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วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

กับการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ดร. ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิตย
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

24  กรกฎาคม  2544
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เนื้อหา

โลกยุคความรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปาหมาย
การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไทย
ปญหาและแนวทางแกไข
สรุป
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โลกยุคความรู
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สังคมสี่ยุค

ยุคเกษตรกรรม
ยุคอุตสาหกรรม
ยุคสารสนเทศ
ยุคความรู

การเปลี่ยนยุคลวนใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ยุคเกษตรกรรม

สรางบานแบงเมือง
มีความรูดานเกษตรและฤดูกาล
เศรษฐกิจแบบแลกเปลี่ยนสินคา
ปกครองแบบพอลูก
ชางฝ มือ
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ยุคอุตสาหกรรม

กํ าเนิดไฟฟา เครื่องจักรกล มอเตอร
มีความรูดานวิทยาศาสตร
เศรษฐกิจเงินตรา
ปกครองโดยคณะบุคคล
ชางเทคนิค และ Engineer
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ยุคสารสนเทศ

กํ าเนิดไมโครอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ระบบโทร
คมนาคม
มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เศรษฐกิจเงินพลาสติก
ปกครองโดยชุมชน
ชางอิเล็กทรอนิกส นักคอมพิวเตอร
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ยุคความรู

กํ าเนิดฐานความรู Data Mining , NLP
มีความรูเกี่ยวกับความรู
เศรษฐกิจอิงความรู
ปกครองโดยบริษัทขามชาติ
วิศวกรความรู
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปาหมาย

ไทยพยายามคิดวาควรพัฒนา วทท. ดานใด
เงื่อนไข -  ใหม,  สํ าคัญ,  ตามทัน,  แขงขันได,  ใชสราง
อุตสาหกรรม
โลหะและวัสดุศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โลหะและวัสดุศาสตร

เกี่ยวของกับสิ่งรอบตัวเราตั้งแตในฝ นไปจนถึงยานอวกาศ
เปนพื้นฐานของประดิษฐกรรมทุกอยาง
มีความสํ าคัญตอเทคโนโลยีอื่น ๆ เชน ไมโครอิเล็กทรอนิกส
เปนรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

CAD/CAM การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
การหลอโลหะที่มีความละเอียดสูง
การทํ าตนแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype)
หุนยนต (Robotics)
Ceramics
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ประโยชนโดยตรงกับไทย

การสรางอุตสาหกรรมยานยนต
การพัฒนาพลังงานคืนรูป
การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากยาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติก
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เทคโนโลยีชวีภาพ

เกี่ยวของกับชีวิตและอาหาร
เปนเทคโนโลยีที่มีความสํ าคัญอยางยิ่ง
อาจชวยเพิ่มการผลิตอาหารเลี้ยงมนุษย
อาจเปนปญหาตอความเปนอยูของมนุษย
อาจทํ าใหมนุษยกลายพันธ
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ตัวอยาง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Bioinformatics
DNA Technology
Cloning Technology
Aqua Culture
Agriculture - Post Harvest

    - Preservation
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ประโยชนโดยตรงกับไทย

สรางความมั่งคั่งแกเกษตรกร
เพิ่มผลผลิตงานเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
คัดเลือกพัฒนาพันธุใหมที่เยี่ยมยอดและนํ าหนาคูแขง
เปนแหลงความรูดานเกษตรกรรมของโลก คือมีความเปน
เลิศดานเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวของกับการทํ างานและการจัดการ
เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลและสรางสารสนเทศ
เปนพื้นฐานของเทคโนโลยีอื่น ๆ ทั้งที่ใชในยามสันติและ
สงคราม
เปนหัวใจของความกาวหนาของประเทศตาง ๆ หลาย
ประเทศ
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ตัวอยางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ซอฟตแวรเทคโนโลยี
เทคโนโลยีฐานขอมูล
ปญญาประดิษฐ
การรูจํ ารูปแบบ
การประมวลภาษาธรรมชาติ
โทรคมนาคม
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ประโยชนโดยตรงกับไทย

ทํ าใหเกิดความรวมมือดานขอมูล
ทํ าใหเกิดเครือขายความรูกระจายไปทั่วประเทศ
(Internet และ WWW)
ทํ าใหเกิดการศึกษาทางไกล (Teleeducation)
ทํ าใหเกิดอุตสาหกรรมสารสนเทศ
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การพัฒนา วทท. ของไทย



20

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

บทบาทอยูระหวางการเปลี่ยนแปลง
ปจจุบันเนนงานวิทยาศาสตรระดับอาชีพและงานพัฒนา
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
บทบาทสงเสริมการศึกษาทุกระดับยังมีนอย
เริ่มมีบทบาทเกี่ยวกับมาตรฐานและการวัดเทียบมาตร
ฐาน
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หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

สํ านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
กรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

สํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
องคการจัดการนํ้ าเสีย
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
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สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

จัดตั้งเมื่อ  30  ธันวาคม  2534
รวมศูนยแหงชาติ 3 ศูนยมาไวดวยกัน

ศูนย BIOTEC
ศูนย MTEC
ศูนย NECTEC

สวทช. สืบทอดแนวคิดจาก STDB
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หนาที่ของ สวทช.

ใหทุนวิจัยแกนักวิจัยไทย - สวนใหญในภาครัฐ หรือให
รวมมือกับภาครัฐ
ทํ าวิจัยเอง โดยกํ าหนดเรื่องที่สํ าคัญ

การแปลภาษาดวยคอมพิวเตอร
การพัฒนาแมพันธุโคนม
การพัฒนาพลังงาน

การใหคํ าปรึกษาแกภาคอุตสาหกรรม
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หนาที่ของ สวทช.

ใหทุนการศึกษา  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหมีความ
สามารถดานวิทยาศาสตร
สงเสริมใหเกิด Science in School
สงเสริมใหเกิด Internet, SchoolNet และเครือขาย IT
ภาครัฐ
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
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ระดับความสามารถดาน วทท. ของไทย

วัดจากการแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก
วัดจากจํ านวนนักวิจัย วทท.
วัดจากงบประมาณวิจัยของประเทศ
วัดจากจํ านวนสิทธิบัตร
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อันดับวิทยาศาสตรเทคโนโลยีของไทย

จัดโดย IMD

49
จาก 49 ประเทศ
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ปญหาของไทย

ผลการแขงขันระดับประเทศอยูระดับตํ่ า
จํ านวนนักวิจัยไทยมีนอย
งบประมาณดานวิจัยมีนอย
คนไทยไมมีหัวประดิษฐคิดคน
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รากเหงาของปญหา

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไมสนใจสรางองคความรู
ดาน วทท.
รัฐไมไดสนใจใช วทท. เปนเครื่องมือพัฒนาประเทศ
ครูไทยไมมีความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรพอ
เพียง วิธีการสอนทํ าใหเด็กไมชอบวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
สังคมงมงายดานไสยศาสตร
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วิธีการแกไข

นํ าวิทยาศาสตรมาเปนเครื่องมือในการดํ าเนินงาน
สรางตํ าแหนงงานวิทยาศาสตรและนักวิจัย
ปรับหลักสูตรดาน วทท. ใหทันโลก
ปรับปรุงวุฒิความสามารถของอาจารยวิทยาศาสตร
สงเสริมงานวิจัย วทท. ในระดับตาง ๆ
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การแกไขตองการความรวมมือ

สถาบันการศึกษาทุกระดับตองปรับตัว
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมกัน
สงเสริมการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
เผยแพรความคิดวิทยาศาสตรสูมหาชน
สื่อมวลชนตองหยุดเสนอความไรสาระ
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วิทยาศาสตรกับการแกปญหาสิ่งแวดลอม
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ตัวอยาง ปญหาสิ่งแวดลอม

มลพิษในอากาศ และในนํ้ า
การทํ าลายปา
การกํ าจัดขยะของชุมชน
โรคระบาด
อาชญากรรม
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Sensor กับการวัดมลพิษ

ตองพัฒนา Sensor สํ าหรับวัดปริมาณมลพิษในที่ตาง ๆ
แลวสงเขาคอมพิวเตอรเพื่อเฝ าคุมไมให มลพิษเกินขนาด
มาตรฐาน
สามารถใชกับโรงงานอุตสาหกรรมได
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Remote Sensing กับการทํ าลายปา

ปจจับันมีดาวเทียมสํ ารวจลักษณะผิวดินหลายดวง เชน
Landsat, SPOT, MoDIS, NOAH
ไทยมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมหลายแหง
สามารถนํ าขอมูลมาประมวลเปนแผนที่  เพื่อดูความ
เปลี่ยนแปลงของผิวดิน
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การกํ าจัดขยะ

เทคโนโลยีการกลบฝ ง  และเทคโนโลยีการเผา  ลวนใชได
ในสถานการณตางกัน
ตองวิเคราะหลักษณะขยะ  และเลือกวิธีการที่เหมาะสม
สิ่งที่ตองระวัง คือขยะจากโรงพยาบาล ขยะนิวเคลียร
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Telemedicine กับโรคระบาด

กระทรวงสาธารณสุขไดติดตั้งระบบ Telemedicine
ครอบคลุม 17 จังหวัด
ผูเชี่ยวชาญอยูที่กรุงเทพฯ สามารถใหคํ าปรึกษาแกนาย
แพทย ที่ศูนยตางจังหวัดได
การรวบรวมขอมูล และการสื่อสารจะชวยกํ าจัดขอบเขต
ของโรคระบาดไดเร็ว

ตัวอยาง กาฬโรคระบาดที่อินเดีย
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C3I กับการปองกันอาชญากรรม

ส.ตํ ารวจไดคิดโครงการหลายอยาง
PICASSO
POLIS
C3I

เพื่อปองปราบอาชญากรรม
ปจจุบันปญหาใหญคือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร
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ปญหาที่จะเกิดจาก วทท.

ชองวางทางเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  มีอันตรายกวาง
ขวางใหญหลวงกวาเดิม
โลกรอนขึ้น - ปรากฏการณเรือนกระจก
โลกอาจถึงยุคสุดทายหากไมควบคุม
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