
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1

สภาพและประเด็นปัญหา 

แนวทางผลักดัน พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ประเทศที่ ได ้ เตรี ยมความพร ้อม 
ในการสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีจะสามารถยืนบนขาของ 
ตวัเองได้ด	ี และสามารถต่อยอดปรับนโยบาย 
กฎเกณฑ์	องค์ความรู้	 และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 
ให้มคีณุภาพทีด่ขีึน้ได้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ประเทศ 
ที่เรารู้จักกันดีอย่างสหรัฐฯ	 เยอรมัน	 ญี่ปุ่น 
เกาหลใีต้	และจนี	ได้แสดงให้เห็นความพร้อม 
ของคนและระบบนเิวศทีส่ร้างขึน้ในประเทศ 
และนโยบายต ่างประเทศจนสามารถ 

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ	 และทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อม	 ๆ	 กับการสร้างคน 
สร้างงาน	สร้างอุตสาหกรรม	และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องออกมาได้ 
โดยเฉพาะการใช้ภาครัฐเป็นตลาดเพื่อทดสอบ	 ทดลอง	 และใช้ 
ผลติภณัฑ์ในประเทศ	 จนสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้ 
ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้สามารถรักษาระดับความสามารถในการ 
แข่งขัน	 (Global	 Competitiveness)	 ท่ีประเมนิโดยองค์กรสากล 
อย่าง	World	Economic	Forum	 (WEF)	และ	 International 
Institute	 for	 Management	 Development	 (IMD) 
ได้เป็นอย่างดี	

1	อดีตที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และดิจิทัล

 ค�าว่า “ความมั่นคงของชาติ” ในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นภาระหน้าที่ของทางต�ารวจ และทหาร 

เท่านั้น แต่ ในปัจจุบันที่ทุกเรื่องเชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความยากจน ศักยภาพของคนในประเทศ 

ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบคมนาคมจ�านวนผู ้ถูกจับกุมหรือจ�านวนผู ้ต ้องหาในคดีต ่างๆ และจ�านวน 

ผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ล้วนสามารถเชื่อมโยงและส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ ได้หากมีแนวโน้มในทางที่แย่ลง 

โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 2 ปีที่ผ่านมานี้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีสงครามการค้ากัน รวมไปถึงเรื่องการแพร่ระบาด 

ของ Covid-19 ได้ช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในเรื่อง “ความมั่นคงของชาติ” ที่ ไม่ยึดโยงกับเรื่องของต�ารวจ และ 

ทหารเท ่านั้น แต่เชื่อมโยงไปถึงการค้านโยบายระหว่างประเทศ คุณภาพของการแพทย์และสาธารณสุข ความเหลื่อมล�้า 

และความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ
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ดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

รูปที่ 1 ดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

( ล้านบาท )
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	 พลงัในมมุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
ในช่วงทีผ่่านมาทีส่ามารถน�ามาสร้างเป็นนวตักรรมส่งเสรมิ 
เศรษฐกิจและสังคมได้น้ันอาจพิจารณาในแง่มุมหนึ่ง 
จากตวัเลขดลุการช�าระเงินทางเทคโนโลยไีด้	2	 ซึง่พบว่า 
ประเทศไทยขาดดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยเีพิม่ขึน้ 
กว่า	74%	ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา	โดยขณะนี้อยู่ที่ระดับ 
257,550	 ล้านบาท	 และจากรายงานภาพรวมความ 
สามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยทีท่างส�านกังาน 

สภาการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.) 
ได้รายงานต่อคณะรฐัมนตร	ี3	พบว่าล�าดบัความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศลดลง	 2	 ล�าดับมาอยู่ที่	 40 
แม้จะมีคะแนนประเมินดีขึ้นเล็กน้อยที่	 0.6	 คะแนน 
แต่สิ่งท่ียืนยันได้อย่างชัดเจนคือข้อเสนอแนะท่ีเน้นไป 
ท่ีการเร่งพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ของประเทศ

2.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ข้อเท็จจริง

2	 สถิติดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยี,	ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม,	ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	http://stiic.sti.or.th/stat/ind-tb/,	พ.ศ.	2562.	2
3	 หนังสือส�านักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เลขที่	นร	1114/6242	ลงวันที่	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2562	เรื่อง	สรุปผลการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย	WEF	ปี	2019	–	2020
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งานส�งเสริมนวัตกรรมสู�เชิงพาณิชย�
ฝ�ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

http://www.innovation.go.th

4 ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ,	ส�านักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	http://nscr.nesdb.go.th/,	พ.ศ.	2562

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 4

	 ก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ทางรัฐบาลขณะนั้นได้เล็งเห็นความส�าคัญของ 
การใช้ภาครัฐเป็นสนามทดลองและทดสอบของการใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยคนไทย	 จึงได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศขึน้	และได้ก่อให้เกดิบญัชนีวตักรรม	 (www.innovation.go.th) 
ขึน้มา	 โดยมกีารน�านวตักรรมจากภาคเอกชนไทยมาข้ึนบัญชีอยูเ่ป็นระยะ	ๆ 	และหน่วยงานภาครฐัสามารถสนบัสนนุ 
ซื้อสินค้า	และบริการที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวได้ด้วยวิธี	“กรณีพิเศษ”	(ดูรูปที่	2	ประกอบ)	ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในด้าน 
นโยบายที่ดีมากส�าหรับประเทศไทย

รูปที่ 2 กระบวนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมและการสนับสนุนสินค้าและบริการจากบัญชีนวัตกรรม
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รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แนวต้ัง) ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (แนวนอน) 5

การเกษตร

ผูประกอบการ
และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

การปรบัเปลีย่น
คานยิมและวฒันธรรม

การพฒันาการเรยีนรู

ศกัยภาพการกีฬา

พลงัทางสงัคม

เศรษฐกิจฐานราก

การเติบโตอยางยัง่ยืน

การวจิยั
และพฒันานวตักรรม

ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสงัคม

อตุสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางการเตบิโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน
มติรตอสิง่แวดลอม

ยทุธศาสตรชาตดิาน

การบรกิารประชาชน
และประสิทธภิาพภาครฐั

การตางประเทศ

ความมัน่คง

กฎหมาย
และกระบวนการยติุธรรม

การบริหารจดัการ
นํา้ทัง้ระบบ

การตอตานการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ

พืน้ท่ีและ
เมอืงนาอยูอัจฉรยิะ

การทองเท่ียว

โครงสรางพืน้ฐาน
ระบบโลจิสตกิส และดจิิทลั

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การพฒันาคน
ตลอดชวงชีวติ

การเสรมิสราง
ใหคนไทยมสีขุภาวะท่ีดี

การสรางความสามารถ
ในการแขงขนั

ยุทธศาสตรชาตดิาน การปรับสมดลุและพฒันา
ระบบการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ

ยทุธศาสตรชาตดิาน

ยุทธศาสตรชาตดิาน

ความมัน่คง
การสรางโอกาส

และความเสมอภาค

ยทุธศาสตรชาตดิาน

ทางสงัคม
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	 แต่ในช่วงที่ผ ่านมานั้น	 การขับเคลื่อนผ่าน 
กระบวนการนี้ในทางปฏิบัติยังไม่บรรลุผลมากนัก 
และหลายหน่วยงานภาครัฐเองก็ยังไม ่รู ้จักบัญช ี
นวัตกรรมด้วยซ�้าไป	รวมไปถึงการเกิดค�าถามลักษณะ 
“ไก่กับไข่”	 ที่ว่าในบัญชีนวัตกรรมไม่มีสินค้าหรือ 
บริการที่หน่วยงานภาครัฐต้องการ	 ซึ่งอันที่จริงแล้ว 
หากการท�างานและบริหารงานของภาครัฐไม่เป็น 
ลักษณะไซโลจะท�าให้ความต้องการนั้นย้อนกลับไป 
ที่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย	 และ 
นวัตกรรมของประเทศ	 เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
สร้างสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการและน�าเข้าสู ่
บัญชีนวัตกรรมต่อไปได้	
	 การที่ประเทศมียุทธศาสตร์ชาติได้ก่อให้เกิด
ความชัดเจนมากขึ้น	 โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับประเด็นอื่นของ 
ประเทศ	 จากรูปที่	 3	 จะเห็นได้ชัดเจนว่าแผนแม่บท 
ประเด็น	 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”	 เป็นแผน 
แม่บทหน่ึงในสองแผนแม่บทจากทั้ง	 23	 แผนแม่บท 
ทีม่คีวามเกีย่วข้อง	โดยตรงกบัยทุธศาสตร์ชาตท้ัิง	6	ด้าน 
คือ	 ด้านความม่ันคง	 ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
มนษุย์	 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล ้อม	 และด้านปรับสมดุลและพัฒนา 
การบริหารจัดการภาครัฐ	คงเหลือแต่เพียงว่าบุคลากร 
และหน่วยงานที่ดูแลและปฏิบัติจะสามารถปรับ 
วิธีการคิดและเชื่อมโยงการท�างานให้สอดคล้องกัน 
ได้มากเพียงใด	 ซึ่งหากท�าได้ดี	 “มั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน”	 จะบรรลุผลได้ไปพร้อมๆ	 กับการยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดี ข้ึน 
ได้เป็นอย่างดี	
	 ในมุมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็คงจะ 
ต้องส่งเสรมิให้มกีารเผยแพร่ผลงานวชิาการในช่องทาง 
ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลหรือส่งผลต่อดัชนีช้ีวัด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 มีการจด 
สิทธิบัตรท่ีเป ็นสิทธิบัตรการประดิษฐ ์ให ้มากข้ึน 
มีการน�าผลงานวิจัย	 พัฒนา	 และวิศวกรรมไปใช้จริง 
จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรม	 และก่อให้เกิดการสร้างคน 
สร้างงาน	 และสร้างอุตสาหกรรมต่อไป	 ภาครัฐเอง 
ก็ควรท�าหน้าที่เป็นตลาดให้เกิดการน�านวัตกรรมของ 
ประเทศไปทดลอง	 ทดสอบ	 และใช้ในภาครัฐ	 และ 
ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่แค่พิจารณาเรื่อง 
การเสนอราคาท่ีต�่าสุด	 (Cost	 impact)	 เท่านั้น 
แต่ควรพิจารณาถึงการใช้วัตถุ	 สินค้า	 และบริการ 
ภายในประเทศ	(Local	content)	ซึ่งจะก่อให้เกิดการ 
หมุนเวียนของเงินในประเทศและเสริมแกร่งให้กับ 
ระบบนิเวศส�าหรับสร้างนวัตกรรมของชาติมากขึ้นไป 
ในตัวเช่นกัน	(Economic	impact)	ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 
การได้ราคาท่ีต�่าท่ีสุดเพียงอย่างเดียว	 ระเบียบส�านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความ 
ต้องการของภาครัฐที่ได้มีการประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	5	 ที่ผ่านมาก็น่าจะช่วย 
ให้หน่วยงานภาครัฐใช้ระเบียบนี้ในการส่งเสริมและ 
ยกระดับนวัตกรรมของไทยเพื่อให้เกิดความ	 “มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน”	อย่างแท้จริง

5	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	136	ตอนพิเศษ	39	ง	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2562	ประกาศระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม 
ตามความต้องการของภาครัฐ	6

ที่ผ่านมาก็น่าจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐใช้ระเบียบนี้ ในการส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมของไทย

เพื่อให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อย่างแท้จริง
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	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงประเด็นส�าคัญ	ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ	 และสังคมของประเทศ 
แล้วใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยตอบค�าถาม 
หรอืแก้ไขปัญหา	พร้อมๆ	ไปกับการเร่งสร้างนวตักรรม 
อันจะน�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศได้ทันที	จึงขอเสนอแนวทาง	ดังนี้	

 3.1	ให้	สศช.	และ	ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	(กพร.)	ใช้ประเด็นทางสังคม
และเศรษฐกิจที่	เกิดขึ้น	เป็นตัวก�าหนดตัวชี้วัดการ
ด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานใน
ก�ากับ	

 3.2 ให้ส�านักงบประมาณ	(สงป.)	ก�าหนดงบ
ประมาณของแต่ละหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม	
พัฒนา	และ	สร้างนวัตกรรมของประเทศผ่าน
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

 3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม	
สนับสนุน	และการด�าเนินการวิจัย	พัฒนา	และ	
วิศวกรรม	ให้จัดสรร	ข้อเสนอโครงการที่เน้นสร้างผล
งานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา	และ	ก่อให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์ที่
ตรงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม

 3.4 หน่วยงานของรัฐปรับกระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้างที่ไม่พิจารณาที่แค่ราคาที่ต�่าที่สุดเพียงอย่าง
เดียว	แต่จะต้องครอบคลุมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศ
จะได้รับมากที่สุด	ทั้งในมุมของการสร้างคน	การ
สร้างงาน	และ	เพิ่มศักยภาพความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ข้อเสนอแนะ 
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