
การพัฒนากําลงัคนดาน วทท. กับ 
รัฐธรรมนูญ

ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต
สํานักวิทยาศาสตร
ราชบัณฑิตยสถาน



เนื้อหาของคําบรรยาย

� ความจําเปนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
� การพัฒนากําลังคนดาน วทท.
� การปรับแกพื้นฐาน
� รัฐธรรมนูญ

� วทท. ในรัฐธรรมนูญ
� แนวทางทีค่วร

� สรุป



ประเภทสินคาสําคัญของโลก

� สินคาสําคญัของโลกสวนใหญคอื
� สินคาดานไอซทีี (คอมพวิเตอร, กลอง, อุปกรณบันทกึตาง ๆ, 
อุปกรณเครอืขาย ฯลฯ)

� สินคาดานพลังงาน (น้ํามัน, ถานหิน, แกส)
� สินคาดานการขนสง (รถยนต, เครื่องบิน, เรือ,...)
� สินคาดานการเกษตร (อาหาร, เครื่องดืม่, สินคาแปรรปู)
� สินคาดานยารักษาโรค
� สินคาดานสงคราม (ปน, ระเบิด, อาวุธ, เครือ่งบินรบ,...)
� สินคาดานอสังหาริมทรัพย (อาคาร, ที่ดิน)
� สินคาดานบรกิาร (การทองเที่ยว, นันทนาการ, ฯลฯ)
� สินคาฟุมเฟอย (เครื่องตกแตง, ศิลปวัตถุ, โบราณวตัถุ...)



การผลติสินคาตองอาศยั วทท.

� ในบรรดาสินคาสําคัญทั้งหมดที่กลาวมาแลวนั้น 
ลวนตองใช วทท. เปนปจจัยหลักในการผลิต 
และอาศัยฝมือแรงงานเปนปจจัยรอง

� แตฝมือแรงงานนั้น  ก็ตองเปนฝมือในการใช
อุปกรณที่เกี่ยวของกับ วทท. ดวย  ไมใชการ
ออกแรงเฉย ๆ

� ที่สําคัญคือ  ตอไปนี้จะมีแตผูผลิตสินคาที่ไม
จําเปนตองมีคนเปนผูปฏิบัติงาน  



ตัวอยางในอดีต
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ในอนาคตอันใกล
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แมแตงานบันเทิงก็เปนแบบนี้



ปญหาของไทยคอื...เราพัฒนาไมทันโลก

� การอานหนังสือ  ���� การฟงวิทยุ/โทรทัศน
� ความขยันขันแข็ง ���� ความสนใจเรื่องสนุก
� การคิดไตรตรอง ���� การเชื่อเสียงลือ
� การคิดในเชิงพื้นฐาน ���� การคิดฉาบฉวย
� ความซื่อตรง ���� การทุจริต
� ความกลาเผชิญความทาทาย ���� ความสนใจ
แตเรื่องงาย ๆ  



การสรางวัฒนธรรมวทท.ตองใชสิ่งที่เรา
ขาด

� ประเทศไทยเปนประเทศที่ดอยทางดาน วทท.
� เรามีอุปกรณและเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัย
ทุกอยาง ซึ่งไดจากการซื้อโดยไมยั้งคิด แต
ใชไดไมเต็มที่, สรางไมเปน, เสียแลวซอม
ไมได

� เราไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่ตองใช
ความรูดาน วทท. สงผลใหปจจุบันเราตองเปน
ทาสทางเทคโนโลยีของตางประเทศ



ที่นากลวัคือ

� เราเปนทาสอยางเต็มใจ 
� และไมคิดหวังที่จะเปน
ไทแกตัวดวย



การแกปญหาเรื่องวัฒนธรรม วทท. ไมใช
เรื่องงาย



การพัฒนากําลงัคนดาน วทท.

� ความตองการมีมากขึ้นตลอดเวลา
� สถาบันอุดมศึกษาของไทยก็มีมากขึ้น  แตยัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการของ
อุตสาหกรรมได
� ขาดบัณฑติในสาขาทีต่องการ
� จํานวนไมพอเพียง
� ผูที่มีความรูตรงความตองการ เรียกรองเงินสงูเกิน
ความเปนจริง

� แตสวนมากไมสามารถทํางานได
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การแกไขปญหากําลังคนไมใชงาย

� เราขาดการวางแผนการผลิตกําลังคน
� เราสงเด็กไปเรียนตางประเทศมากมาย  แตไม
มีทิศทาง  และไมไดวางแผนวาจะใหกลับมาทํา
อะไร  เด็กไปเรียนอะไรมาก็ได  

� เราไมสามารถยุบหรือยกเลิกหลักสูตรที่ไมเปน
ที่ตองการได

� ไมสามารถเปดสอนในดานที่จําเปนได เพราะมี
กฎเกณฑหยุมหยิมเรื่องหมวดวิชา



ความหวงัอยูที่รัฐธรรมนูญ

� ปจจุบันไดมีการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมใหประชาชนศึกษาแลว

� หลายคนคาดหวังวา รัฐธรรมนูญ จะเปนยา
วิเศษสําหรับแกปญหาไดทุกอยาง

� ในความเปนจริงแลวมิใชอยางนั้น  เพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับกอนที่วาดีมากนั้นก็ยังเกิด
ปญหานานัปการ



ประเด็นที่เกีย่วของกบัรัฐธรรมนูญ

� ตอไปนี้จะไดนําเอารางบางมาตรามานําเสนอ 
ประกอบความคิดในการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีชวยในการพัฒนาบุคลากร (ไม
จําเปนตองเปนทางดาน วทท.)

� ความเห็นนี้เปนเพียงการกระตุนใหเริ่มคิดวาเรา
นาจะใชประโยชนจากรัฐธรรมนูญฉบับที่อาจจะ
ไดรับการประกาศใชตอไปอยางไร



มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว  
เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ขอมูลสวนบุคคลตลอดจน
ความเปนอยูสวนตัว  ยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือ
ภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปน
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  หรือความ
เปนอยูสวนตัว  ตลอดจนการเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ
ขอมูลนั้น  จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะ 



ความเหน็

� ปจจุบันขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความดูแลของ
หนวยงานของรัฐไดรับการคุมครองตาม พรบ. ขอมูล
ขาวสารราชการ  แตทีอ่ยูในความดูแลของเอกชนยัง
ไมไดรับการคุมครอง  ตองรอ พรบ.ขอมูลสวนบุคคล

� ประเด็นในเรื่องนี้มีมาก  เพราะการจัดเก็บดวย ICT 
คอนขางงาย การเผยแพรดวย Internet ก็งาย 

� นอกจากนั้นยังมีปญหาเรื่องการคุมครองรักษาความ
มั่นคงของขอมูลไมใหผูประสงครายแอบลักลอบผาน
เครือขายเขามากอปปไปใช

� เรื่องนี้ยังคงตองมีการพิจารณาศึกษากันอีกมาก



มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
สื่อสารถงึกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 

� การตรวจ  การกกั  หรือการเปดเผยสิ่ง
สื่อสารที่บุคคลมีติดตอถงึกัน  รวมทั้งการ
กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึง
ขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บคุคลมี
ติดตอถงึกัน  จะกระทํามิได  เวนแตโดย
อาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ  หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน 



ความเห็น

� ประเด็นก็คือ การสื่อสารถึงกันนั้นในปจจุบันมี
หลายรูปแบบเชน e-mail, Weblog หรือ 
Blog, Electronic Bulletin Board หรือเว็บ
บอรด, และ เว็บปกติที่เราใชกันอยูนั้น จะนับวา
เปนการสื่อสารระหวางบุคคลหรือเปนการ
เผยแพรขาวสาร

� ถาเปนการสื่อสารระหวางบุคคล การตรวจ การ
กัก หรือการนําขอความปกติในอีเมล, blog 
และ Webboard มาเปดเผยก็ขัดตอ
รัฐธรรมนูญ

� แตถาตองการทํา ก็ตองพิจารณาวาขัดตอ



มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ  การ
โฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

� การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  
เพื่อคุมครองสิทธิ  เสรีภาพ  เกียรติยศ  
ชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือ
เพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

� การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้



ความเหน็

� มาตรานี้เนนที่การแสดงความเห็นตอสาธารณะ
ชน ซึ่งตางไปจากมาตรา 36 ที่กลาวไปแลว

� แตมีประเด็นวา มาตรานี้ยังกําหนดอีกวา...
� เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น
ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย

� การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของ
เอกชนรัฐจะกระทํามิได

� มีคําถามวา เจาของเว็บตองเปนบุคคลสัญชาติ
ไทยหรือไม และ เว็บเปนสื่อมวลชนหรือไม



มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใชในการสง
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ  โทรทัศน  และ
โทรคมนาคม  เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ 

� ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทํา
หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม

� การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น  ทั้งในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  
ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชนสาธารณะอื่น
รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  
รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ



ความเหน็

� รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหมีองคกร
อิสระเพื่อดูแลเรื่องโทรคมนาคม และ การ
สื่อสาร รวมสองคณะ คือ กทช. และ กสช. แต
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการทั้งสองคณะ
เปนเรื่องยุงยาก  ทําใหองคกรทั้งสองไมมี
บทบาทสําคัญมากนักในชวงสิบปที่ผานมา

� แต  การรวมกันดีหรือไม  ยังไมมีใครทราบ
คําตอบ



มาตรา 47 (ตอ)

� การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสอง
ตองมีมาตรการเพื่อปองกันการควบรวมหรือ
การครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือ
โดยบุคคลอื่นใด  ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวาง
เสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้น
การไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 



มาตรา 47 (ตอ)

� ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของ
กิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หรือ
โทรคมนาคมมิได  ไมวาในนามของตนเองหรือ
ใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน  
หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการ
ดังกลาวไดในทํานองเดียวกับการเปนเจาของ
กิจการ  หรือถือหุนในกิจการดังกลาวมิได



มาตรา 48 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม
เก็บคาใชจาย 

� ผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู
อยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษา
โดยทัดเทียมกบับุคคลอื่น

� การจัดการศกึษาอบรมขององคกร
วิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน  การเรียนรูดวยตนเอง  
และการเรียนรูตลอดชีวติ  ยอมไดรับ
ความคุมครองและสงเสริมจากรัฐ



ความเห็น

� ปญหาอยูที่การปฏิบัติ
� รัฐจะตองพิจารณานํา ไอที เขามาชวยในการ
ทําใหผูยากไรหรือทุพพลภาพ สามารถเรียนรู
หรือไดรับการศึกษาไดทัดเทียมกับบุคคลอื่น

� ตัวอยางเชน 
� การใชไอทีสําหรับผูพิการทางสายตา เชน การใช
คอมพิวเตอรอานออกเสียง

� การใชไอทีสําหรับผูทีพ่ิการทางกาย ก็ ทําไดดวย
การออกแบบระบบตาง ๆ เขาชวย

� แตรัฐจะตองเปนผูลงทุน



มาตรา 49 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทาง
วิชาการ 

� การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  
การวิจัย  และการเผยแพรงานวิจัย
ตามหลักวิชาการยอมไดรับความ
คุมครอง  ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอหนาที่
ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 



ความเห็น

� เปนแนวคิดที่ดีที่สงเสริมดานนี้
� แตในทางปฏิบัติอาจตองไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐหรือหนวยงานภาครัฐ

� วารสารวิจัยตาง ๆ ยังไมพอเพียง และ ไมมี
คุณภาพ

� การทําวิจัยยังไมไดรับการอุดหนุนดานการเงิน
อยางพอเพียง



มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้

1. กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยใหคํานึงถึง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ 
ตามหลักวิชาใหครอบคลุมทั่วประเทศทั้งผืน
ดิน  ผืนน้ํา  และจัดใหมีผังเมืองรวม  ที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมดังกลาวโดย
กําหนดมาตรฐานการใชอยางยั่งยืนดวยการ
ใหประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอนโยบาย
การใชที่ดินนั้นรวมในการตัดสินใจดวย

2. ดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใน
ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดย
การปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น



มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้

3. จัดใหมีการวางผังเมือง  พัฒนา  และ
ดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนตอการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ

4. จัดระบบการดูแลและการใชทรัพยากรน้ําให
เกิดประโยชนแกสวนรวม  รวมทั้งจัดหาแหลง
น้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและ
เหมาะสมแกการเกษตร

5. จัดใหมีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ  โดยให
ประชาชน  ชุมชน  และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ดังกลาวดวย



มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้

6. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสงวนบํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุล

7. สงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย
ใหประชาชน  ชุมชนทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน

8. ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน



ความเหน็

� มาตรา 84 นี้เกี่ยวของกับ วทท. มาก
� วิทยาศาสตรการเกษตร
� วิทยาการปาไม
� วิทยาการสิ่งแวดลอม
� เทคโนโลยีชีวภาพ
� วิทยาการน้ําและแหลงน้ํา
� ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจําแนกการใชที่ดิน
� อุตุนิยมวิทยา
� ฯลฯ



มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานวิทยาศาสตร  ทรัพยสินทางปญญา  และ
พลังงานดังตอไปนี้

1. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตาง ๆ  โดยจัด
ใหมีกฎหมายเฉพาะดานจัดงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา  คนควา  วิจัย  และใหมี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา  จัดใหมีการใช
ประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา  จัดให
มีระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสม



มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานวิทยาศาสตร  ทรัพยสินทางปญญา  และ
พลังงานดังตอไปนี้

2. สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดสิ่งใหม  
รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น  รวมทั้งให
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

3. เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหมและสนับสนุนใหประชาชน
ใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต

4. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  พัฒนา  และใช
ประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจาก
ธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ



ความเห็น

� มาตรา 85 แสดงเจตจํานงที่จะสงเสริมงาน
ดาน วิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และ 
พลังงาน 

� มีการกําหนดใหเผยแพรความรูดาน วทท. ให
ประชาชนใชในการดํารงชีวิต

� แตในดานการสนับสนุนการวิจัยไปเนนที่ดาน
พลังงานทดแทนมากไป

� ประเด็นอยูที่การที่จะนํามาตรานี้ไปกําหนดเปน
แนวทางปฏิบัติในดานการสงเสริม วทท. ใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริง 



สรุป

� การพัฒนา วทท. เปนเรื่องจําเปนมาก
� ไทยยังขาดแนวทางการพัฒนากําลังคนดาน 
วทท. อยางจริงจังในระดับชาติ  มีแตการปลอย
ใหแตละสถาบันทํากันไปเอง  แมแตการสง
นักเรียนไปตางประเทศก็ปราศจากแผน

� รัฐธรรมนูญมีกลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับ วทท. 
หลายมาตรา  แตถึงจะกลาวก็คงไมเกิดผล
อะไร เพราะขึ้นอยูกับการที่รัฐบาลจะนําไปอนุ
วัติใหเปนจริง


