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การวิจัยและพั ฒ นา (research and development) หรือที่ นิยมเรียกวา R&D นั้นเปน ลักษณะหนึ่งของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใชกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มุงพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ เพื่อใชใน
การแกปญหา และสรางนวัตกรรมที่ชวยอํานวยความสะดวกใหชีวิตประจําวันของเราดีขึ้นโดยการวิจัยและพัฒ นา
แตกตางจากการวิจัยพื้นฐานตรงที่ การวิจัยและพัฒนาเปนลักษณะของการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาจนกวาจะ
สรางผลิตภัณฑเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมอันนําไปสูการยกระดับรายไดของประเทศ
เทคโนโลยีเปนปจจัยการผลิตที่ประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งอาเซียนมีความตองการและมุงแสวงหาประเทศที่
ไมมีความรูเพียงพอที่จะสรางเทคโนโลยีก็มักจะแสวงหาโดยการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศมาใชในการผลิต
สิน คาและบริก าร ซึ่ งอาจจะต อ งใช งบประมาณมหาศาล เมื่ อมองในระยะยาวก็ อาจจะไมคุม ค าเท ากั บ การสร าง
เทคโนโลยีมาใชเอง ดังนั้น จึงตองพิจารณาถึงขอจํากัดในการทํา R&D ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจอยางนอย 2 ประเด็น
คือ
ประเด็นแรก คือ เรื่องของคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาในประเทศของสมาชิกอาเซียนเมื่อพิจารณา
ขอมูลของธนาคารโลกในสวนของคาใชจายR&D (research and development expenditure) โดยเทียบกับ GDP
จะพบวา ในชวงทศวรรษที่ผานมา (ค.ศ. 2001-2010) คาใชจาย R&D โดยรวมมีสัดสวนที่ต่ํามาก สมาชิกสวนใหญมี
คาใชจายไมถึงรอยละ 0.1 ของ GDP หรืออาจจะมากกวารอยละ 0.1 ของ GDP เล็กนอย อีกทั้งยังมีคาใชจายที่ไม
สม่ํ าเสมอ คือมี ขอมู ล วาใชจ ายเพี ย งบางป เท านั้ น สะทอนถึงความไมตอเนื่องในการทํา R&D สําหรับ ประเทศที่ มี
คาใชจายมากกวารอยละ 0.1 ของ GDPและมีขอมูลสม่ําเสมอมี 3 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร โดยไทย
มีคาใชจายประมาณรอยละ 0.21-0.26 ของ GDP มาเลเซียมีประมาณรอยละ 0.59-1.07 ของ GDP และสูงสุดคือ
สิงคโปรซึ่งมีมากถึงรอยละ 2.04-2.83 ของ GDP
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตของทั้ง 3 ประเทศคือ เมื่อเปรียบเทียบคาใชจาย R&D ของทั้งโลกโดยแบงเปน
กลุมประเทศ จะพบวา กลุมประเทศที่มีรายไดสูงหรือประเทศที่พัฒนาแลวมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 2.37 ซึ่งสิงคโปร
ถูกจัด ใหอยูในกลุมนี้มีคาใชจาย R&D อยูในเกณฑ พอดี สวนกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางค อนขางสูงจะเฉลี่ย
ประมาณ 0.93 ทั้งนี้ มีมาเลเซียและไทยอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางคอนขางสูง โดยมาเลเซียมีคาใชจายอยู
ในเกณฑเชนกัน แตไทยกลับมีคาใชจาย R&D ต่ํากวาคาเฉลี่ยมากดังนั้น ในอนาคตไทยจึงควรกระตุนคาใชจาย R&D
ของประเทศใหไมต่ํากวาเกณฑคาเฉลี่ยของกลุม
ประเด็นที่สอง คือ เรื่องขององคความรูพื้นฐานในการทํา R&D เพราะถึงแมวาจะมีงบประมาณสนับสนุนใน
การทํา R&D แตถาบุคลากรของประเทศไมมีความรูหรือทักษะเพียงพอก็จะไมสามารถสรางเทคโนโลยีขึ้นมาใชเองได
เปนสาเหตุสําคัญที่ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ําตองลมเลิกการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากจะตองทุมงบประมาณ

เกือบทั้งหมดไปกับการพัฒนาทักษะและความรูพื้นฐาน แตกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางยังพอมีหวัง เพราะมีความ
พรอมทางดานงบประมาณมากกวา (หากไมมีการคอรัปชั่น) สามารถพัฒนาความรูพื้นฐานที่จะนํามาใชในการสราง
เทคโนโลยีเพื่อใชเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการกาวหลุดพนจาก “กับดักรายไดปานกลาง” นั้นเอง ดังนั้น ประเด็น
นี้จึงกลายเปนประเด็นที่ตองพิจารณากันอยางถี่ถวน
แตกอนจะสรางไดก็ตองใชงานเปนกอน โดยตองไมลืมวาเทคโนโลยีบางอยางจากตางประเทศไมสามารถ
นํามาใช ไดโดยตรง ก อนใชงานจึงควรมีการปรับ ใหเหมาะสมกับบริบ ทของแตละประเทศ เครื่องจั กรที่นํ าเขาจาก
ตางประเทศนั้น ไมตองการผูเชี่ยวชาญที่เปน นักประดิษฐหรือผูสรางนวัตกรรม แตตองการแรงงานทักษะสูงในการ
ควบคุมเครื่องจักร ซึ่งโดยปกติแลว ประเทศที่นําเขาเทคโนโลยีจะตองมีผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในการรับการถายทอด
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ภาคการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมดานกําลังคน อีกทั้ งยังตอง
ฝกหัดครูหรือผูสอนเพื่อที่จะมาสอนนักศึกษาจํานวนมากใหพรอมใชเทคโนโลยีใหมๆ จากตางประเทศดวย
ทั้งนี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวใน 2 ลักษณะ คือ
กอให เกิด การเจริญ เติ มโตบนฐานนวัต กรรมจากบุคลากรภายในประเทศ และสามารถประยุ กต ใชเทคโนโลยีจ าก
ตางประเทศไดดวยตนเอง ดังนั้น การสอนใหนักศึกษามีทักษะดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตตอยอดเทคโนโลยี
จึงมีความจําเปน
สําหรับสาขาเทคโนโลยีที่ควรเรงพัฒนานั้น เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดการพัฒนาของธนาคารโลก จะพบวา การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศที่มีรายไดต่ําขึ้นอยูกับมูลคาเพิ่มของภาคเกษตร และกลุมประเทศที่มีรายได
ปานกลางขึ้นอยูกับภาคอุตสาหกรรม สวนกลุมประเทศที่มีรายไดสูงจะขึ้นอยูกับภาคบริการอาจกลาวไดวา เศรษฐกิจ
ของประเทศตางๆ สามารถเติบโตอยางมีพัฒนาการจากสังคมเกษตรไปสูสังคมอุตสาหกรรมบนฐานความรูที่สูงขึ้นและ
เมื่อพัฒนาความรูจนถึงจุดๆ หนึ่งแลวจึงสามารถกาวเขาสูภาคบริการที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในระดับที่สูงได เพราะ
การคาภาคบริการขึ้นอยูกับความพึงพอใจเปนสําคัญหมายความวาการคาภาคบริการจะตองใชความรูในระดับที่สูง
พอสมควรเพื่อแขงขันกันสรางความพึงพอใจหรือความมั่นใจในคุณภาพนั่นเอง
นอกจากนี้ หากอาเซียนประสงคยกระดับใหประเทศสมาชิกมีรายไดสูงขึ้นทั้งภูมิภาค แตละประเทศจะตอง
มุงพั ฒนาการทํา R&D ในระดับการพั ฒนาของตนเองใหเขมแข็งกอน กลาวคือ ประเทศที่มีรายไดต่ําควรมุงพัฒ นา
เทคโนโลยีทางการเกษตร ประเทศที่มีรายไดปานกลางควรมุงพัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม รวมทั้งทุกประเทศ
ตองมีสวนรวมในการสรางความรวมมือในการทํา R&D ที่เกี่ยวของกับภาคบริการใหมากขึ้นดวย
ทั้ งนี้ เราจึ งควรตั้ งคํ า ถามว า เราพร อ มจะพั ฒ นาเทคโนโลยี ในภาคเอกชนเพื่ อ ทดแทนการนํ าเข า จาก
ตางประเทศหรือยัง เราพรอมจะพัฒนาเทคโนโลยีของภาครัฐที่จะอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศอยาง
รถไฟความเร็วสูงหรือเครื่องบินพาณิ ชยใชเองไดหรือยังเรามีบุคลากรในการทํา R&D เพียงพอหรือไม และเรามีครู
อาจารยและนักวิชาการดานนี้มากนอยเพียงใด
โดยสรุปแลว ผมมองวาในยุคปจจุบันนี้หลายประเทศปรับตัวเขาสู “วัฒนธรรมของการสราง” (producing
culture) ซึ่งเปนทักษะสําคัญของพลเมืองโลกกันแลวโดยมีการปลูกฝงใหคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ซึ่งแตกต างจากเดิ ม ที่ เรารั บ ความรู ด ว ยการฟ ง จด และจํ า หรือ ที่ เรีย กวา “วัฒ นธรรมของการรับ ” (receiving
culture)ถึงเวลาแลวที่เราตองเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองจากผูรับเปนผูสรางกันเสียที
สุ ด ท า ยนี้ สิ่ งที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดก็ คือ กุ ญ แจแห งความกาวหน าที่ อาจเปรี ย บได กับ อาจารยและนัก วิช าการใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนทั้งผูสรางและผูสงตอกุญแจไปยังลูกศิษยเพื่อนําไปใชในการพัฒนาตอไป แตการสรางกุญแจ

นั้นไมใชเรื่องงาย ครูอาจารยทั้งหลายจะตองมีประสบการณสูง มีผลงานเปนที่ประจักษจนลูกศิษยยอมรับ ความทา
ทายจึงตกอยูกับผูสรางกุญแจแหงความกาวหนาหรือสถาบันอุดมศึกษานั่นเอง
---------------------------------------------

