดว่ำเป็นภำระหน้ำทีข่ อง
ทำงต� ำ รวจและทหำรเท่ ำ นั้ น ซึ่ ง ในบริ บ ทกำรท� ำ งำนและสภำพแวดล้ อ ม
ที่เป็นอยู่ในอดีตได้ตีกรอบควำมคิดและควำมเข้ำใจให้ ไปในทำงนั้น ระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ระบบคมนำคมในปัจจุบันที่กุเรื่อง
เชื่อมโยงถึงกันไม่ว่ำจะเป็นเศรษฐกิจ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยำกจน
ในประเทศผู้ถูกจับกุมหรือจ�ำนวนผู้ต้องหำในคดีต่ำง ๆ และจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุบนท้องถนน ล้วนสำมำรถเชื่อมโยงและส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของชำติได้ หำกมีแนวโน้มในทำงที่แย่ลง โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ใน 2 ปีทผี่ ำ่ นมำนีร้ ะหว่ำงสหรัฐฯ และจีนทีม่ สี งครำมกำรค้ำกันได้ชว่ ยท�ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจในเรื่องเทคโนโลยีทหำรเท่ำนั้น แต่เชื่อมโยงไปถึงกำรค้ำ นโยบำย
ระหว่ำงประเทศและควำมมั่นคงทำงวิทยำศำสตร์และควำมมั่นคงของชำติ
* ที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
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ประเทศทีไ่ ด้เตรียมควำมพร้อมในกำรสร้ำงระบบนิเวศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะสำมำรถยืนบนขำ
ของตัวเองได้ดี และสำมำรถต่อยอดปรับนโยบำย กฎเกณฑ์ องค์ควำมรู้ และผลิตภัณฑ์ที่มอี ยูใ่ ห้มคี ุณภำพที่ดขี นึ้
ได้อย่ำงต่อเนือ่ ง ซึง่ ประเทศทีเ่ รำรูจ้ กั กันดีอย่ำงสหรัฐฯ เยอรมัน ญีป่ นุ่ เกำหลีใต้ และจีน ได้แสดงเห็นให้เห็นควำมพร้อม
ของคนและระบบนิเวศทีส่ ร้ำงขึน้ ในประเทศและนโยบำยต่ำงประเทศจนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรทีม่ คี ณ
ุ ภำพ
และทรัพย์สนิ ทำงปัญญำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงอุตสำหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องออกมำได้ โดยเฉพำะกำรใช้ภำครัฐเป็นตลำดเพือ่ ทดสอบทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ จนสำมำรถ
ส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศเหล่ำนีส้ ำมำรถรักษำระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน (Global Competitiveness) ที่ประเมินโดยองค์กรสำกล
World Economic Forum WEF) และ (International Institute
for Management Development IMD)
ได้เป็นอย่ำงดี

ประเทศไทยเป็นอย่ำงไร
สุขภาพของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
น�ามาสร้างเป็นนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมได้นนั้ อาจพิจารณาในแง่มมุ หนึง่
จากตัวเลขดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีได้ 13 ซึง่ พบว่าประเทศไทยขาดดุลการช�าระเงิน
ทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นกว่า 90% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ที่ระดับ 257,550
ล้านบาท และจากรายงานภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ทางส�านักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรี 14 พบว่าล�าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 2 ล�าดับ
มาอยูท่ ี่ 40 แม้จะมีคะแนนประเมินดีขนึ้ เล็กน้อยที่ 0.6 คะแนน แต่สงิ่ ทีย่ นื ยันได้อย่าง
ชัดเจนคือข้อเสนอแนะทีเ่ น้นไปทีก่ ารเร่งพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
13

สถิตดิ ลุ กำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยี, ศูนย์ขอ้ มูลวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 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
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รูปที่ 1 ดุลกำรช�ำระเงินทำงเทคโนโลยีของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

ควำมพยำยำมในกำรเร่งสนับสนุนนวัตกรรมของไทย
นั้นยังเน้นไปที่สนับสนุนในด้ำนกำรเงินและภำษีแก่ภำค
เอกชนที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภำพในกำรผลักดันเป็น
นวัตกรรม และภำคเอกชนที่มีเงินทุนที่สำมำรถลงทุน
ในบริ ษั ท ที่ มี เ ทคโนโลยี แ ละมี ศั ก ยภำพที่ จ ะไปต่ อ
แต่สิ่งที่ยังขำดอยู่คือทรัพย์สินทำงปัญญำที่เป็นสิทธิบัตร
กำรประดิษฐ์ที่เสริมสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำขึ้นยังไม่เพิ่มขึ้น
มำกนั ก [จ� ำ นวนสิ ท ธิ บั ต รเพิ่ ม จำก 1,601 รำยกำร
ในปี พ.ศ. 2561 มำที่ 1,611 รำยกำรในปี พ.ศ. 2562]
รวมไปถึง หน่วยงำนให้ทุนวิจัยในช่วงที่ผ่ำนมำยังขำด
กำรสนับสนุนทุนวิจัยในด้ำนกำรทดสอบและวิศวกรรม

เพื่ อ ผลั ก ดั น ผลงำนวิ จั ย และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น
ให้ผ่ำนกำรทดสอบที่เป็นเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่ยอมรับ
จำกผู้ใช้ นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังขำดตลำดภำครัฐ
ที่ท�ำหน้ำที่ส่งเสริม ทดลอง ทดสอบ และใช้งำนนวัตกรรม
ของไทยเอง ซึ่งส่วนหนึ่งติดกับดักควำมคิดเชิงวัฒนธรรม
ที่เห็นของต่ำงประเทศดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำ
และผลักดันองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้ไปสู่กำรใช้งำนได้จริงนั้นไม่จ�ำเป็นที่ต้องเริ่มต้นที่ระดับ
พืน้ ฐำนเสมอไป แนวทำง Opensource ทัง้ ทำงฮำร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ได้ช่วยให้กำรวิจัย พัฒนำ และวิศวกรรม
องค์ควำมรู้ไปสู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำมำรถท�ำได้
ง่ำยขึ้น
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ยุทธศำสตร์ชำติ 15
ก่อนทีจ่ ะมียทุ ธศำสตร์ชำติ 20 ปีนนั้ ในปี พ.ศ. 2558
ทำงรั ฐ บำลขณะนั้ น ได้ เ ล็ ง เห็ น ควำมส� ำ คั ญ ของกำร
ใช้ภำครัฐเป็นสนำมทดลอง ทดสอบ และใช้นวัตกรรม
ที่สร้ำงขึ้นโดยคนไทย จึงได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศขึน้ และได้กอ่ ให้เกิด
บัญชีนวัตกรรม (www.innovation.go.th) ขึ้นมำ
โดยมีกำรน�ำนวัตกรรมจำกภำคเอกชนไทยมำขึ้นบัญชี
อยู่เป็นระยะ ๆ และหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถสนับสนุน
ซื้อสินค้ำและบริกำรที่อยู่ในบัญชีดังกล่ำวได้ด้วยวิธี
“กรณีพิเศษ” (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน
ที่ดีมำกส�ำหรับประเทศไทย
15
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ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ, ส�ำนักงำนสภำกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ, http://nscr.nesdb.go.th/, พ.ศ. 2562.

รูปที่ 2 กระบวนกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมและกำรสนับสนุนสินค้ำและบริกำรจำกบัญชีนวัตกรรม

แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำนั้น กำรขับเคลื่อนผ่ำนกระบวนกำรนี้
ยังไม่บรรลุผลมำกนัก และหลำยหน่วยงำนภำครัฐเองก็ยังไม่รู้จัก
บั ญ ชี น วั ต กรรมด้ ว ยซ�้ ำ ไป รวมไปถึ ง กำรเกิ ด ค� ำ ถำมลั ก ษณะ
“ไก่กับไข่” ที่ว่ำในบัญชีนวัตกรรมไม่มีสินค้ำหรือบริกำรที่หน่วยงำน
ภำครัฐต้องกำร ซึ่งอันที่จริงแล้วหำกกำรท�ำงำนของภำครัฐไม่เป็น
ลักษณะไซโลจะท�ำให้ควำมต้องกำรนัน้ ย้อนกลับไปทีห่ น่วยงำนทีส่ นับสนุน
และส่งเสริมกำรวิจยั และนวัตกรรมของประเทศเพือ่ ส่งเสริมให้ภำคเอกชน
สร้ำงสินค้ำหรือบริกำรที่เป็นที่ต้องกำรและน�ำเข้ำสู่บัญชีนวัตกรรม
ต่อไปได้
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ยุทธศาสตรชาติดา น

ความมัน่ คง

ยุทธศาสตรชาติดา น

การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การสรางการเติบโต

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม

ภาครัฐ

ความมัน่ คง
การตางประเทศ

การเกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต

การทองเทีย่ ว
พืน้ ทีแ่ ละเมืองนาอยูอ จั ฉริยะ

โครงสรางพืน้ ฐาน

ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ลั

ผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลีย่ น
คานิยมและวัฒนธรรม

การพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวติ
การพัฒนาการเรียนรู

การเสริมสราง
ใหคนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
ศักยภาพการกีฬา

พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก

ความเสมอภาค

และหลักประกันทางสังคม

การเติบโตอยางยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
นํา้ ทัง้ ระบบ
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

การตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

กฎหมาย

และกระบวนการยุตธิ รรม

การวิจยั

และพัฒนานวัตกรรม

เกี่ยวข้องโดยตรง

มีส่วนสนับสนุน

รูปที่ 3 ควำมเชื่อมโยงของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แนวตั้ง) ต่อยุทธศำสตร์ชำติ (แนวนอน)
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กำรที่ประเทศมียุทธศำสตร์ชำติได้ก่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น
โดยเฉพำะในเรื่ อ งควำมเชื่ อ มโยงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี เข้ ำกั บ
ประเด็นอื่นของประเทศ จำกรูปที่ 3 จะเห็นได้ชัดเจนว่ำแผนแม่บท
ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” เป็นแผนแม่บทเดียวจำกทั้ง
23 แผนแม่บท ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน
คือ ด้ำนควำมมัน่ คง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ คงเหลือแต่เพียงว่ำ
บุคลำกรและหน่วยงำนที่ดูแลและปฏิบัติจะสำมำรถปรับวิธีกำรคิดและ
เชือ่ มโยงกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกันได้มำกเพียงใด ซึง่ หำกท�ำได้ดี “มัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” จะบรรลุผลได้ไปพร้อม ๆ กับกำรยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้นได้เป็นอย่ำงดี
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ในมุมของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็คงจะต้องส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรในช่องทำงทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสำกล มีกำรจดสิทธิบตั รทีเ่ ป็นสิทธิบตั ร
กำรประดิษฐ์ให้มำกขึน้ มีกำรน�ำผลงำนวิจยั พัฒนำ และวิศวกรรมไปใช้จริง จนก่อเกิดเป็น
นวัตกรรม และก่อให้เกิดกำรสร้ำงคน สร้ำงงำน และสร้ำงอุตสำหกรรมต่อไป ภำครัฐเอง
ก็ควรท�ำหน้ำที่เป็นตลำดให้เกิดกำรน�ำนวัตกรรมของประเทศไปทดลอง ทดสอบ และ
ใช้ในภำครัฐ และปรับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่แค่พิจำรณำเรื่องกำรเสนอรำคำ
ที่ต�่ำสุด (Cost impact) เท่ำนั้น แต่ควรพิจำรณำถึงกำรใช้วัตถุ สินค้ำ และบริกำรภำยใน
ประเทศ (Local content) ซึง่ จะก่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของเงินในประเทศและเสริมแกร่ง
ให้กบั ระบบนิเวศส�ำหรับสร้ำงนวัตกรรมของชำติมำกขึน้ ไปในตัวเช่นกัน (Economic impact)
ซึ่งมีมูลค่ำสูงกว่ำกำรได้รำคำที่ต�่ำที่สุดเพียงอย่ำงเดียว

ส่งท้ำย
จำกยุทธศำสตร์ชำติที่เพิ่งเริ่มต้นนั้น จึงถึงเวลำแล้วที่ทุกภำคส่วน
ในประเทศไทยจะต้องปรับกระบวนกำรคิดเชื่อมโยงประเด็นส�ำคัญ ๆ
ของประเทศ และใช้วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยีชว่ ยตอบค�ำถำมหรือแก้ไข
ปัญหำ โดยผลงำนวิชำกำรจะต้องเชื่อมโยงสู่ทรัพย์สินทำงปัญญำ และ
ก่อให้เกิดกำรน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวติ และควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศไทยไปพร้อม ๆ กัน
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