
 

	การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย	 ในยุค

ที่เริ่มเป็นทางการอย่างจริงจัง	 น่าจะตั้งแต่เม่ือมีการประกาศใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที	่ 1	 (พ.ศ.	 2504-

2509)	 ซึ่งเปรียบได้กับยุคท่ีภาคอุตสาหกรรมเริ่มก�าเนิดขึ้นใน

ประเทศไทย	 และมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกันอย่างเป็น

รูปร่างมากขึ้น	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น	

เน้นแนวทางการพัฒนาหลากหลายด้าน	 ที่เป็นบริบทของการ

พัฒนาในยุคนั้น	 ได้แก่	 เกษตรกรรม	 สหกรณ์	 อุตสาหกรรม	

พลังงาน	คมนาคม	มหาดไทย	พาณิชย์	และสาธารณสุข	รวมทั้ง

มีการกล่าวถึง	 การส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนและให้

บริการในด้านสังคมซ่ึงได้แก่	 การสาธารณสุข	 การพัฒนาชุมชน	

และการศึกษา	แผน	1	ยังได้เชื่อมโยงปัจจัยส�าคัญต่างๆ	ในการ

พัฒนาประเทศเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม	 ทั้งด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	 การคมนาคมขนส่ง	 การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนขนาดใหญ่	

Guiding Principles...

ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ และ มานะ ทับนาโคก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

การชลประทาน	 การส่งเสริมการลงทุนทางอุตสาหกรรม	 จะ

เห็นว่ามีโครงการก่อสร้างหลายโครงการ	 เช่น	 การสร้างถนน

ทางหลวง	 การสร้างเขื่อน	 การขยายท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้า	

และที่ส�าคัญ	 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในส่วนภูมิภาค	 เพื่อ

การพัฒนาก�าลังคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 แม้จะไม่ได้มีการ

กล่าวถึงการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง

ชัดเจน	แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า	ในการพัฒนาประเทศแต่ละด้าน	

ล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าไปมีส่วน	 จากนั้น	 ความเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมที่มาก

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ก็ท�าให้มีการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับอื่นๆ	ต่อมา	อันเป็นการวางรากฐานของการ

พัฒนาประเทศ	จนมาถึงปัจจุบัน	คือ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560–2564)	

4
4 งานหลัก วว. น�า วทน. พัฒนาชาติ

Appropriate 
Technology

Total Solution
Provider

Community
(Area based)

Bio Based 
Research
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ในปี	พ.ศ.	2522	เป็นปีที่สามารถระบุไว้ว่า	รัฐบาลไทย							

ได้ตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของไทยชัดเจนมากขึ้น	 โดยมีการจัดตั้งกระทรวง

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและการพลังงานข้ึน	 เมื่อวันที่	 24	

มีนาคม	 2522	 เพื่อการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มาใช้

ในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังมากขึ้น	 โดยเฉพาะในเรื่อง

ของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 การพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย	 หรือการแสวงหาช่องทางการตลาด	 การส่งเสริม

การลงทุน	 ซึ่งในขณะน้ัน	 ถือว่าประเทศไทยยังมีสถานภาพ

เป็นประเทศก�าลังพัฒนา	 มีความล้าหลังในหลายๆ	 ด้าน	 มี

สถานะทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก	แต่ก็มีปัญหา

เรื่องราคาผลผลิตตกต�่า	 ผลผลิตทางการเกษตรไม่ผ่านคุณภาพ

มาตรฐานระดับนานาประเทศ	 ท�าให้ขาดดุลการค้า	 เพราะไม่

สามารถส่งออกได้มาก	 แต่ในขณะเดียวกันต้องน�าเข้าสินค้าจาก

ต่างประเทศเข้ามาตลอดเวลา	 ในสมัยนั้น	 แนวทางการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	(วทน.)	จะเน้นเรื่องของ

การส่งเสริมงานวิจัย	 เริ่มตั้งแต่แยกเป็นสาขาวิจัยในแต่ละด้านที่

รัฐบาลคิดว่าจ�าเป็นต่อการน�าไปพัฒนาประเทศอีกต่อหนึ่ง	 เช่น	

การวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหาร	เกษตรกรรม	สาธารณสุข	ชีวภาพ	

วัสดุก่อสร้าง	ฯลฯ	

จนกระท่ังถึงยุคท่ีรัฐบาลตระหนักว่า	 จะต้องน�าองค์-

ความรู้ของแต่ละสาขามา	“บูรณาการ”	กัน	ซึ่งนับเป็นหลักการ

ท�างานที่ได้มาจากแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 หรือในหลวง

รัชกาลที่	 9	 เพ่ือให้ผลงานวิจัยต่างๆ	 มีการคิดค้นอย่างเอ้ือ

อ�านวยสนับสนุนกันและมีการน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้

เทคโนโลยีและประชาชนได้อย่างเต็มที่	 พระอัจฉริยภาพของ

พระองค์ท่านในด้านนวัตกรรมปรากฏให้เห็นในหลายๆ	 เรื่อง	

ได้แก่	 วทน.	 เพื่อการเกษตร	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		

ส่ิงแวดล้อม	 และภัยพิบัติ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 (การพัฒนา

ชุมชน	 การสร้างอาชีพ	 และสุขภาพ)	 การพัฒนาพลังงาน	 การ

พัฒนาการเรียนรู้	 (การสร้างความตระหนักด้าน	 วทน.	 สื่อการ

เรียนรู้	 และดาราศาสตร์)	 และการพัฒนาสารสนเทศและการ

สื่อสาร	

นอกจากนั้น	 การพัฒนา	 วทน.	 ของประเทศยังต้อง

ด�าเนินการในลักษณะของ	 “วิทยาศาสตร์ประยุกต์”	 (ap-

plied	 science)	 มิใช่เป็นแบบวิทยาศาสตร์ล้วนๆ	 (pure	 sci-

ence)	 ดังเช่น	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2506	 ได้มีการก่อตั้ง	 “สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์ประยุกต์”	 หรือ	 สวป.	 ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น	

“สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย”	

หรือ	วว.	ในปัจจุบัน	การวิจัยและพัฒนาทาง	วทน.	ต่อมาจึงเน้น

เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ	 สิ่งแวดล้อม	 พันธุวิศวกรรม	 ความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 จนถึงปัจจุบันก็แตกแขนงเพิ่มขึ้นอีก

หลายสาขา		

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สวป.)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506
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ในปัจจุบันจึงกล่าวได้ว่า	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมมีความส�าคัญ	 และมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ	ของประเทศ	มีขอบเขตการใช้อย่างกว้างขวาง	มีผลให้ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	มนุษย์มีความเป็นอยู่

ที่สุขสบายขึ้น	 โรคภัยลดลงหรือสามารถแก้ปัญหาได้	 การเดินทางและการติดต่อสะดวกและรวดเร็วขึ้น	 การศึกษาก้าวหน้ากว่าอดีต

มากมายนัก	ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและการคิดค้นทางด้านนวัตกรรมแทบทั้งสิ้น

	วว.	 ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาหลักของประเทศ	ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้ด�าเนิน

ภารกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตลอด	 56	 ปี	 ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	จนกระทั่งล่าสุด	จากการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตของ	วว.	ตามข้อสรุปที่ได้จากการหารือระหว่างผู้บริหาร	

วว.	กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(รวท.)	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561	รวท.	ได้เห็นชอบและมอบหมายให้	

วว.	มีบทบาทภารกิจ	ดังต่อไปนี้

• Bio Based Research	 คือ	 การด�าเนินงาน

ด้านการวิจัยและพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ	

ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์เป้าหมายของ

ประเทศ	 เช่น	 คลัสเตอร์เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	 การ

แปรรูปอาหาร	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	การแพทย์

ครบวงจร	เป็นต้น	

• Total Solution Provider	 คือ	 การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

แก่ผู้ประกอบการ	 ทั้งในระดับ	 SMEs	 ผู้ผลิตสินค้า	 OTOP	 วิสาหกิจชุมชน	 ตลอด

จนเกษตรกร	 ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ต้องการเพิ่มมูลค่าหรือมีความ

ต้องการแก้ไขปัญหา	 ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการด�าเนินงานที่ครอบคลุมต้ังแต่	

การรับฟังแนวความคิด	 (idea)	 ของผู้ประกอบการ	 การวิจัยและพัฒนา	 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา	 (prototype	 &	 solution)	 การบริการวิเคราะห์	

ทดสอบ	 สอบเทียบ	 การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง	

(scale	 up)	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า	 (product	 &	manage-

ment	system)	ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	(commercialization)	ทั้งการส่ง

เสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน	เป็นต้น

• Appropriate Technology	 คือ	 การพัฒนา

เทคโนโลยีที่สามารถน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา	 หรือตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะ-

สม	 โดยเป็นเทคโนโลยีที่รูปแบบและเงื่อนไขในการใช้งาน

ที่สอดคล้องกับบริบทในการใช้งานจริง	 ทั้งในด้านต้นทุน

และความซับซ้อนของเทคโนโลยี	 ตลอดจนความเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมในการใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 25626

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์



เอกสารอ้างอิง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2552.	ทิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	http://www.

most.go.th/main/th/34-news/news-gov/311-2009-07-23-09-06-25,	[เข้าถึงเมื่อ	30	ธันวาคม	 2561].

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2554.	พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย	พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย.	กรุงเทพฯ	 :	กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	

ณ	ป้อมเพชร,	 วิชิตวงศ์.	 2529.	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และเศรษฐกิจ.	 กรุงเทพฯ	 :	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย.

รัตสุข,	เสริมพล.	2526.	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ.	กรุงเทพฯ	:	สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม.

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.	2504.	แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง	พ.ศ.	2504	–	2506	–	2509.	 [ออนไลน์].	

เข้าถึงได้จาก:	http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/e-book_T/plan1.pdf,	[เข้าถึงเมื่อ	30		 ธันวาคม2561].

• Community (Area based)	คือ	การด�าเนินงานที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

ต่างๆ	ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่	(area	based)	ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่สร้างความเข้ม-

แข็งให้กับชุมชน

	ทั้ง	4	บทบาทนี้	เป็นความสามารถของ	วว.	ที่มีอยู่	และได้ด�าเนินการมาแล้วตลอดเวลาที่มีการก่อตั้งมา	ดังนั้น	การน�ามา	

ทบทวนในครั้งนี้	จึงเปรียบได้กับการน�าความเชี่ยวชาญของ	วว.	ที่มีอยู่มาเจียระไนขัดสีให้เป็นเพชรน�้างาม	เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ

การท�างานเดิมของ	วว.	ให้มีบทบาทชัดเจนมากยิ่งขึ้น	และมุ่งเน้นที่เป้าหมาย	(focus)	ในการด�าเนินภารกิจงานวิจัยและพัฒนา	รวม

ทั้งงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	สามารถตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และสังคมของ

ประเทศ	ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น	โดยมุ่งขจัดความเหลื่อมล�้าในทุกพื้นที่	ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย	โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล	น�า

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ไปช่วยพัฒนาสินค้า	ผลิตภัณฑ์	หรือบริการที่มีอยู่แล้วให้มีมูลค่าโดดเด่น	ขยายช่องทาง

ทางการตลาดมากขึ้น	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในประเทศ	เพื่อการน�ามาใช้ประโยชน์สูงสุด	และที่ส�าคัญ	จะต้องเป็นที่

พึ่งให้กับผู้ประกอบการ	startup	ได้อย่างครบวงจร	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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