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ในแต่ละปีมข่ีาวผ่านสือ่หนงัสอืพมิพ์ วทิย ุ และโทรทศัน์ท่ีเสนอข่าวว่า

นกัเรียนไทยได้รับรางวลัเหรยีญทอง เหรยีญเงนิ และเหรยีญทองแดงในการ

แข่งขนัโอลมิปิกวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (เคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส์) 

คณติศาสตร์และคอมพวิเตอร์ ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่านกัเรยีนไทยมคีวามรูค้วาม

สามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัดเทียมกับอารย-

ประเทศ แต่ในขณะเดยีวกนั กม็ข่ีาวว่านกัเรยีนไทยสอบได้คะแนนต�า่มากใน

วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ตามมาตรฐานการทดสอบ O-NET เป็นประจ�า

ทุกปีโดยเฉพาะการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในระดับนานาชาติโดย

องค์กรต่างชาต ิ (TIMSS) จนเกดิการวพิากษ์วจิารณ์โดยนกัวชิาการด้านการ

ศึกษาและวิทยาศาสตร์ว่า เพราะเหตุใดนักเรียนไทยจึงอ่อนด้อยด้านวิทยา-

ศาสตร์และคณติศาสตร์ ทัง้ๆ ทีร่ฐับาลให้การสนบัสนนุเงนิงบประมาณด้าน

การเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์จ�านวนมากในแต่ละปี มอีะไร

เกดิขึน้กบัแวดวงวิชาการด้านการศกึษาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทย

ในท�านองเดยีวกนัเราได้รบัทราบข่าวว่านกัวทิยาศาสตร์ไทยได้รบัรางวลั

นกัวิจัยดเีด่นและรางวัลนกัวิทยาศาสตร์ดเีด่นเป็นประจ�าทกุปี โดยมผีลงานการ

ค้นพบสิง่ใหม่ๆ ในทางการแพทย์ การเกษตร และอตุสาหกรรม แต่การค้นพบ

ส่ิงใหม่ๆ ในด้านเคม ีชวีวิทยา ฟิสกิส์ และคณติศาสตร์ไม่ค่อยมปีรากฏให้เห็น

ในแวดวงวิชาการไทย มหิน�าซ�า้มหาวทิยาลยัไทยยงัไม่ตดิอนัดบัต้นๆ ของโลก

เลย 

ท�าไมการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจึงไม่สามารถ

พัฒนาก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติได้อย่างที่คาดหวังทั้งๆ ที่นักเรียนและนัก

วทิยาศาสตร์ไทยมีสตปัิญญาความรู้และความสามารถไม่แพ้นกัวชิาการต่างชาติ

เลย และอาจเก่งกว่านักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ ในบางสาขาวิชาด้วยซ�้าไป 

เหตุการณ์ด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ไทยดังกล่าว เป็นประเด็น
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ใหญ่ในการถกเถียงและเสวนาในหมู่นักวิชาการของสถาบันการศึกษาและ

มหาวทิยาลัยว่าเกดิอะไรขึน้กบัการเรียนการสอนและการวจิยัวทิยาศาสตร์ของ

ไทยในช่วงเวลา 50 ปีทีผ่่านมาเมือ่เราเริม่การพฒันาประเทศบนพืน้ฐานความ

รู้และข้อมูลจากการวิจัยตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 เราจะต้องทบทวนการ

พฒันาการศกึษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองไทยว่าท�าไมจงึไม่

ก้าวหน้าไปได้ไกลทัง้ทีต่ัง้เป้าหมายไว้อย่างดแีละมวีสิยัทศัน์ชดัเจนในตอนเริม่

ต้นเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาคนีท้ีเ่ริม่ต้นพฒันาประเทศพร้อมๆ กบัเรา 

เช่น เกาหลใีต้ ไต้หวัน มาเลเซยี สงิคโปร์ สาเหตทุีแ่ท้จรงิคอือะไรและจะมี

แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ด้อย่างไรซ่ึงเป็นโจทย์ทีท้่าทายส�าหรบันกัการศกึษา 

นกัวชิาการ ผูบ้รหิารและผูน้�าประเทศทีจ่ะต้องเร่งรบีหาค�าตอบและหาแนวทาง

แก้ไขให้ได้โดยเรว็โดยประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มเิช่นนัน้แล้ว

ประเทศไทยอาจตกขบวนรถไฟในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้

เป็นฐานของการสร้างอ�านาจทางเศรษฐกจิและการเมอืงในยุคโลกาภวิตัน์ในช่วง 

2 ทศวรรษท่ีผ่านมา จนอาจท�าให้เราไม่สามารถแข่งขนัทางด้านนีไ้ด้ในเวทโีลก

ท่ีจะย่ิงทวีความเข้มข้นและรนุแรงมากยิง่ขึน้ใน 2 ทศวรรษหน้า ประเทศไทย

จะสามารถแข่งขันและรูเ้ท่ารูท้นัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนเวทโีลกได้

หรอืไม่ หรือแม้กระท่ังในประชาคมอาเซยีนทีก่�าลงัขบัเคล่ือนกันอย่างเข้มข้นใน

ขณะนี้ 

1. การจัดระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆ มีการปรับพ้ืนฐานทางด้าน

เศรษฐกิจสังคมและจัดท�ายุทธศาสตร์การเมืองและความมั่นคงโดยประเทศ

มหาอ�านาจ คอื สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร จนี และสหภาพโซเวยีตได้

ร่วมลงนามจัดตัง้สหประชาชาติ (United Nations-UN) ซึง่เป็นองค์การระหว่าง
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ประเทศทีใ่หญ่ทีส่ดุในปี พ.ศ. 2485 และมผีลเป็นกฎบตัรแห่งองค์การระหว่าง

ประเทศในปี พ.ศ. 2488 เมือ่ 51 ประเทศได้ร่วมลงนามให้สตัยาบนั (www.

un.org, มกราคม 2556)โดยมวัีตถปุระสงค์หลกัเพือ่จดัระเบยีบโลกใหม่ภาย

ใต้การน�าของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพันธมิตรในยุโรปใน

ขณะทีม่กีารแยกขัว้ทางการเมอืงของโลกออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชดัเจนระหว่าง

ระบอบประชาธปิไตยของค่ายเสรีนยิมจากซกีโลกตะวนัตก (ยโุรปตะวนัตกและ

อเมรกิาเหนอื) และระบอบคอมมวินิสต์จากค่ายประเทศตะวนัออก (ยโุรปตะวนั

ออก รัสเซียและจีน) ท�าให้สถานการณ์โลกตกอยู่ในภาวะสงครามเย็นและ 

มีการพัฒนาและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมากโดยใช้ความสามารถการ

แข่งขนัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีถ่อืว่าเป็นอาวธุและพลงัอ�านาจทีส่�าคญั

ของโลกยคุใหม่ทีพ่ฒันาก้าวหน้ามาตามล�าดบัทัง้ในด้านวชิาการและเทคโนโลยี

ทีแ่ข่งขนักนัส่งจรวด ดาวเทียม การเดนิทางไปยงัดวงจันทร์และการพฒันาอาวธุ

นิวเคลียร์ระหว่างมหาอ�านาจค่ายเสรีประชาธิปไตยน�าโดยสหรัฐอเมริกากับ 

ค่ายคอมมวินสิต์น�าโดยสหภาพโซเวยีตรสัเซยี 

1.1 ด้านการเงนิการคลงั

ฝ่ายพันธมิตรได้จัดระเบียบโลกใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการคลัง

โดยจัดตัง้ธนาคารโลก (World Bank-WB) และกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund-IMF) ใน ปี พ.ศ. 2487 (www.worldbank.

org และ www.imf.org, มกราคม 2556) เพือ่จดัการและควบคมุระบบการ

เงินของโลกรวมทัง้ให้การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิแบบ

ให้เปล่าและโครงการเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่แก่ประเทศภาคเีพือ่พฒันาประเทศตาม

ระบอบประชาธปิไตยของชาตติะวันตก 

การปรับระเบียบโลกใหม่ในด้านดังกล่าวมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมอืงระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
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ใต้รวมทัง้ประเทศไทย ดงันัน้ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชยี (Asian Development 

Bank-ADB) จึงถูกจัดตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2509 โดยความช่วยเหลอืขององค์การ

สหประชาชาต ิ(UN) เพือ่สนบัสนนุระบบเศรษฐกจิและการพฒันาของประเทศ

ต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกโดยมสี�านกังานใหญ่อยูใ่นกรงุมนลิา ประเทศ

ฟิลปิปินส์ ธนาคารแห่งนีม้โีครงการเงนิกู ้ADB ส�าหรบัประเทศสมาชิกในทวปี

เอเชียเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคและด้านสิ่ง

แวดล้อม ประเทศไทยกไ็ด้รับความช่วยเหลอืจากธนาคาร ADB ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2511 ทัง้ในรปูแบบให้เปล่าและเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ (www.adb.org, มกราคม 

2556) 

นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติและกลุ่มประเทศมหาอ�านาจทาง

ฝ่ายพนัธมติร ยงัได้จัดตัง้องค์การต่างๆ เพ่ือช่วยเหลอืทางด้านวชิาการและการ

พฒันาให้แก่ประเทศภาครีวมทัง้ประเทศไทย ได้แก่

1)  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-

UNESCO) ปี พ.ศ. 2488 เพือ่ส่งเสรมิสนัตภิาพและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส�านึกของ

มนษุยชาตทิางด้านการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมของสงัคม

ท้องถ่ิน (www.unesco.org, มกราคม 2556)

2)  คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Eco- 

nomic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) 

ปี พ.ศ. 2490 เพือ่ช่วยเหลอืการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ สงัคม ขจดัความ

ยากจนและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในภูมิภาคเอเชียและ

แปซฟิิก รวมทัง้ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และหมูเ่กาะต่างๆ ซึง่มี

ประชากรรวมกนัท้ังภมูภิาคจ�านวนมากถงึร้อยละ 60 ของประชากร
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โลกทีย่งัด้อยโอกาส (www.unescap.org, มกราคม 2556)

3)  โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development 

Programme-UNDP) ปี พ.ศ. 2508 เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืทางด้าน

เศรษฐกิจสังคมและเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ

ประชาชนในประเทศทีด้่อยพัฒนาและประเทศท่ีก�าลงัพฒันา (www.

undp.org, มกราคม 2556)

4)  โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Environ- 

ment Programme-UNEP) ปี พ.ศ. 2515 เพ่ือเสรมิสร้างและพฒันา

คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพโดยไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมของท้องถ่ิน (www.unep.org, มกราคม 2556)

5)  องค์การเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศของสหรฐัฯ (United States 

Agency for International Development–USAID) ปี พ.ศ. 2493 

เพือ่ให้ความช่วยเหลอืการพฒันาประเทศต่างๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์กับ

สหรฐัอเมรกิาในหลายด้าน เช่น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

วิจัย การศกึษา การเกษตร การแพทย์ การสาธารณสขุพืน้ฐาน การ

บรหิารสิง่แวดล้อม (www.usaid.gov, มกราคม 2556)

6)  องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (Canadian 

International Development Agency-CIDA) ปี พ.ศ. 2511 เพ่ือ

ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์

เทคโนโลย ีการฝึกอบรม แก้ไขปัญหาความยากจนและความมัน่คง

ของมนุษย์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย (www.acdi-cida.

gc.ca, มกราคม 2556)

1.2 ด้านการเมอืงการทหารและความมัน่คง

ผลกระทบจากอิทธพิลทางเศรษฐกจิและการเมอืงจากซกีโลกตะวนัตก
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ท�าให้เกดิการวางยทุธศาสตร์ทางการทหาร ความมัน่คงและการเมอืงระหว่าง

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีอาคเนย์โดยฝ่ายพนัธมติรได้จดัตัง้องค์การสนธสิญัญา

ป้องกนัเอเชยีอาคเนย์หรอื สปอ. (Southeast Asia Treaty Organization- 

SEATO) เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2498 ตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศ

ภาคีทีป่ระกอบด้วย ออสเตรเลยี นวิซีแลนด์ ฟิลปิปินส์ ไทย ปากีสถาน ฝรัง่เศส 

องักฤษและสหรฐัอเมรกิา ทีก่รงุมนลิา (Manila Pact 1954) โดยมสี�านกังาน

ใหญ่อยูท่ีก่รงุเทพฯ (หวัมมุถนนศรอียธุยากับถนนพระราม 6 ทีอ่ยูข่องกระทรวง

การต่างประเทศในปัจจบุนั) และมนีายพจน์ สารสนิ เป็นเลขาธกิารคนแรก 

(history.state.gov, มกราคม 2556) องค์การ SEATO มเีป้าหมายเพือ่ป้องกัน

ประเทศและสร้างความมัน่คงทางการเมอืงระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภมูภิาค

เอเชยีอาคเนย์จากการรกุรานของฝ่ายคอมมวินสิต์ในลกัษณะทีค่ล้ายกบัองค์การ 

NATO (North Atlantic Treaty Organization) ทีม่บีทบาทส�าคญัในการรกัษา

ความมัน่คงและป้องกนัประเทศภาคใีนยโุรปตะวนัตก (www.nato.int, มกราคม 

2556 ) 

1.3 ด้านการศกึษาและการวจัิย

นอกจากบทบาททางการเมอืง การทหารและความมัน่คงแล้ว SEATO 

ยังมีบทบาทในด้านการพัฒนาการศึกษา การวิจัย เศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม โดยการจดัตัง้อนกุรรมการด้านต่างๆ ดงักล่าวเพือ่ให้การสนบัสนนุ

ประเทศภาค ีนอกจากนัน้ SEATO ยงัให้ความช่วยเหลอืในการจดัตัง้สถาบนั

การศกึษาเช่น Graduate School of Engineering (ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็น 

Asian Institute of Technology - AIT ในปัจจบุนั) (www.ait.ac.th, มกราคม 

2556) และ Teacher Development Center ซึง่ทัง้สองหน่วยงานนีต้ัง้อยูท่ี่

กรุงเทพฯ องค์การ SEATO ยังให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการเกษตรและ

ทางการแพทย์แก่ประเทศภาค ีเช่น จัดตัง้หน่วยปฏิบตักิารวจิยัอหิวาตกโรคของ
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องค์การ สปอ. ในกรงุเทพฯ ในปี พ.ศ. 2502 ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็น หน่วย

ปฎิบัติการทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. (SEATO Medical Research 

Laboratory) ในปี พ.ศ. 2503 ซึง่เป็นหน่วยงานวจิยัร่วมกนัระหว่างกระทรวง

กลาโหมของไทยกบัของสหรฐัอเมรกิา ซึง่พฒันาต่อมาเป็นส�านกังานโครงการ

วจิยัทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. (สน.วพ.สปอ.) หรือทีรู่จ้กักนัในนาม 

SEATO LAB ในปี พ.ศ. 2504 โดยมสี�านกังานตัง้อยู่ทีบ่ริเวณโรงพยาบาล

พระมงกฎุ เมือ่สงครามเวียดนามยตุลิงในปี พ.ศ. 2518 ยงัผลให้ SEATO ลด

บทบาทลงจนกระทัง่ปิดส�านกังาน สปอ. ในทีส่ดุเมือ่วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 

2550 จงึได้เปลีย่นชือ่ สน.วพ.สปอ. เป็นสถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Research - AFRIMS) 

ซึง่ท�าวิจัยเกีย่วกบัโรคเขตร้อน เช่น มาลาเรยี ไข้เลอืดออก ไข้สมองอักเสบ สบื

ต่อมาจนถึงปัจจุบัน สถาบันวิจยัฯ แห่งนีไ้ด้สร้างสรรค์ผลงานวจิยัเกีย่วกบัโรค

เขตร้อนทีเ่ป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุแก่ประเทศไทยและ

ในภูมภิาคนีอ้ย่างมาก นบัว่าเป็นสถาบนัวจิยัฯ ทีส่ามารถด�าเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสิทธผิลต่อเนือ่งและมัน่คงมาจนถงึทกุวนันี ้(www.afrims.

org, มกราคม 2556)

นอกจากการจัดตัง้องค์การ SEATO แล้วประเทศภาคจีากฝ่ายพนัธมติร

น�าโดยประเทศออสเตรเลยีได้จดัการประชมุกลุ่มประเทศในเครือจกัรภพสหราช

อาณาจกัรทีเ่มอืงโคลอมโบ (Colombo) ของซลีอน (Ceylon) หรอืประเทศ 

ศรีลังกา (Sri Lanka) ในปัจจุบัน และได้มข้ีอตกลงร่วมมอืกนัในการพฒันา

โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวิจัยแก่

ประเทศภาคใีนภมูภิาคเอเชียอาคเนย์ภายใต้ชือ่ “แผนการโคลอมโบ” (Colombo 

Plan) ในปี พ.ศ. 2493 (www.colombo-plan.org, มกราคม 2556) โดยมี

ประเทศภาคีเริ่มก่อตั้ง 7 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 



77วิสุทธิ์ ใบไม้

ปากสีถาน ศรลีงักา (ซลีอนในขณะนัน้) แคนาดา และอังกฤษ ต่อมาในปี พ.ศ 

2494 มปีระเทศเพิม่อกี 9 ประเทศคอื สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ พม่า กมัพชูา 

ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและไทย ประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์มีบทบาทส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศภาคีรวมทั้ง

ประเทศไทย โดยให้ทุนการอบรมการศึกษาและการวิจัยแก่บุคลากรและ

นกัเรยีนไทยภายใต้ “ทนุโคลอมโบ” ไปศกึษาระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอกทางด้าน

วทิยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ใน 2 ประเทศนี้

เพื่อกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยเดิมและใน

มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในภาคเหนือ ภาคใต้และภาคอีสานในทศวรรษ 

2500

2. เริ่มการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ 

ในช่วงทศวรรษ 2490 ประเทศไทยเริม่ปรับตวัในการพฒันาประเทศ

โดยได้รับค�าแนะน�าและความช่วยเหลอืจากประเทศพนัธมติรทางด้านเศรษฐกจิ 

สังคม การศึกษา การวิจัยและความมั่นคงทางการเมืองตามระบอบประชา- 

ธิปไตยของซีกโลกตะวันตก แต่เมืองไทยในขณะนั้นก็ยังมีปัญหาการแย่งชิง

อ�านาจกันทางการทหารและทางการเมอืง จนกระทัง่ต้นทศวรรษ 2500 เมือ่มี

การปฏวัิตริฐัประหารเปลีย่นอ�านาจการปกครองประเทศน�าโดย พล.อ. สฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ (www.cabinet.thaigov.go.th, มกราคม 2556) เมื่อวันที่ 16 

กนัยายน พ.ศ. 2500 ท�าให้รฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงครามหมดอ�านาจและ

คณะปฏิวัตไิด้มอบให้ พล.ท. ถนอม กติตขิจรเป็นนายกรัฐมนตรีและบรหิาร

ประเทศได้ประมาณหนึ่งปีจึงมีการปฏิวัติรัฐประหารคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 20 

ตลุาคม พ.ศ. 2501 เพือ่เปิดทางให้จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

มีอ�านาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศโดยการจัดท�ารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ 
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คณะปฏวัิตไิด้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิาซึง่เข้ามามอีทิธิพลทาง

ด้านเศรษฐกจิ การเมอืงและการทหารในประเทศไทยภายใต้กรอบการให้ความ

ช่วยเหลอืและสนบัสนนุด้านการเงนิและการบริหารจดัการตลอดจนการพฒันา

ทรพัยากรมนษุย์โดยได้รบัความร่วมมอืจากธนาคารโลก กองทนุการเงนิระหว่าง

ประเทศ รวมทัง้องค์การระหว่างประเทศ เช่น ESCAP USAID CIDA ADB 

รวมทัง้องค์การต่างๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาต ิ อาท ิ UNESCO UNDP 

UNEP เพือ่การวางแผนพฒันาประเทศไทยบนฐานความรูส้�าคญั 3 ด้าน คอื 

การพฒันาเศรษฐกจิ การศกึษาและการวจิยัเพือ่เร่งรดัการพฒันาประเทศไทย

อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ามา

เป็นตวัอย่างกรณศีกึษาในบทความนีท้ีพ่อสรปุได้ดงันี้

2.1 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม

หลังการปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดการปรับปรุง “สภา

เศรษฐกจิแห่งชาต”ิ พ.ร.บ. 2493 ซึง่มหีน้าทีเ่สนอความเหน็และค�าแนะน�า

ตลอดจนข้อชีแ้จงต่อรฐับาลในเรือ่งเกีย่วกบัเศรษฐกจิ โดยปรบัโครงสร้างและ

การท�างานให้กว้างขวางขึน้ โดยขยายบทบาทหน้าทีว่างแผนพฒันาประเทศตาม

ค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญจากธนาคารโลก ต่อมาหน่วยงานนีไ้ด้เปลีย่นชือ่ใหม่

เป็น “ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ (2502) เพือ่วางแผนและ

ด�าเนินงานการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมของชาติตะวันตกในยุโรปและ

อเมรกิาเหนอื โดยเริม่ท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่1 พ.ศ. 2504-

2509 ส�านกังานฯ นีด้�าเนนิการมาได้ระยะหนึง่จงึมกีารปรบัปรงุโครงสร้างและ

อ�านาจหน้าท่ีให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเปลี่ยนเป็น 

“ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต”ิ (2515) หรอืที่

รู้จกักนัในนาม “สภาพฒัน์ฯ” เพือ่ท�าหน้าทีว่างแผนพฒันาประเทศโดยน�าเอา

ภาคสงัคมเข้ามาใช้ควบคูก่บัการพฒันาเศรษฐกจิอย่างจริงจัง ต่อมาในปี พ.ศ.
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2521 ได้มกีารแบ่งหน่วยงานสภาพฒัน์ฯ ออกเป็น 2 ระดบั คอื (1) ระดบั

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและ (2) ระดบัส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ตาม พ.ร.บ. สภา

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน

หลักในวางแผนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาจนถึงแผน

พฒันาฯ ฉบับที ่11 (2555-2559) ในปัจจบุนั (www.nesdb.go.th, มกราคม 

2556) 

2.2 ด้านการศกึษา

2.2.1 จดัตัง้ “สภาการศกึษาแห่งชาต”ิ : การศกึษาเริม่เข้ามาสู่

ประเทศสยามในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยเริม่

จดัตัง้โรงเรียนวิชาชพีต่างๆ เช่น โรงเรียนข้าราชการพลเรอืน โรงเรยีนกฎหมาย 

โรงเรียนแพทย์ โรงเรยีนเกษตร เพือ่พฒันาบคุลากรด้านต่างๆ ดงักล่าวซึง่ต่อ

มาโรงเรียนวิชาชีพบางแห่งได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก

ของประเทศไทยในนาม “จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” ในสงักัดกระทรวงศกึษา-

ธกิาร ต่อมารฐับาลไทยได้จัดตัง้มหาวิทยาลยั ในสายวชิาชพีเพ่ิมอีก 4 แห่ง 

คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัศลิปากร การจดัตัง้มหาวทิยาลยัทัง้ 5 แห่งนี้

เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ พ.ศ. 2490 ต่อมาสภามหา

วทิยาลยัแห่งชาตไิด้โอนมาสงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ี(วนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 

2499) ในรฐับาลจอมพล ป.พบูิลสงคราม โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน

คณะกรรมการสภาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานฯ 

โดยมเีป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสถาบนัอุดมศึกษาวชิาการและ

วชิาชพีชัน้สงู (แต่ละมหาวิทยาลยัต้องมวีชิาด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เป็นพื้นฐานของสาขาวิชาชีพ) เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นก�าลังส�าคัญส�าหรับการ
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พฒันาประเทศ โดยมอี�านาจและหน้าทีบ่รหิารกิจกรรมของมหาวิทยาลยัต่างๆ 

ดงักล่าว

เมือ่จดัตัง้รัฐบาลแล้วจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตรไีด้ให้

ความส�าคญักบัการศกึษาซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัของการพัฒนาประเทศจึงได้

จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนการศึกษา โดยมีหลวงวิจิตรวาทการเป็น

ประธานและศาสตราจารย์ ดร.ก�าแหง พลางกูร เป็นเลขานุการเพ่ือปรับปรุง

ระบบการศึกษาของไทยในทุกระดบัให้มปีระสทิธิภาพสงูสุด จากนัน้จงึมีการจดั

ต้ัง “สภาการศกึษาแห่งชาต”ิ ตาม พ.ร.บ สภาการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2502 

(วนัที ่ 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2502) (onec.go.th, มกราคม 2556) โดยมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานฯ และมี

ศาสตราจารย์ ดร.ก�าแหง พลางกรู เป็นกรรมการและเลขานกุาร และให้โอน

กิจการและอ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติมารวมไว้ในสภาการ

ศกึษาแห่งชาตแิละได้ยกเลกิ พ.ร.บ. สภามหาวทิยาลยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2499 

จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต์ ปรารถนาทีจ่ะท�าให้ “สภาการศกึษาแห่ง

ชาตเิป็นสภาทีย่ิง่ใหญ่”  เพือ่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการพฒันาคนในชาตใิห้พร้อม

ท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยก�าหนด

ให้ “สภาการศึกษาแห่งชาติ” มีบทบาทส�าคัญในการท�าแผนนโยบายบริหาร

จดัการและสร้างมาตรฐานการศกึษาและวชิาการ รวมทัง้ท�าการวจิยัและตดิตาม

ประเมนิผลและประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ทีท่�างานด้านการศึกษาของชาตใิห้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นไปเพือ่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

โดยท�าคูข่นานกบั “สภาเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ และ “สภาวจิยัแห่งชาต”ิ ซึง่ได้รบั

การปรบัปรงุใหม่เช่นเดยีวกนัตามนโยบายหลกั 3 ประการของรัฐบาลในขณะ

นัน้ 

จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์  ได้ตระหนกัถึงความส�าคัญของการศกึษา
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อย่างมากดังค�ากล่าวปราศรัยในการเปิดประชมุสภาการศกึษาแห่งชาตคิรัง้แรก 

(วนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2502) ซึง่มคีวามตอนหนึง่ว่า “…เป็นความปีติยนิดี

อย่างสูงของข้าพเจ้าอกีวาระหนึง่ทีไ่ด้เปิดประชมุสภาการศึกษาแห่งชาต ิภาพที่

เราแลเหน็ในการประชมุครัง้นีเ้ป็นทีพ่สิจูน์อนัแน่ชดัว่า ข้าพเจ้าให้ความส�าคญั

แก่การศกึษามากเพยีงใด  ข้าพเจ้าได้จดัให้สภาการศกึษาแห่งชาตเิป็นสภายิง่

ใหญ่ซึ่งถ้าลองนับจ�านวนสมาชิกแห่งนี้ก็จะได้พบประธาน รองประธาน และ

รัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา รวม 8 คน กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญตัสิภาการศกึษาแห่งชาต ิ67 คน คณะกรรมการ

บริหาร 9 คน รวมตัวเลขตามรายการ 90 คน… มากกว่าสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิแห่งชาตทิีต่ัง้มาแล้ว จงึต้องนบัว่าสภาการศึกษาแห่งชาตเิป็นสภาที่

ย่ิงใหญ่มาก เพราะมคีวามรบัผดิชอบยิง่ใหญ่เกีย่วกบัการสร้างสรรค์ชนในชาติ

ให้ดยีิง่ขึน้ไป และความยิง่ใหญ่ของสภานีไ้ม่เฉพาะในปรมิาณเท่านัน้ ในทาง

คุณภาพก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน เพราะสภาการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วยผู้รู้ 

ผู้เชีย่วชาญในสาขาวิชาการต่างๆ  ข้าพเจ้าลองนบัดวูทิยฐานะของสมาชกิสภา

นีไ้ด้พบผูส้�าเรจ็การศกึษาถึงขัน้ดษุฎบัีณฑติหรือดอกเตอร์ดกีรถีงึ 27 คน และ

ข้ันมหาบัณฑติหรอืมาสเตอร์ดกีร ี 19 คน  นบัว่าตูว้ชิาอนัใหญ่หลวงของชาติ

ได้ถกูยกเข้ามาวางอยูท่ีป่ระชมุนี…้” (onec.go.th, มกราคม 2556)

ดังนั้นสภาการศึกษาแห่งชาติจึงเป็นความหวังสูงสุดของจอมพล

สฤษดิ ์ธนะรัชต์ ในการท�าหน้าทีก่�าหนดทศิทางการศกึษาของชาตเิพือ่พฒันา

บคุลากรให้เป็นก�าลงัส�าคญัตามแผนการพฒันาประเทศ สภาการศกึษาแห่งชาติ

จงึมบีทบาทหน้าท่ีประสานรวมพลงัของผูท้รงคณุวฒุ ินกัวชิาการ ผูบ้รหิาร และ

ผู้น�าประเทศเพือ่ช่วยกนัขบัเคลือ่นการพฒันาการศกึษาของคนในชาตไิปสูเ่ป้า

หมาย

ในปี พ.ศ. 2509 สภาการศกึษาแห่งชาติได้แบ่งออกเป็น 3 สาขา คอื 
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คณะกรรมการระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการระดับการศึกษาที่ต�่ากว่า

อุดมศกึษา และคณะกรรมการพจิารณาปัญหาเกีย่วกบัการศกึษาอืน่ๆ ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2510  รฐับาลมนีโยบายให้จดัตัง้วทิยาลยัเอกชนขึน้ โดยให้สภาการ

ศกึษาแห่งชาตทิ�าหน้าทีด่แูลวิทยาลยัเอกชน รวมทัง้การให้บรกิารวชิาการและ

การวิจัยทางการศกึษาด้วย ต่อมารัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจรได้ประกาศ

ใช้ พ.ร.บ. สภาการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2512 ซึง่ก�าหนดให้สภาฯ ประกอบ

ด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการโดยต�าแหน่งรวมทั้งผู้ทรง

คุณวุฒิรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 70 คนโดยให้เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติเป็น

กรรมการและเลขานกุาร 

ข้อทีน่่าสงัเกตคอื สภาการศกึษาแห่งชาตใินอดตีมคีวามยิง่ใหญ่เป็น 

1 ใน 3 ของเสาหลกัของการพฒันาประเทศ แต่ในปัจจบุนัสภาการศกึษาแห่ง

ชาตมิสีถานะเป็นเพยีงกรมหนึง่กรมอยูใ่นสงักดักระทรวงศึกษาธิการ และไม่

ค่อยมคีนรูจั้กหน่วยงานนีเ้นือ่งจากมบีทบาทและอ�านาจหน้าทีน้่อยลงอย่างคาด

ไม่ถึงเข้าท�านองส�านวน “ขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้องกัญชา” 

อย่างน่าเสยีดายยิง่

2.2.2 จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค : นักวิชาการรุ่นบุกเบิก

ท่ีได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันน�าในต่างประเทศในทศวรรษ 2490 ได้

เรียกร้องให้ขยายการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยออกไปในส่วนภูมิภาคต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2493 แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จจนกระท่ังปี พ.ศ. 2503 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

จึงได้จัดต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th, มกราคม 2556) ในภาค

เหนือเป็นแห่งแรก (วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2503) โดยเร่ิมต้นจัดต้ังโรงเรียน

เตรียมแพทย์เชียงใหม่ท่ีกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2501 ในระหว่างท่ีรอการจัดต้ัง

และก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์ท่ีเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกัน

ก็จัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพ่ือขยายฐาน
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การศึกษาด้านดังกล่าวโดยการน�าของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ต่อ

มาในปี พ.ศ. 2507 รัฐบาลไทยก็ได้จัดต้ังมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือท่ีจังหวัดขอนแก่นซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.kku.

ac.th, มกราคม 2556) ในอีก 2 ปีต่อมา (วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2509) 

โดยเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์โดยมีส�านักงานและจัดการ

เรียนการสอนช่ัวคราวท่ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลก็มีโครงการพัฒนาภาคใต้โดยให้จัดต้ังมหาวิทยาลัย

ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2508 และมีส�านักงานช่ัวคราวท่ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี พ.อ.ถนัด 

คอมันตร์ ท�าหน้าท่ีเป็นอธิการบดี ต่อมามหาวิทยาลัยภาคใต้ได้เปล่ียนช่ือเป็น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เม่ือวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2510 (www.psu.

ac.th, มกราคม 2556)

ในปี พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กติตขิจร นายกรฐัมนตรเีหน็ความ

จ�าเป็นของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้มีเสรีภาพทางวิชาการทั้งด้านการ

บริหารและการวิจัยให้มคีวามเป็นเลิศทางวชิาการมากยิง่ขึน้ จงึได้ปรบัปรงุการ

ศกึษาเสยีใหม่โดยจดัตัง้ “ทบวงมหาวทิยาลยัของรัฐ” ตามประกาศของคณะ

ปฏวิตั ิฉบับที ่216 ลงวันที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2515 (ฉบบัที ่2) ในสงักดั

ส�านักนายกรัฐมนตรี (รายงานประจ�าปี 2555, สกอ.) ต่อมาในปี พ.ศ 

2520 นายธานนิทร์ กรยัวิเชยีร นายกรฐัมนตรไีด้ตราพระราชบญัญตัเิปลีย่น

ชือ่ “ทบวงมหาวิทยาลยัของรฐั” เป็น “ทบวงมหาวทิยาลยั” ให้เป็นหน่วยงาน

อิสระและมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

จดัการการอดุมศกึษาของชาตท้ัิงภาครัฐและเอกชนและได้ขยายการอดุมศึกษา

สู่ส่วนภมูภิาคมากขึน้

ต่อมามกีารปรับปรงุ พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2537 เพือ่ให้ทบวง
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มหาวิทยาลัยมอี�านาจครอบคลมุมหาวทิยาลยัของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการ อาทิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อมีการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรได้มีประกาศ

พระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 (วนั

ท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) ให้ยกเลกิ พ.ร.บ. ทบวงมหาวทิยาลยั (ฉบบั

ท่ี2) พ.ศ. 2537 ท�าให้ทบวงมหาวทิยาลยัเปลีย่นสถานภาพเป็น “ส�านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา” (สกอ.) (www.mua.go.th, มกราคม 2556) 

ภายใต้การก�ากบันโยบายของคณะกรรมการการอดุมศกึษา (กกอ.) ในสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ด�าเนนิการมาจนถงึทกุวนันี ้ ถ้าพจิารณาอย่างผวิเผนิ 

ก็ดูเหมือนว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาก้าวหน้ามาด้วยดี เพราะมีการขยาย

หน่วยงานให้ใหญ่โตทัง้ด้านโครงสร้างและบคุลากรของ สกอ. แต่ในความเป็น

จริงจะเหน็ได้ว่า สกอ. เป็นหน่วยงานทีอุ่ย้อ้ายและต้องตดิกบัในระบบราชการ

ท�าให้การด�าเนนิงานขาดความคล่องตวัและขาดประสทิธภิาพ อกีทัง้ความไม่ต่อ

เนือ่งของผูก้�าหนดนโยบายโดยเฉพาะรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงฯ ทีเ่ปล่ียนบ่อย

มากถึง 10 ท่านในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ท�าให้การพัฒนาการศกึษาและการวจิยั

เปล่ียนไปเปลีย่นมาและไม่ก้าวหน้าตามความคาดหวงัของสงัคม ดงันัน้ สกอ. 

จงึเป็นอกีบทเรยีนหนึง่ของการพฒันาการศึกษาและการวจิยัทีเ่ข้าท�านองส�านวน

ไทย “ขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้องกญัชา” อย่างไม่น่าเชือ่

2.3 ด้านการวจิยั

2.3.1 จัดตั้ง “สภาวิจัยแห่งชาติ” : หลังจากเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองปี พ.ศ. 2475 คณะผู้บริหารและนักวิชาการที่ได้รับการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยชั้นน�าในยุโรปและอเมริกาน�าโดย ดร.จ่าง รัตนะรัต และ 

ดร.ประดษิฐ์ เชีย่วสกลุ นกัวิชาการกลุม่ใหม่นีม้คีวามคดิท่ีจะให้รัฐบาลจัดตัง้

สภาวิจัยแห่งชาตติัง้แต่ปี พ.ศ. 2477 ตามแบบอย่างประเทศทีเ่จรญิแล้ว แต่
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แนวคดิดงักล่าวไม่ได้รับการสนบัสนนุจากรฐับาลในสมยันัน้ อย่างไรกต็ามคณะ

นกัวชิาการ กย็งัพยายามยกร่างโครงการสภาวจิยัแห่งชาตเิสนอต่อรฐับาลอกี

หลายครัง้จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2499 รฐับาลไทยจงึได้จดัตัง้ “สภาวจิยัแห่งชาต”ิ 

ตาม พ.ร.บ. สภาวิจัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2499 โดยแต่งตัง้ ดร.จ่าง รตันะรตั อธิบดี

กรมวทิยาศาสตร์เป็นเลขาธิการโดยมสี�านกังานเลขาธิการสภาวจิยัแห่งชาตอิยู่

ท่ีกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอตุสาหกรรมและจดัให้มสีาขาวชิาการ 6 สาขา 

ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ เคมี

และเภสชั วิทยาศาสตร์ชวีภาพ เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

และอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรัชต์  นายกรฐัมนตรไีด้

ตระหนกัถึงความส�าคัญของการวิจัย ค้นคว้าหาความรูแ้ละข้อมลูเพือ่ใช้เป็นฐาน

ส�าหรับการวางแผนและนโยบายการพฒันาประเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพจงึ

ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2502 (วนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 

2502) แทน พ.ร.บ. สภาวิจยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2499 เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นองค์กร

กลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศพร้อมทั้งจัดระบบบริหารจัดการและองค์

ประกอบของสภาวิจัยแห่งชาตใิหม่โดยมนีายกรัฐมนตรเีป็นประธานคณะกรรม

การสภาฯ และให้มีส�านักงานสภาวิจัยแห่งชาติในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

(www.nrct.go.th, มกราคม 2556) ในการเปิดประชมุสภาวจิยัแห่งชาตคิรัง้

แรกเมือ่วันที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ ได้เน้นถงึ

ความส�าคญัของสภาฯ ดงัข้อความตอนหนึง่ว่า “…โดยทีส่ภาวจิยัแห่งชาตเิป็น

ของใหม่ส�าหรบัประเทศไทย...การตัง้สภาวิจยัแห่งชาตนิัน้เกดิจากความคดิทีว่่า

รัฐบาลนี้ไม่ประสงค์จะท�าอะไรโดยไม่พินิจพิเคราะห์ให้รอบคอบและการพินิจ

พเิคราะห์นัน้จะต้องท�าโดยทางวิชาการ แม้การวางแนวนโยบายของรัฐบาลใน

ระยะยาวแต่ละเร่ืองกอ็ยากจะให้ผูร้อบรูท้างวชิาการได้วจิยัเสนอข้อคดิประกอบ
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ความด�ารขิองคณะรฐัมนตรเีท่าทีส่ามารถจะท�าได้ รวมความว่าเป็นเจตนาของ

รัฐบาลทีจ่ะท�าการทกุอย่างด้วยความรอบคอบทีส่ดุ.... หน้าทีข่องสภาวจัิยแห่ง

ชาตมิจี�าแนกไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญตัซิึง่สรปุรวมความไว้เป็น 2 ทาง 

ทางหนึง่คอืริเร่ิมท�าการวิจัยเองแล้วเสนอแนะแนวนโยบายต่อคณะรฐัมนตรี อกี

ทางหนึง่คอืท�าการวิจยัตามทีค่ณะรฐัมนตรจีะส่งเร่ืองมาให้ ส่วนวธิที�างานวจิยั

กมี็ 2 ทางเหมอืนกนั ทางหนึง่คอืท�าการวจิยัเองภายในสาขาวชิาหรอือกีทาง

หนึง่จะส่งเสรมิหรอืมอบหมายให้ผูอ้ืน่ท�าการวจิยักไ็ด้ การทีจ่ะท�างานให้ได้ผล

จริงจงัตามหน้าทีท่ีบั่ญญตัไิว้ในมาตรา 6 นี ้ จะต้องมทีนุจงึได้มบีทบัญญตัใิน

อนมุาตรา (9) ให้สภานีพ้จิารณาหาทนุบ�ารงุการวจิยัและเสนอแนะรฐับาลให้

ได้มาซึง่ทนุเพือ่การวิจยั อนึง่ในการปฏิบตัหิน้าทีต่่างๆ ทีร่ะบไุว้ในมาตรา 6 นี้

จะต้องตัง้อนกุรรมการขึน้เป็นเรือ่งๆ โดยอาศยับทบญัญตัติามความในมาตรา 

22 ซึง่คณะกรรมการบรหิารจะได้เสนอแต่งตัง้ในภายหลงั…” 

ในปี พ.ศ. 2507 ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ร.บ. สภาวจิยัแห่งชาติ 

(ฉบบัที ่2) เพือ่ก�าหนดหน้าทีข่องสภาวจิยัแห่งชาตแิละส�านกังานสภาวจิยัแห่ง

ชาตใิห้เหมาะสมยิง่ขึน้ ต่อมาได้มปีระกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่315 ลงวนัที่ 

13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 แก้ไข พ.ร.บ. สภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 โดย

เปลี่ยนชื่อเป็น “ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” (วช.) (www.nrct.

go.th, มกราคม 2556) และในปี พ.ศ. 2522 (วนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2522) 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้โอนไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละการพลงังาน ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ในปีเดยีวกนันี ้จากการโยกย้ายไป

มาของส�านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) ตามนโยบายของผูน้�าแต่ละ

ท่าน ทีผ่่านเข้ามาบรหิารประเทศ ส่งผลให้ขาดความต่อเนือ่งเชงินโยบายและ

แผนปฏิบัติงานรวมทั้งเงินงบประมาณลงไปสนับสนุนงานวิจัย ในขณะที่

โครงสร้างและจ�านวนพนักงานและข้าราชการเติบโตเกินขนาด จึงขาดความ
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คล่องตัวในการด�าเนินงานยังผลให้ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมี

บทบาทลดลงไป นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการฯ และ

เลขาธกิารตามวาระการด�ารงต�าแหน่งหลายครัง้ซึง่แต่ละท่านกม็นีโยบายไม่ต่อ

เนือ่ง และมกีารเมอืงเข้ามาเกีย่วข้องท้ังในด้านนโยบาย การจดัสรรงบประมาณ 

การแต่งตัง้ผูบ้รหิารและกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิ�าให้การสนบัสนนุการวจิยัขาด

ความต่อเนือ่งและไม่มเีป้าหมายชดัเจน ซึง่ส่งผลให้สภาวจิยัแห่งชาตทิีม่คีวาม

ย่ิงใหญ่ในอดตี กลายเป็น สภาฯทีอ่ยูภ่ายใต้อทิธพิลทางการเมอืงและพวกพ้อง

จนอ่อนแอลงไปอย่างน่าเสยีดาย ตามส�านวน “ขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่ เหลาๆ ไป

กลายเป็นบ้องกญัชา” อกีหน่วยงานหนึง่ของรัฐ ซึง่ไม่ต่างไปจากการลดบทบาท

และความส�าคัญของสภาการศึกษาแห่งชาติที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตดังที่กล่าวมา

แล้ว

ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 รัฐบาลไทยได้ให้ความส�าคญักับการ

วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสภาวะทีโ่ลกก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุไฮเทค จงึได้

จัดต้ังหน่วยงานและสถาบันการวิจัยข้ึนมาเสริมส�านักงานคณะกรรมการสภา

วจิยัแห่งชาต ิ (วช.) เพือ่เพิม่ศกัยภาพการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของไทยให้ดขีึน้ ได้แก่ ศนูย์พนัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ (ศช.) 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงาน

กองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ(สวรส.) (ดงั

ที่จะกล่าวต่อไป) เพื่อปฏิรูประบบสนับสนุนทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพและลด

ความซ�า้ซ้อน แต่หลงัจากเกดิวิกฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 รฐับาลมดี�ารทิีจ่ะ

ให้ส�านกังานคณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติ (วช.) ยบุรวมกับส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวิจัย(สกว.)เพือ่ให้การสนบัสนนุทนุวจิยัมเีอกภาพและลดความซ�า้

ซ้อน แต่กไ็ม่สามารถด�าเนนิการได้ส�าเร็จ ดงันัน้ ส�านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติจึงถูกโอนไปอยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
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ประธานคณะกรรมการฯ อีกคร้ังหนึง่เมือ่วนัที ่5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยมี

ฐานะเป็นกรมในส�านกันายกรฐัมนตร ีเพือ่ให้ส�านักงานฯ เป็นหน่วยงานกลาง

ในการท�าหน้าทีเ่สนอแนะนโยบายและแผนการวจิยัของชาตทิัง้ด้านวทิยาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ได้อย่างแท้จรงิตาม พ.ร.บ. สภา

วจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีรวมทัง้สามารถให้ค�าปรกึษา

รัฐบาลเกีย่วกบัการวิจยัได้อย่างรวดเรว็และทนัต่อเหตกุารณ์ แต่ความคาดหวงั

ดังกล่าวก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงานของ

หน่วยงานสนบัสนนุการวิจัยอืน่ๆ อาท ิศช. สวทช. สกว. รวมทัง้โครงการวจิยั

ของอาจารย์และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่ขับเคลื่อนมาด้วยดีและมี

ประสทิธภิาพ เพราะนโยบายและโครงการวจิยัของหน่วยงานต่างๆ ต้องผ่าน 

วช. ทกุกรณ ีซ่ึงมคีวามล่าช้าตามขัน้ตอนของระบบราชการและวธิกีารประเมนิ

ข้อเสนอโครงการวิจัย

2.3.2 สถาบนัและโครงการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: การ

พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เริ่มต้นในช่วงทศวรรษ 2500-

2520 โดยการสนับสนุนทางความคิดและเงินช่วยเหลือจากองค์การระหว่าง

ประเทศเพือ่ให้รฐับาลไทยได้จัดตัง้สถาบนั และหน่วยงานสนบัสนนุเงนิทุนวจัิย

หลายแห่งทีพ่อสรปุได้ดงันี้

1)  จัดตั้ง “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย” 

(สวป.) ในปี พ.ศ. 2506 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล

ออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมวิจัยประยุกต์ด้านการเกษตรและ

อตุสาหกรรม รวมทัง้วจิยัชวีวทิยาพืน้ฐานด้านสตัว์และพชื เพือ่

จัดท�าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ โดยให้ สวป. เป็น

องค์กรอสิระตามรูปแบบของ Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization (หรอื CSIRO) ของประเทศ
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ออสเตรเลยี ซึง่ให้ความช่วยเหลอืเป็นทีป่รกึษาในระยะแรก ต่อ

มาในปี พ.ศ. 2510 รฐับาลอนมุตัใิห้ สวป. จดัต้ัง “สถานวีจิยั

สะแกราช” (วันที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2510) ในพืน้ทีป่่าสงวน

แห่งชาต ิ อ�าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา และในปี พ.ศ. 

2519 สถานีวิจัยสะแกราชได้รับการคัดเลือกจากองค์การ 

UNESCO ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑล (Man and 

Biosphere Progarmme-MAB ซึง่จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2514 ก่อน

การก่อตั้ง UNEP ในปี พ.ศ. 2515 โดยให้สถานีวิจัยแห่งน้ี 

เป็นพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)แห่งแรกของ

ประเทศไทย ต่อมา สวป. ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย” (วว.) (www.tistr.

or.th, มกราคม 2556) ตาม พ.ร.บ. 2522 ในสงักดักระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลังงานทีเ่พิง่จดัตัง้ขึน้ใหม่ในปี

เดยีวกนันี้ 

ข้อควรสงัเกตคอื สวป.เริม่ต้นจากองค์กรอสิระและมคีวามคล่องตวั

ในการท�าวิจยัคล้ายกบั CSIRO ของออสเตรเลยี แต่ท�าไปท�ามากลบัมาอยูใ่น

สงักดักระทรวงฯ โดยมีสถานภาพเป็นกรมหนึง่กรมเท่านัน้เช่นเดยีวกับสภาวจิยั

แห่งชาต ิดงันัน้ วว. จึงเป็นอกีตวัอย่างหนึง่ของการพัฒนาวชิาการทีไ่ม่ยัง่ยนื

และไม่มัน่คงตามวตัถปุระสงค์เริม่ต้นเข้าท�านอง “ขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่ เหลาๆ 

ไปกลายเป็นบ้องกญัชา” คล้ายกับสภาการศึกษาแห่งชาตแิละสภาวจิยัแห่งชาติ

ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว 

2)  ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันน้ันรัฐบาลไทยได้จัดต้ัง “ศูนย์ชีววิทยา

ทางทะเลภเูกต็” (วันที ่11 ตลุาคม พ.ศ. 2511) ในสงักดักรม

ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อตกลงความร่วมมอื
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ทางวิชาการระหว่างรฐับาลไทยกบัรัฐบาลเดนมาร์ก ซึง่ให้ความ

ช่วยเหลอืด้านเงนิงบประมาณและบคุลากรรวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญ ต่อ

มาศูนย์ชีววิทยาฯ ได้ยกฐานะเป็น “สถาบันวิจัยชีววิทยาและ

ประมงทะเล” (วันที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2539 )โดยได้รบั

ความช่วยเหลอืจากรฐับาลเดนมาร์กเป็นระยะที ่2 (2539-2543) 

เมือ่มกีารปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม จงึได้โอนสถาบันวจิยัฯ 

ภายใต้ชือ่ใหม่ คอื “สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง” (วันที ่19 ตลุาคม พ.ศ. 2545) มาสงักดัในกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมทีเ่พิง่จดัตัง้ใหม่ และเปล่ียนช่ือสถาบนัฯ อกีครัง้

หนึง่เป็น “สถาบันวิจัยและพฒันาทรพัยากรทางทะเลชายฝ่ังและ

ป่าชายเลน” (วันที ่ 24 มถินุายน พ.ศ. 2547) เพือ่ท�าหน้าที่

ส�ารวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ภายใต้

ความช่วยเหลือจากประเทศเดนมาร์กอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน

จนกระทัง่ทกุวันนี ้(www.dmcr.go.th, มกราคม 2556)

3)  ในปี พ.ศ. 2519 นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการ

บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย 

และแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการจัดต้ัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์ คณะอนกุรรมการฯ ได้ท�ารายงานเสนอ

ให้จดัต้ัง “กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน” 

เสนอต่อนายกรฐัมนตร ี(นายธานนิทร์ กรยัวเิชยีร) แต่เกดิการ

เปลีย่นแปลงรฐับาลท�าให้การจดัต้ังกระทรวงฯ ล่าช้าไปจนถงึปี 

พ.ศ. 2522 จึงได้จัดตัง้ “กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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การพลงังาน” ตาม พ.ร.บ. แก้ไขประกาศคณะปฏวิตั ิ(วนัที ่24 

มนีาคม พ.ศ. 2522) ในรฐับาลของพลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนนัทน์ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อกระทรวงฯ เป็น“กระทรวง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม” (วนัที ่4 เมษายน พ.ศ. 

2535) แต่เมือ่มกีารปรบัปรงุโครงสร้างบริหารราชการในปี พ.ศ. 

2545 จึงเปลีย่นชือ่อกีครัง้หนึง่เป็น “กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(วท.)” (วันที ่2 ตลุาคม พ.ศ. 2545) ในบทบาทที่

ชดัเจนขึน้ตามการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม ในสมยัรฐับาล

ของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชนิวตัร นายกรัฐมนตร ี(www.most.go.th, 

มกราคม 2556)

4)  จดัตัง้ “ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ” (ศช.) 

(วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526) ในสังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลงังานเพือ่ส่งเสรมิ

และสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาใน 4 กลุม่ คอื อุตสาหกรรม

และกึง่อตุสาหกรรมด้านการเกษตร สาธารณสขุ พลงังานและ

สิง่แวดล้อม พันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ (www.biotec.

or.th, มกราคม 2556) 

5)  จัดตั้ง “ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย”ี (กพวท. หรอื STDB: Science and Technology 

Development Board) ในปี พ.ศ. 2528 มสี�านกังานชัว่คราว

อยูท่ีช่ัน้ 6 อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภเิษก โดยให้เป็น

หน่วยงานพเิศษท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ตามข้อตกลงระหว่าง

รฐับาลไทยกบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิา (ผ่านองค์การ USAID) ซึง่
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ได้ลงนามความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีมือ่วนัที่ 

13 เมษายน พ.ศ. 2527 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุทนุวจิยัใน 

3 สาขา คอื วิทยาศาสตร์ชวีภาพ-เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยี

วัสดุ เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ประยกุต์และคอมพวิเตอร์ โดยใช้

เงินงบประมาณของรัฐบาลไทยร่วมกับเงินสนับสนุนให้เปล่า 

(15.5 ล้านเหรยีญสหรฐั) และเงินกูด้อกเบีย้ต�า่ (19.6 ล้าน

เหรยีญสหรฐั) จากรฐับาลสหรฐัอเมรกิาเป็นเวลา 7 ปี (2528-

2535) โดยให้ส�านกังาน กพวท.หรอื STDB ด�าเนนิการตาม

นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ(กวทช.) (www.hsri.or.th, มกราคม 2556) 

6) จ ัดตั้ง “ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” 

(สวทช. หรอื NSTDA: National Science and Technology 

Development Agency) ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีพ.ศ. 2534 โดยยกฐานะมาจาก กพวท. โดยรวม

เอาหน่วยงาน 3 แห่ง คอื ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยี

ชวีภาพแห่งชาต ิ(ศช.) ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 

(ศว.) และศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่ง

ชาต ิ(ศอ.) เข้าไว้ด้วยกนั และให้ สวทช. มวีธิกีารบรหิารอสิระ

ออกนอกระบบราชการ แต่กยั็งอยูภ่ายใต้นโยบายการด�าเนนิ

งานของ กวทช. (www.nstda.or.th, มกราคม 2556) สวทช.

ด�าเนนิการมาด้วยดีในตอนต้น และต่อมาได้ขยายใหญ่โตขึน้ทัง้

ด้านโครงสร้างและจ�านวนบคุลากร นกัวจิยั จนเกดิเป็น Science 

Park ทีศู่นย์รงัสติซึง่ครอบคลมุงานวจิยัและพฒันา การอบรม

นกัเรยีน นกัวิจัยรุน่ใหม่และรุ่นใหญ่ท�าให้ สวทช.ดอูุย้อ้ายและ
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ไม่คล่องตวัเหมอืนตอนเริม่ต้น จงึมแีนวโน้มว่าจะเปลีย่นแปลง

ไปคล้ายกบัสภาวิจยัแห่งชาติ

7)  จดัตัง้ “ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั” (สกว. หรอื TRF: 

The Thailand Research Fund) ในช่วงเวลาเดียวกันตาม พ.ร.บ. 

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั พ.ศ. 2535 (วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 

2535) เพื่อบุกเบิกเปิดมิติใหม่ของการวิจัยรอบด้านทั้งในเชิง

ปรมิาณและคณุภาพ โดยด�าเนนิงานเป็นองค์กรอสิระแยกออก

จากระบบราชการ ภายใต้แนวทางทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ

นโยบายกองทนุสนบัสนนุการวจิยั สกว. ซึง่อยูภ่ายใต้การก�ากบั

ของส�านักนายกรัฐมนตรีท�าให้มีความคล่องตัวและต่อเนื่อง 

ส�านักงาน สกว.ท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พฒันาและการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยัในด้านต่างๆ ให้กว้าง

ขวางมากกว่า สวทช. และ วช. นอกจากนัน้ สกว. ยังสามารถ

ด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพต่อเนือ่ง และเอือ้ต่อการวจิยั

ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประชาคม

วจิยัของประเทศไทยในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม

ของชาตติามปณธิาน “สร้างสรรค์ปัญญา เพือ่พฒันาประเทศ” 

(www.trf.or.th, มกราคม 2556) ซึ่งยังคงเป็นปรัชญาและ

วัฒนธรรมขององค์กรทีเ่ป็นอสิระ ทีม่โีครงสร้างและบคุลากรไม่

ใหญ่จนเกนิไป ท�าให้บรหิารงานได้อย่างคล่องตวัและมปีระสทิธ-ิ

ภาพ

8)  จดัตัง้ “สถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ” (สวรส.) ตาม พ.ร.บ. 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ในช่วงเวลาเดียวกบั

การจัดตั้งส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
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ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) 

โดยให้ สวรส. เป็นองค์กรของรฐัทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการเพือ่ให้การ

บริหารงานและการวิจัยมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการ

จดัการความรู ้ทีส่ามารถน�าไปสูก่ารพฒันาระบบสุขภาพอย่างมี

ประสทิธภิาพและอย่างยัง่ยนื สวรส. มโีครงสร้างการท�างานใน

แบบเครอืข่ายทีส่ามารถท�างานวจิยัเชือ่มโยงกันได้อย่างเป็นระบบ 

และประสานงานกบัองค์กรภาคีได้เป็นอย่างด ี ท�าให้การด�าเนนิ

งานของ สวรส. ได้ผลดมีคีณุค่าและมปีระโยชน์ต่อสงัคมเสมอ

มา (www.hsri.or.th, มกราคม 2556)

หลงัวิกฤตเศรษฐกจิปี 2540 ประเทศไทยตกอยูใ่นภาวะขาดแคลน

เงินงบประมาณแผ่นดนิ จงึต้องหวังพึง่เงนิกูจ้ากองค์การระหว่างประเทศ เพือ่

น�ามาใช้จ่ายในการจัดการบริหารประเทศโดยเฉพาะทางด้านการศกึษาและการ

วจิยั ซ่ึงเป็นฐานส�าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม รฐับาลไทยจงึให้การ

สนบัสนนุการจัดตัง้องค์กรต่างๆ โดยการช่วยเหลอืจากองค์กรระหว่างประเทศ 

ได้แก่

9)  จัดตัง้ “โครงการพฒันาบณัฑิตศกึษาและวจิยัด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย”ี ในปี พ.ศ. 2542 โดยให้ด�าเนนิการจากเงนิกู้ 

59.32 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 

(ADB) โดยมโีครงการย่อย 7 โครงการซึง่ด�าเนนิงานได้ตามเป้า

หมายและได้ผลดีในระยะแรกจนสิ้นสุดการด�าเนินงาน ตาม

กรอบระยะเวลาโครงการเงนิกูจ้ากธนาคาร ADB จนครบ 5 ปี 

ทบวงมหาวทิยาลยัจงึเหน็สมควรให้โครงการนีด้�าเนนิการต่อเนือ่ง

เป็นระยะที่ 2 และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอ

โครงการพฒันาบัณฑติศกึษาฯ ระยะที ่2 (2549-2552) โดย



95วิสุทธิ์ ใบไม้

มกีรอบวงเงนิงบประมาณสนบัสนนุจ�านวน 2,055 ล้านบาท ต่อ

มาปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบให้เพิม่ศนูย์ความ

เป็นเลศิด้านคณิตศาสตร์และศนูย์ความเป็นเลศิด้านฟิสกิส์โดยมี

กรอบการด�าเนนิงาน 5 ปี ภายใต้การก�ากบัดูแลของส�านกังาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา (กกอ.) ซึง่ต่อมาได้มมีตปิรบัเปลีย่น

สถานภาพและชือ่โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ เป็น “ส�านกั

พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

(สบว.) ในปี พ.ศ. 2551 โดยให้อยู่ในก�ากบัของส�านกังานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาฯ 

ระยะที ่ 2 (2549-2552) สิน้สดุการด�าเนนิงานเมือ่วนัที ่ 30 

กนัยายน พ.ศ. 2552 แต่ผลการด�าเนนิงานของบางศนูย์อาจไม่

บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ (www.perdo.or.th, มกราคม 2556) 

อย่างไรกต็ามส�านกังาน สบว. ได้เสนอโครงการพฒันาศูนย์ความ

เป็นเลศิระยะที ่ 3 (2555-2559) โดยเพ่ิมศนูย์ความเป็นเลิศ

ใหม่อกี 2 ศนูย์ฯ รวมกบัศนูย์ฯ เดมิ 9 ศนูย์ฯ เพือ่ขอรบัการ

สนับสนุนต่อเนื่องจากรัฐบาลโดยขอรับการสนับสนุนเงินกู้จาก

ต่างประเทศจ�านวน 9,300 ล้านบาท และเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 

(4,720 ล้านบาท) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการของ

โครงการดังกล่าวและจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไปประจ�าปี พ.ศ. 2556 งวดที ่1 จ�านวนประมาณ 118 ล้าน

บาท ซึง่คงไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ นีก่เ็ป็น

อกีหน่วยงานหนึง่ของรฐั ทีส่ะท้อนบทเรยีนของสงัคมไทยทีข่าด

การสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง

และต่อเนือ่ง ท�าให้หน่วยงานดงักล่าวไม่เจรญิก้าวหน้าตามความ
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คาดหวัง เข้าท�านอง “ขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็น

บ้องกญัชา” อย่างน่าเสยีดาย

10)  จดัตัง้ “ส�านกังานพฒันาการวจิยัเกษตร” (สวก.) ในปี พ.ศ. 

2546 ในรูปแบบองค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานอิสระและมี

ความคล่องตวัในการด�าเนนิงานด้วยทนุด�าเนนิการขัน้ต้นจ�านวน 

3, 000 ล้านบาท (www.arda.or.th, มกราคม 2556) จาก

โครงการเงนิกูจ้ากต่างประเทศมาสนบัสนนุการปรบัโครงสร้าง

การวิจัยภาคเกษตรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริโภค

ภายในประเทศโดยให้การสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยงาน

ราชการท่ีเกีย่วข้องกบัการเกษตร เช่น กรมวชิาการเกษตร กรม

ประมง กรมการข้าว แต่การพัฒนาวิชาการด้านนี้มีความ

ก้าวหน้าล่าช้าเพราะขาดนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทัง้ๆ ทีม่เีงนิทนุสนบัสนนุจ�านวนมาก

11)  จัดตัง้ “ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต”ิ (นาโนเทค) (วนัที ่ 13 

สิงหาคม พ.ศ. 2546) ภายใต้ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่

ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีให้ทันสมัยและ

สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากส�าคัญของ

ประเทศไทยและเพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั ตลอดจนการยก

ระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามกระแสการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติตะวันตก ศูนย์นาโน

เทคโนโลยยีงัมวีตัถปุระสงค์ในการสร้างความตระหนกัแก่ผูค้น
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ในสังคมไทยในการรับรู้ความส�าคัญของนาโนเทคโนโลยทีีเ่ข้ามา

มีบทบาทในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 

(www.nanotec.or.th, มกราคม 2556) 

12)  จดัตัง้ “สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ” (องค์การมหาชน) 

(สดร.) การจัดตัง้สถาบนัวจิยัฯ แห่งใหม่นีม้แีนวคดิมาตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2547 ในโอกาสทีม่กีารสมโภช 200 ปี แห่งการพระราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย และในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภมูพิลอดลุยเดช พระบดิาแห่งเทคโนโลยไีทย ทรงเจรญิพระ

ชนมายคุรบ 80 พรรษา ปี พ.ศ. 2550 รฐับาลไทยจงึอนมุตัิ

ให้ด�าเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)ตามนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค-

โนโลยี แต่การจัดตัง้สถาบนัฯ แห่งใหม่นี ้มผีลอย่างเป็นทางการ

เมือ่วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 

โดยให้มผีลบังคบัตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ภายใต้

ก�ากบักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สถาบนั สดร. มี

วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยพื้นฐานและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่

สงัคมการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทัง้ส่งเสรมิ

การวิจยัและสนบัสนนุความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนักับนานาชาติด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทีก่�าลงัเป็น กระแสการพฒันาโลกยคุไฮเทค (www.

narit.or.th, มกราคม 2556)



98 การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

13)  จดัตัง้ “ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมแห่งชาต”ิ (สวทน.) ปี พ.ศ. 2551 เนือ่งจาก

ตลอดเวลากว่า 50 ปีทีผ่่านมา ผูน้�าประเทศ ผูบ้รหิารและผู้น�า

ทางวิชาการได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาและการ

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการจัดต้ังองค์กรต่างๆ ที่

เกีย่วข้อง อาท ิวช. สวทช. สกว. สวรส. สวก. ดงัทีก่ล่าวมา

ข้างต้นแต่ความสามารถการแข่งขันด้านนีข้องเราก็ยงัอยูใ่นระดบั

ท่ียงัไม่น่าพอใจเมือ่เทยีบกบัประเทศ อืน่ๆ ในภมูภิาคนีท้ีม่คีวาม

ก้าวหน้ามากกว่าเรา เช่น มาเลเซยี สงิคโปร์ ไต้หวนั เกาหลใีต้ 

ดงันัน้ หลงัการปฏวิตัวินัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2549 รฐับาล

ท่ีมาจากการแต่งตั้งจึงมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบวิจัยในการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ ลดความซ�้าซ้อน และสามารถสร้างวัฒนธรรม

การวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อการแข่งขันกับนานาชาติ “ส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งชาต”ิ(สวทน.)(www.hsri.or.th, มกราคม 2556) จดัตัง้

ขึน้ใหม่ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2551 (วนัที ่ 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2551) พร้อมกบัการจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) โดยมีนายก

รัฐมนตรีเป็นประธานและปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีป็นเลขานกุาร และมกีรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีม่าจาก

ระดบัผูบ้รหิารจากภาครัฐและเอกชน โดยมสี�านกังาน สวทน. 

เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดท�าแผนและก�าหนดนโยบายด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาตใิห้หน่วยงานที่
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เกีย่วข้องท้ังภาครัฐและเอกชนด�าเนนิการวจิยัและพฒันาให้เป็น

เอกภาพอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการผลิต

และพฒันาบุคลากร ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศ ทัง้ในภมูภิาคเอเชยีและในระดบัโลก 

อย่างไรกต็ามรัฐบาลกพ็ยายามทีจ่ะจดัระบบการวจัิย สร้างกลไกการ

จดัการและประสานความร่วมมอืของหน่วยงาน สนบัสนุนการวจิยัทัง้ทีม่อียูแ่ล้ว

และท้ังทีเ่พิง่จดัตัง้ขึน้มาใหม่ให้เป็นระบบสนบัสนนุการวจัิยทีม่ปีระสทิธิภาพและ

ลดความซ�า้ซ้อนโดยมสี�านกังานสภาวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) เป็นแกนน�าระบบวจิยั

ท่ีเรียกว่า “1ว + 5ส” นัน่คอื วช. + สกว. สวทช. สวก. สวรส. สวทน. เพือ่

ผนกึก�าลงักนัพฒันาการวิจยัไทยให้ก้าวไกลตามวตัถปุระสงค์ ระบบวจิยั “1ว + 

5ส” เป็นความหวังใหม่ของสงัคมไทยอกีครัง้หนึง่

3. องค์กรอิสระเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ประเทศไทยต้องตกอยูใ่นภาวะวกิฤตทาง

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมถูกท�าลาย ท่ีเกดิจากการพฒันาภาคอตุสาหกรรมโดย

มุ่งหวงัทีจ่ะเป็น NICs แทนการพฒันาและพึง่พาภาคเกษตรกรรมเพยีงอย่าง

เดียว ซึ่งเป็นฐานรากส�าคัญของประเทศไทยมาช้านาน นักวิชาการและผู้น�า

สังคมไทยในขณะนั้น เห็นความส�าคัญของการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้

และข้อมูลพื้นฐานท่ีถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งต้องได้จากการวิจัยที่ 

เข้มข้นต่อเน่ืองและมีประสิทธภิาพ เพือ่ใช้เป็นฐานการวางแผนนโยบายและการ

ตดัสนิใจ ท่ีสามารถน�าไปปฏบัิตไิด้จริงซึง่เป็นแนวคดิทีถ่กูต้องตัง้แต่ต้นทศวรรษ 

2500 ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว แต่การวิจัยของไทยในสมยัน้ันต้องพึง่อาจารย์และนกั
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วชิาการจากมหาวิทยาลยัเป็นหลกั ซึง่มกัท�าวจิยัไม่เตม็เวลาเพราะมภีาระงาน

หลายด้านท�าให้ผลงานวิจัยทีไ่ด้รบัเป็นเพยีงการรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและ

การออกแบบสอบถาม แต่ไม่สามารถให้ข้อสรุปที่แนะแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมได้อย่างชดัเจน ดงันัน้ผูน้�าทางวชิาการและผู้

บรหิารท่ีมวิีสัยทัศน์ จึงคดิจัดตัง้องค์กรอสิระระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ินทีไ่ม่ใช่

ราชการ เพือ่ด�าเนินงานวิจัยเชงินโยบายทีส่ามารถน�าไปใช้ปฏิบติัได้จรงิ ดงักรณี

ตัวอย่าง 2 องค์กรอสิระทีท่�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ คอื TDRI และ สทพ. 

ซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาทีพ่อจะสรปุได้ดงันี้ 

3.1 สถาบนัวจิยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ผูบ้รหิาร ผูน้�าทางวชิาการและรฐับาลไทยในสมยัรฐับาลของ พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์ น�าโดย ดร.เสนาะ อุนากูล เห็นความส�าคัญของการจัดต้ัง

สถาบันวิจัยเชิงนโยบายในระดับชาติเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และรายละเอียด

ของข้อมูลท่ีสามารถใช้เป็นฐานการวิจัยต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ ดังนัน้ในปี 2526 คณะด�าเนนิการจดัตัง้สถาบนัวจิยัฯ จงึ

ขอความช่วยเหลอืเงินทุนสนบัสนนุจากองค์การเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ

แห่งแคนาดา (Canadian International Development Agency-CIDA) เพือ่ 

จัดตั้ง “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” (Thailand Development 

Research Institute-TDRI) (วันที ่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2527) (tdri.or.th, 

มกราคม 2556) โดยมฐีานะเป็นองค์กรอิสระทีไ่ม่ใช่หน่วยราชการ เพือ่ความ

คล่องตัวในการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจดทะเบียนในรูปแบบของ

มูลนิธิ (เพื่อยกเว้นภาษี) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ 

หอการค้าไทย สมาคมอตุสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทยและเงนิอดุหนนุ

จ�านวน 4.48 ล้านเหรยีญแคนาดาจาก CIDA ส�าหรบัการด�าเนนิงาน 5 ปีแรก 

(2537-2532) สถาบันฯ ใหม่มสี�านกังานชัว่คราวทีอ่าคารรชัภาคย์ ถนนอโศก 
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และย้ายมาอยูท่ีอ่าคารถาวรท่ีถนนรามค�าแหง 39 จนถงึปัจจบุนั สถาบนั TDRI 

มบีคุลากรและนกัวชิาการทีด่มีคีณุภาพ ทีส่ามารถด�าเนนิการวจิยัและบรหิาร

จดัการองค์กรได้อย่างดแีละมปีระสิทธภิาพสงู จงึสามารถสร้างผลงานวจิยัอย่าง

ต่อเนือ่งตรงไปตรงมา และมคีณุค่าต่อการพฒันาประเทศเสมอมาจนถึงปัจจุบนั

3.2 สถาบนัชมุชนท้องถิน่พฒันา (สทพ.) 

ช่วงเวลาเดียวกับการจัดตั้ง TDRI โดยการสนับสนุนช่วยเหลือจาก

องค์การ CIDA ของประเทศแคนาดา กลุม่องค์กรพฒันาเอกชนกส็นใจในการ

พฒันาท้องถ่ินและเหน็ความส�าคญัของการวจิยัเชงินโยบายเพือ่รวบรวมความรู้ 

ภมิูปัญญา และเพือ่เป็นฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผูน้�าทางวชิาการจึงได้

ประสานขอความช่วยเหลอืจาก CIDA ในการจดัตัง้กองทนุพฒันาท้องถิน่ไทย-

แคนาดา (Local Development Assistant Program-LDAP) เพือ่ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในระดับท้องถิ่นที่ด�าเนินการอยู่แล้วโดยองค์กร

พฒันาเอกชน (NGOs) กลุ่มตา่งๆ ให้สามารถด�าเนินการและเพิ่มขดีความ

สามารถการท�างาน ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชนท้องถิน่และต่อประเทศไทย 

โดยรวมองค์กร LDAP น�าโดย ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามรกิ และ ศาสตราจารย์ 

นพ.ประเวศ วะสี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก CIDA ในช่วง 5 ปีแรก 

(2527-2532) ในวงเงนิประมาณ 100 ล้านบาท (www.ldinet.org, มกราคม 

2556)

อย่างไรกต็ามองค์กรในรูปแบบกองทนุยงัขาดความคล่องตวั กลุม่องค์กร

พฒันาเอกชน เหน็ว่าน่าจะแปรรูปเป็นองค์กรอสิระทีส่ามารถบริหารจดัการวจิยั

และพฒันาได้คล่องตวัและมปีระสทิธภิาพมากข้ึน ดงันัน้คณะกรรมการประสาน

งานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จึงจัดต้ังมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

(Local Development Foundation-LDF) เพือ่ความคล่องตวัและเป็นอสิระใน

การบรหิารจดัการและการวิจยัทีม่คีณุภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 องค์การ 
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CIDA ร่วมมือกบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาตแิละมลูนธิอินรุกัษ์

ชมุชนท้องถิน่พฒันา ร่วมกนัจดัตัง้ “สถาบนัชมุชนท้องถิน่พฒันา” (สทพ.) 

(Local Development Institute-LDI) มรีะยะเวลาด�าเนนิงาน 5 ปี (2534-

2537) โดยได้รบัเงนิอดุหนนุจ�านวน 7.78 ล้านเหรียญ จาก CIDA เพือ่ท�า

หน้าท่ีประสานความร่วมมอืระหว่างเครอืข่าย สร้างความเข้มแขง็ของชมุชนและ

องค์กรพัฒนาเอกชนตลอดจนผลกัดันนโยบายท้ังในแนวราบและแนวด่ิงเพือ่ก่อ

ให้เกิดการเปลีย่นแปลงให้ทันตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงจากภายในและ

ภายนอกประเทศ สถาบัน สทพ. ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุชมุชนในการจดัการ

ทรัพยากร ดิน-น�า้-ป่า และเกษตรกรรมทางเลอืกจากฐานภมูปัิญญาชาวบ้าน

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนด�าเนนิงานด้านเศรษฐกิจชมุชนและตลาดทาง

เลอืกจนเกดิเป็นเครอืข่ายทีเ่ข้มแข็ง 

การด�าเนนิงานของ สทพ. ตลอดเวลา 7 ปี ก่อให้เกิดความต่อเนือ่ง 

มั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี และมีผลงานวิจัยในระดับท้องถ่ินเป็นที่

ยอมรับของประชาคมวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชนจนท�าให้ สทพ. เข้าไปมส่ีวนร่วม

ในการท�าร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่8 และฉบบัต่อๆ 

มา รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการท�าร่างรัฐธรรมนญูฉบบัประชาชนปี พ.ศ. 2540 

หลงัวิกฤตเศรษฐกจิ หรอื วิกฤตต้มย�ากุง้ในปี พ.ศ. 2540 ทีส่่งผลให้คนไทย

ในทกุระดบัได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะชมุชนทีอ่่อนแอลงอย่างเหน็

ได้ชัด องค์กร สทพ. กไ็ด้มส่ีวนช่วยให้ชมุชนและองค์กรพัฒนาเอกชน สามารถ

ปรับตวัและฟ้ืนฟขูบวนการภาคประชาชน จนเกดิพลงัในการปฏริปูสงัคมในทกุ

ระดบักลบัคนืสูส่ภาพทีเ่ข้มแขง็ และเจริญเติบโตจนถงึทกุวนันี้ 

จะเห็นได้ว่าการท�างานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เริ่มต้นจากเงินทุน

สนบัสนนุจากภาคเอกชนและจากองค์การระหว่างประเทศ ดงัเช่นกรณ ีTDRI 

และ สทพ. ทีส่ามารถด�าเนนิงานได้อย่างอิสระ คล่องตวัและมีประสทิธภิาพจน
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เกดิมรรคเกดิผลอย่างดยีิง่ เนือ่งจากไม่มคีนจากภาครฐัและนกัการเมอืงเข้าไป

มีอิทธิพลในการบริหารจัดการ ท�าให้กระบวนการ “ขึ้นต้นเป็นล�าไม้ไผ่…” 

สามารถขับเคลือ่นการวิจัยและพฒันาต่อไปได้อย่างต่อเนือ่งและมปีระสิทธิภาพ

จนได้ผลด ีและมปีระโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิจนเจรญิงอกงามเป็น “…

กอไผ่ทีใ่หญ่โตตามธรรมชาต”ิ ตามล�าดบั ซึง่ต่างจากองค์กรของรฐัท่ีจดัตัง้ขึน้

ตาม พ.ร.บ. บนพืน้ฐานของปรัชญาและเป้าหมายทีด่เีฉกเช่น “ขึน้ต้นเป็นล�า

ไม้ไผ่…” เช่นเดยีวกนั แต่หน่วยงานดงักล่าวถูกก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูล

โดยหน่วยงานของรัฐท่ีเกีย่วข้อง และมีนกัการเมอืงเข้ามามอีทิธพิลซึง่ส่วนใหญ่

ไม่เข้าใจวัฒนธรรม หลักคิดและปรัชญาขององค์กร ตลอดจนการหวังผล

ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จึงท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงแบบ “...เหลาๆ ไป กลายเป็นบ้องกญัชา” และเป็นแดนสนธยา

ของพนักงานหรือข้าราชการและนักการเมืองที่เก่ียวข้อง ดังเช่นที่เห็นอยู่ใน

องค์กรต่างๆ ของรฐั ทัง้ด้านการศกึษาและการวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นบทเรียนซ�้าซากที่ยากจะแก้ไขใน “สังคมเด็ดยอด” 

และ “สงัคมต่อยอด” แบบไทย ทีข่าดฐานรากทีเ่ข้มแขง็และมัน่คงทางด้านการ

ศกึษาและการวิจัย

 

4. การพัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

หลังการปฏวัิตรัิฐบาลของจอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต์ ได้จดัการพฒันาการ

ศกึษาขยายออกไปในส่วนภมูภิาคโดยจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ ทีบ่รเิวณเชงิดอยสเุทพเป็นแห่งแรกของไทยโดยเริม่ต้นด้วยการจัดตัง้

โรงเรียนเตรยีมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี พ.ศ. 2501 (หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม 

“เตรยีมแพทย์เชียงใหม่” มนีกัศกึษารุ่นแรกชัน้เยีย่ม 64 คน) ซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) 



104 การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเตรียมแพทย์เชียงใหม่ชั้นปีที่ 1 

และ 2 โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสขุ เป็นผูบ้กุเบิกก่อต้ังและเป็น

ผูอ้�านวยการด�าเนนิการคนแรก (หนงัสอื 30 ปี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหดิล, 2531)

รัฐบาลไทยในสมัยนั้น ให้ความส�าคัญอย่างมากกับการศึกษาและการ

วจิยัด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดงันัน้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสขุ จงึ

ได้เสนอรัฐบาลให้ยกฐานะโรงเรียนเตรยีมวทิยาศาสตร์การแพทย์ข้ึนเป็น “คณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย์” ในสงักดัมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2503 

โดยมท่ีีตัง้อยูท่ี่บริเวณทุ่งพญาไท (ตรงข้ามโรงเรยีนอ�านวยศลิป์) และขยายการ

รับนกัศกึษาเพ่ิมเติมอกี 5 สาขา คอื สาขาเตรยีมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เตรยีม

ทันตแพทย์ เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ

เตรียมพยาบาลปริญญา (ต่อมาเพ่ิมสาขาเตรียมเภสัชศาสตร์และเตรียม

กายภาพบ�าบัด) ต่อมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนาม 

“มหาวทิยาลยัมหดิล” เมีอ่วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2512 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั

มหิดลและยกเลิก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จึงได้ยกฐานะคณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย์เป็น “คณะวทิยาศาสตร์” (ซึง่ย้ายมาอยูท่ีต่ัง้ใหม่ทีถ่นน

พระราม 6) เพือ่ท�าหน้าทีส่อนและวจิยัวิทยาศาสตร์พืน้ฐานและวทิยาศาสตร์

การแพทย์ด้านปรคีลนีกิ (กายวิภาคศาสตร์ พยาธชีิววทิยา ชวีเคม ีสรีรวทิยา 

เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา) โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิร็อกกี้- 

เฟลเลอร์ และได้เปิดหลักสูตรบัณทิตศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์มหา-

บณัฑติ (วทม.) และปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติ (ปรด.) เพือ่ผลติบคุลากร

ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาต่างๆ ดังกล่าว 

เป็นแห่งแรกในประเทศไทยตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาและการวิจัย

วทิยาศาสตร์ไทยภายใต้การน�าของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสขุ ทีไ่ด้
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ริเร่ิมแนวคิดนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 โดยการสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์ 

ดร.ก�าแหง พลางกรู เลขาธกิารสภาการศึกษาแห่งชาต ิในขณะเดยีวกันก็ได้จดั

ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ติดกับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ

พฒันาบคุลากรด้านการแพทย์ให้ทันสมยัตามระบบการศกึษาแพทยศาสตร์ของ

สหรัฐอเมรกิา โดยการสนบัสนนุเงนิทนุจากมลูนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร์เช่นเดียวกนั

คณะวิทยาศาสตร์เป็นสถาบันแห่งแรกของไทยที่บุกเบิกการศึกษาและ

การวจิยัวิทยาศาสตร์พืน้ฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมอีาจารย์รุน่ใหม่

ที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ 

(วิสุทธิ์ ใบไม้, 2553) กลับมาช่วยกันขับเคลื่อนงานสอนและงานวิจัย

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จนได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารนานาชาตชิัน้แนวหน้าเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ท�าให้การศึกษาและ

การวจิยัวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลยัอืน่ๆ ของไทยได้ตืน่ตวัและหนัมาสนใจใน

การพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยัวทิยาศาสตร์ จนสามารถผลติผลงาน

วชิาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามาตามล�าดับจนถงึทกุวนันี้ 

(www.sc.mahidol.ac.th, มกราคม 2556)

ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้ง “คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน” ในมหา-

วทิยาลยัแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2503 ภายใต้การด�าเนนิการของ ศาสตราจารย์ 

นพ. จ�าลอง หะรณิสดุ คณบดผีูก่้อตัง้คณะใหม่นี ้(อยูท่ีถ่นนราชวถิไีม่ไกลจาก

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อการศึกษาและวิจัยโรคเขตร้อนคู่ขนานกับ

ส�านกังานโครงการวจิยัทางการแพทย์ของ สปอ. หรือทีรู่จ้กัในนาม SEATO 

LAB ซึง่เป็นหน่วยความร่วมมอืระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับสหรฐัอเมรกิา 

ดงักล่าวมาข้างต้น คณะอายรุศาสตร์เขตร้อน ท�าหน้าทีส่อนและอบรมแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์เกีย่วกบัโรคเขตร้อน และศึกษาวจิยัเพือ่แก้ปัญหา

โรคเขตร้อนเช่นเดยีวกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวทิยาลยั
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ลเิวอร์พลู ประเทศองักฤษทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านโรคเขตร้อน ต่อมาในปี พ.ศ. 

2510 รฐับาลจัดตัง้คณะอายรุศาสตร์เขตร้อนเป็นศนูย์เวชศาสตร์เขตร้อนของ

องค์การซมีโีอ (SEAMEO-The Southeast Asian Ministers of Education 

Organization ซึง่จดัตัง้ขึน้ในปี 2508) (www.seameo.org, มกราคม 2556) 

และจัดตัง้เป็น SEAMEO-TROPMED Network ระดบันานาชาต ิ ในปี พ.ศ.  

2518 คณะอายรุศาสตร์เขตร้อนได้เปลีย่นช่ือเป็น “คณะเวชศาสตร์เขตร้อน” 

มหาวทิยาลยัมหดิลซึง่ด�าเนนิการสอนและวจิยัทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการด้าน

โรคเขตร้อนจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจนถึงทุกวันนี้ (www.tm.

mahidol.ac.th, มกราคม 2556)

5. การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

5.1 ระดบัมธัยมศกึษา

ประเทศทีพ่ฒันาแล้วทัง้สหรฐัอเมรกิาและยุโรป เริม่ต่ืนตวักนัอย่างมาก

เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก�าลัง

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคไฮเทค เมื่อสหรัฐอเมริกาส่งนักบินอวกาศไปลงบนดวง

จนัทร์ได้ส�าเร็จในกลางปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยก็ได้รบัอิทธิพลจากเหตกุารณ์ 

ดังกล่าว โดยรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งคณะจัดต้ังสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลย ี โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก UNESCO จนน�าไปสูก่าร

จดัตัง้ “สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี (สสวท.) ตาม

ประกาศคณะปฏวัิต ิฉบับที ่42 (วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2515) โดยให้ สสวท. 

เป็นองค์กรอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินงาน ในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการโดยมี นายสนั่น สุมิตร เป็นผู้อ�านวยการคนแรกและได้รับการ
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สนับสนุนด้านงบประมาณและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศจาก UNDP และการ

สนบัสนุนด้านเครือ่งมอืรวมทัง้ทนุดงูานและการฝึกอบรมจาก UNESCO ซึง่ได้

ส่ง Prof. Gordon H. Aylward ผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศออสเตรเลยีมาเป็นที่

ปรึกษา สถาบันใหม่แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(เคม ีชวีวิทยา ฟิสกิส์ และคณติศาสตร์) โดยการ

ปรับปรงุหลกัสตูรแบบเรยีน คูม่อืและวธิสีอน ตลอดจนการปฏบิตักิารทดลอง

ให้ทันสมยัตามโลกตะวันตก ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาเข้าใจเนือ้หา

สาระและหัวข้อวิชาในหลักสูตร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีทีก่�าลงัก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ (ได้แบบเรยีนชวีวทิยาฉบบัร่างในต้น

ปี 2517 เป็นฉบับแรก) (www.ipst.ac.th, มกราคม 2556)

 เมือ่โครงการความช่วยเหลอืจากต่างประเทศส้ินสดุลงแล้ว รฐับาลไทย

กต้็องรบัผดิชอบองค์กร สสวท. อย่างเตม็รปูแบบตามระบบราชการไทยในก�ากับ

กระทรวงศกึษาธกิาร ท�าให้การด�าเนนิงานของ สสวท. ด้อยประสทิธภิาพลง

มากกว่าในระยะเร่ิมต้นตอนท่ีได้รับความช่วยเหลอืจากองค์การระหว่างประเทศ

เพราะขาดความต่อเนื่องทางด้านงบประมาณประจ�าปี และนโยบายการ

ศกึษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม่ชดัเจน อกีทัง้ยงัมกีารเมอืงเข้ามาแทรกแซง

ท�าให้การบริหารจัดการและคัดสรรบุคลากรขององค์กรมคีณุภาพด้อยลง ยงัผล

ให้ สสวท. อ่อนแอลงอย่างเหน็ได้ชดัขึน้ เมือ่รฐับาลไทยได้ตราเป็น พ.ร.บ. 

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิม่

เตมิ พ.ศ. 2548) ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ ทีม่กีารบรหิารงานตามระเบยีบ

ราชการ ดงัจะสงัเกตจากนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาสอบได้คะแนนวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกปี สสวท.จึงเป็นกรณีศึกษาอีก

องค์กรหนึง่ของรฐัทีพ่ฒันาแบบ “ขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่...เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้อง

กญัชา” เหมอืนกบัองค์กรอืน่ของรฐัทีก่ล่าวมาข้างต้น
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5.2 ระดบัอดุมศกึษา

เมือ่โครงการ สสวท. โดยการสนบัสนุนจาก UNESCO และ UNDP  

สิ้นสุดลง ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น จึงท�าเร่ืองขอความช่วยเหลือจาก 

UNESCO และประเทศออสเตรเลยี เพือ่ปรบัปรุงหลกัสตูรวทิยาศาสตร์ระดบั

มหาวิทยาลยัให้สอดรับกับการปรับปรุงหลกัสตูรการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาของ สสวท. แต่โครงการฯ ของทบวง

มหาวิทยาลัยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามค�าขอ ดังน้ันทบวง

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะ

อนกุรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลยั (เคม ีชวีวทิยา 

ฟิสิกส์ คณติศาสตร์) โดยม ีศาสตราจารย์ ดร. ก�าจร มนญุปิจ ุเป็นประธาน

คณะอนกุรรมการฯ เพือ่จดัท�าโครงการปรบัปรงุหลกัสตูรฯ ดงักล่าวเพือ่เสนอ

ขอเงนิสนบัสนนุจากงบประมาณแผ่นดนิในการด�าเนนิงานสานต่อจาก สสวท.

โดยเริม่ด�าเนนิการตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2519 (ต�าราชวีวทิยา, 2521) โครงการ

ปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการก้าวหน้ามาด้วย

ดแีละมผีลงานเป็นต�าราทีม่คีณุภาพทัง้ 4 สาขา และมกีารร่วมมอืกนัทัง้ด้าน

การสอนและการวิจัยระหว่างคณาจารย์จากมหาวทิยาลยัต่างๆ จนเกดิเป็นเครือ

ข่ายประสานงานกนัตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี แต่โครงการนีก้ต้็องปิด

ตัวลงโดยความเหน็ของผูบ้รหิารทบวงมหาวทิยาลยัในสมยันัน้ ทีม่คีวามคดิว่า 

“โครงการทกุโครงการต้องมทีีส่ิน้สดุ...” ซึง่ตรงข้ามกบัความเป็นจรงิทีว่่า การ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น่าจะเป็นขบวนการต่อ

เนือ่งเพือ่ให้การพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มคีวาม

ทนัสมยัอยูเ่สมอ และรู้เท่ารู้ทันความก้าวหน้าทางวชิาการทีเ่กดิข้ึนอย่างรวดเรว็

มาก ท�าให้เราพลาดโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับ

มหาวิทยาลยัได้อย่างต่อเนือ่ง แต่ต้องสะดดุและสิน้สดุลงอย่างน่าเสยีดาย ส่ง
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ผลให้การเรียนการสอนและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ไม่

สามารถขบัเคลือ่นได้ทนัเหตกุารณ์การเปลีย่นแปลงของโลก และมผีลกระทบ

ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจนถงึทุกวนันี้

6. ข้อสรุปท้ายบท

การจัดตั้งองค์กรต่างๆ ทางการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยท่ีีรวบรวมไว้ในบทความนี ้ได้แก่ สวป. สสวท. ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล

ภเูกต็ AFRIMS STDB TDRI สทพ. สบว. เป็นต้น ได้รบัการสนบัสนนุเงนิงบ

ประมาณในระยะเริม่ต้นจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น WB UNESCO UNDP 

UNEP USAID ADB CSIRO ESCAP CIDA และจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ของประเทศทีพ่ฒันาแล้ว อาท ิสหรฐัอเมรกิา แคนาดา องักฤษ ออสเตรเลยี 

จึงมีค�าถามว่า ถ้าไม่มีองค์การระหว่างประเทศเข้ามาช่วยคิดริเริ่มและด�าเนิน

การให้ในเบ้ืองต้นแล้วโครงการหรอืหน่วยงานเหล่านีจ้ะเกดิขึน้ได้หรอืไม่? 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ หน่วยงานวิจัยที่เกิดจากความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐหรือเอกชนของไทยกับหน่วยงานของต่างชาติ หรือ

องค์การระหว่างประเทศสามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสบ

ความส�าเร็จในการสร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท�าให้หน่วยงานวิจัยเจริญ

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาเสมอจนถึงทุกวันน้ี อาทิ AFRIMS TDRI สทพ.

ศนูย์วจัิยชวีวิทยาทางทะเลภเูกต็ เป็นต้น ในขณะทีห่น่วยงานบางแห่ง เช่น สวป. 

สสวท. สบว. ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุเงนิทนุจากต่างชาต ิเมือ่หมดโครงการความ

ช่วยเหลือและหน่วยงานราชการไทยต้องรบัผดิชอบต่อ โดยใช้เงนิงบประมาณ

แผ่นดิน การด�าเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นก็ขาดความคล่องตัวและขาด

ประสิทธภิาพลงอย่างเหน็ได้ชดั

หน่วยงานราชการและองค์กรอสิระของรฐับาลไทย ไม่ค่อยคดิสร้างองค์
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ความรู้และค้นคว้าหาข้อมลูจากการวจิยัอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ

ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็น “เสาหลัก” ทาง

วชิาการของบ้านเมอืง ซึง่เป็นฐานรากส�าคญัส�าหรบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ให้รุ่งเรอืงวฒันาถาวรได้อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง 

การขาดความรูแ้ละข้อมลูทีถู่กต้อง ท�าให้การพฒันาประเทศต้องโอนเอนไปมา

เมือ่ถูกกระแทกด้วยแรงปะทะจากกระแสการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม 

และวฒันธรรมจากภายในและหรอืภายนอกประเทศ จนท�าให้หน่วยงานหรอื

องค์กรเหล่านัน้อ่อนแอลงดงัเช่นทีเ่หน็อยูใ่นปัจจบุนั

ดงันัน้ส�านวนไทย “ขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้องกัญชา” 

ท่ีบรรพบุรษุไทยใช้เตอืนสตสิอนคนไทยในอดตี และยงัคงใช้ได้กับสงัคมไทยใน

ปัจจุบันในการเปรียบเปรยหน่วยงานหรอืองค์กรของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้มาบนฐานคดิ

ทางปรชัญาและวัตถุประสงค์ทีด่ใีนการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม การศกึษาและ

การวจิยัให้ก้าวไกลทนันานาประเทศทีเ่จรญิแล้ว (เสมอืนขึน้ต้นเป็นล�าไม้ไผ่) 

แต่พอท�าไปนานๆ เข้า หน่วยงานเหล่านัน้กค่็อยอ่อนแอลงในเชงิประสทิธภิาพ

และประสทิธิผล ตลอดจนคุณธรรมของผูบ้รหิาร พนกังานและข้าราชการท�าให้

หน่วยงานของรัฐกลายเป็นแดนสนธยา (เสมอืนเป็นบ้องกัญชา) ของข้าราชการ

และผูบ้ริหารท่ีได้รับอิทธพิลจากการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

มากกว่าประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม

เมือ่เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว กจ็ะมกีลุม่นกัวชิาการ ผูบ้รหิารและผูน้�าทีด่ี

และมวีสิยัทัศน์ชดัเจน คดิจดัตัง้องค์กรใหม่ขึน้มาท�าหน้าทีแ่ทนหน่วยงานเดมิ 

เพราะถ้าคิดจะยุบรวม หรือยกเลิกหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นก็ท�าได้ยาก

เนือ่งจากจะมผีลกระทบต่อข้าราชการหรอืพนกังานขององค์กร เขาเหล่านัน้ก็

จะจดัการรวมตวักนัต่อต้านหรอืคดัค้านอย่างรนุแรงจนภาครฐัไม่สามารถจดัการ

ได้ นอกจากคดิจัดตัง้หน่วยงานอสิระหรอืองค์กรมหาชนขึน้มาท�าหน้าทีใ่หม่ ดงั
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กรณีศกึษา “สภาวิจยัแห่งชาต”ิ และ “สภาการศกึษาแห่งชาต”ิ ทีม่คีวามยิง่

ใหญ่มากในอดตีตามเจตนารมณ์ของผูน้�าประเทศและเป็น 2 เสาหลกัของการ

พฒันาประเทศในตอนเริม่ต้นเมือ่กว่า 50 ปีทีแ่ล้ว แต่ท�าไปท�ามาทัง้ 2 สภาฯ 

กเ็ตบิโตตามระบบราชการไทยและอุ้ยอ้ายจนขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการด�าเนินงานโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

มนษุยศาสตร์ ภาครฐัจึงต้องจดัตัง้องค์กรทีเ่กีย่วข้องข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะทาง

ด้านการศกึษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้แก่ ศช. สวทช. สกว. 

สวรส. ในช่วงเวลาเดยีวกนั ซึง่ต่อมาหน่วยงานดงักล่าวทีเ่ร่ิมต้นด้วยความหวงั

ด ีมปีรัชญาและวิสัยทัศน์ท่ีชดัเจนแต่กม็แีนวโน้มว่าจะเกดิประวตัศิาสตร์ซ�า้รอย

อกีคร้ังหนึง่ เพราะมข้ีอสังเกตจากการจดัตัง้องค์กรขึน้มาเสรมิ อาท ิสบว. สวก. 

และ สวทน.ซึง่มหีน้าทีแ่ละมวีตัถุประสงค์คล้ายๆ กบัหน่วยงานเดมิจนอาจมอง

ได้ว่าท�างานซ�า้ซ้อนกนัพอสมควร 

หน่วยงานหรอืองค์กรของรฐัส่วนใหญ่ จะเจรญิเติบโตและขยายให้ใหญ่

ขึ้นทางด้านโครงสร้างและจ�านวนบุคลากรจนเข้าสู่สภาพอุ้ยอ้าย ไม่คล่องตัว

เพราะมีคนมากแต่งบประมาณน้อย ไม่สอดคล้องกับปรัชญา นโยบายและ

วตัถุประสงค์ดัง้เดมิ ส่วนใหญ่ของเงนิงบประมาณจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิงานบรหิารจดัการ และค่าจ้างหรอืเงนิเดอืนพนักงาน แต่งบประมาณที่

จะใช้ในการท�างานวิจัยตามภารกจิจรงิ มน้ีอยไม่เพยีงพอทีจ่ะท�างานได้ตามเป้า

หมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัเช่นทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานราชการไทย จนเกดิมี

ค�าพดูว่า “เช้าชาม-เยน็ชาม” คล้ายคนอ้วนกนิมากแต่ท�างานได้น้อย อกีทัง้ยัง

มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาหลายอย่าง เมื่อเทียบกับหน่วยงานของภาคเอกชนที่มี

ความกระชบั อสิระ คล่องตวัและสามารถปรบัเปลีย่นโครงสร้างและบทบาท

หน้าท่ีให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้จากเหตุ

ปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ คล้ายกับคนทีม่ร่ีางกายสมส่วนแขง็แรงและ
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คล่องแคล่วว่องไว ท�างานได้รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงู และปราศจากโรค

ภยัร้ายแรง ถ้าหากหน่วยงานใดไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และประสทิธผิล กส็ามารถปรบัเปลีย่นยกเครือ่ง (reengineering) ให้ทนัสมยั

ได้เสมอ หรอืแม้กระทัง่ยกเลกิได้เลย 

นักวิชาการและผู้บริหารงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น “นักออกแบบ” หรือ 

“สถาปนิก” ที่ดี และมีมุมมองประเทศไทยที่สวยงามตามนัยแห่งการพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมไทย โดยใช้ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดยีว

กบัอารยประเทศ แต่ขาดหลกัการทาง “วศิวกรรมโครงสร้าง” ทีต้่องค�านงึถงึ

วัสดุในเชิงปริมาณและคุณภาพ และการค�านวณฐานรากที่จะรองรับน�้าหนัก 

เพื่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนตามนัยของจ�านวนและคุณภาพของนัก 

วทิยาศาสตร์มอือาชพี และข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการพัฒนาทีย่ั่งยนื อีกทัง้ยงั

ไม่ได้ค�านึงถึงฐานรากของเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่อิงอยู่กับฐานทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ และความหลากหลายทางวฒันธรรม รวมทัง้รากเหง้าทางประวตั-ิ

ศาสตร์ชาตไิทย ท�าให้เกดิตะเขบ็รอยต่อระหว่างวถิชีวีติแบบไทยกบัแนวคดิการ

พฒันาประเทศของชาตติะวันตก นอกจากนัน้วธิคิีดของคนไทยใน “สงัคมเดด็

ยอด” ทีม่กัรอคอยความเจรญิ โดยเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ีคนอืน่หยบิยืน่ให้เราซือ้หามาใช้อย่างชืน่ชมยนิด ีจนเราได้ชือ่ว่าเป็น “นกัซือ้” 

ท่ีดแีต่ไม่ใช่เป็น “ผูผ้ลติ” ขึน้มา เพือ่การพึง่พาตนเองตามวถิพีทุธทัง้ๆ ทีเ่รามี

ทรัพยากรธรรมชาติทีอ่ดุมสมบูรณ์ทัง้ ดนิ น�า้ ป่า ทีท่รงคณุค่าช่วยหล่อเลีย้ง

ผู้คนตลอดจนสร้างสรรค์ภมูปัิญญาไทยเกีย่วกบัปัจจัยสี ่(อาหาร ยารกัษาโรค 

เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั) และวัฒนธรรมอนัดงีามให้เจรญิรุง่เรอืงมายาวนานซึง่

เป็นจุดแขง็ของไทย ท่ีสามารถใช้เป็นฐานในการพฒันาทีย่ัง่ยนืตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอีกหลายประการ ที่ท�าให้หน่วยงานของภาครัฐ 



113วิสุทธิ์ ใบไม้

ทัง้ทีเ่ป็นองค์กรอิสระและหน่วยงานราชการทางด้านการศึกษาและการวจิยั โดย

เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่สามารถด�าเนินงานบริหาร

จดัการให้เจรญิก้าวหน้าไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพและอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจาก

มจีดุอ่อนหลายประการทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพฒันาองค์กร ทีพ่อจะสรปุได้ดงันี้

1)  มกีารเมอืงเข้ามาแทรกแซงในการแต่งตัง้ผูบ้รหิาร กรรมการนโยบาย

และพนักงานหรือข้าราชการ ท�าให้เกิดวัฒนธรรมการท�างานแบบ

เกือ้กลูช่วยเหลอืพวกพ้องมากกว่าท�างานเพือ่องค์กรและส่วนรวม

2)  การสนบัสนนุเงนิทุนวิจยัจากภาครฐัไม่ต่อเน่ือง และไม่เป็นไปตาม

กรอบของโครงการทีม่ทีัง้การวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัประยกุต์ แต่

เงินงบประมาณการวิจัยส่วนใหญ่มักจัดสรรให้กับการวิจัยประยุกต์

เพือ่แก้ปัญหาเฉพาะด้านแบบเร่งด่วน (ข้าว ยางพารา มนัส�าปะหลงั 

เชือ้รา สาหร่าย เทคโนโลยชีวีภาพ) และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น 

ภยัแล้ง น�า้ท่วม มลพษิทางสิง่แวดล้อม แต่มนีกัวจัิยหรอืกลุ่มนกัวจิยั

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่เพียงพอและมีเวลาท�าวิจัยน้อย

ประกอบกบัขาดข้อมลูทีค่วรจะได้จากงานวิจยัพืน้ฐาน จงึท�าให้งาน

วิจัยแบบเร่งด่วนดงักล่าวไม่บรรลวุตัถปุระสงค์และไม่คุ้มค่ากบัเงนิงบ

ประมาณทีใ่ช้ไป

3)  ภาครฐัมองข้ามความส�าคญัของทนุมนษุย์แต่พุง่เป้าไปทีท่นุทางวตัถุ

และโครงสร้างในการพัฒนาประเทศ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้เล่า

เรียนมาอย่างเข้มข้นจากมหาวิทยาลยัชัน้น�าในต่างประเทศซึง่นบัว่า

เป็น “เมลด็พนัธุท่ี์ด”ี และมศีกัยภาพสงูมากทีจ่ะช่วยพฒันาประเทศ 

แต่ขาด “การบ่มเพาะ รดน�า้ พรวนดนิ” ให้เจริญงอกงามได้ตาม

ธรรมชาติ ท�าให้เราต้องสูญเสียนักวิทยาศาสตร์ที่ดีและมีความ

สามารถไปจ�านวนไม่น้อยและต้องพึ่งพานักวิชาการต่างชาติทั้งใน
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ด้านปรชัญา ความคดิและแนวทางปฏบิตัจิรงิ

4)  ระบบการศกึษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองไทยไม่ได้สร้างคนให้

เกิดปัญญาและสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู ้แตกฉานทาง

วิชาการรอบด้าน แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการสร้างนักปฏิบัติงานใน

ด้านเทคนิคและท�างานเป็นมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น ท�าให้ขาดการ

พฒันาบุคลากรทีช่าตต้ิองการในข้อ 2

5)  หน่วยงานของรฐัยงัตดิอยูก่บัระบบอ�านาจนยิมและระเบยีบทีล่ะเอยีด

ซับซ้อนมากเกินไปเพียงเพื่อป้องกันคนไม่ดีซึ่งมีจ�านวนน้อยมาก 

(เสมอืนตาข่ายถ่ีทีไ่ม่สามารถแยกปลาเลก็ออกจากปลาใหญ่) จงึไม่

เปิดโอกาสให้คนดีมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมี

คณุภาพหรอืสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการท�างานวจิยัแบบใช้ปัญญา

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันางานวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาของชาติให้คุ้มค่าของเงินงบประมาณ

การวิจัย

ถ้าเราสามารถปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบราชการดังกล่าวได้ก็จะ

ท�าให้เราสามารถพัฒนาการศกึษาและการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมท้ังวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ให้ก้าวหน้าตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน่คอื พฒันาตามศักยภาพของเราอย่างรู้เท่ารูท้นัตาม

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลไทยต้องให้การสนับสนุนทั้งเงินทุน

วจิยัและทนุพฒันาบุคลากร นกัวิชาการและนกัวจิยัให้พอเพยีงอย่างจรงิจงัและ

ต่อเนือ่ง โดยไม่มกีารเมืองเข้ามาแทรกแซงจนอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและ

แผนการด�าเนนิงานของสถาบันการศกึษาและการวจิยั ดังเช่นทีเ่กดิข้ึนในอดตี 

ถ้าเราสามารถปรบัตวัให้หลดุพ้นจากกบัดกัของระบบราชการ การเมอืง และ

อ�านาจนยิมด้วยความตัง้ใจในการพฒันาการศึกษาและการวิจยักันอย่างจริงจงั
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และต่อเนือ่งดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยกจ็ะสามารถขบัเคล่ือนภารกจิดัง

กล่าวให้เจรญิก้าวหน้าทดัเทยีมกบันานาประเทศทีพ่ฒันาแล้วภายในเวลาไม่นาน

นกั
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เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

ข้อมูลและประวัตโิดยย่อของหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ รวม

ท้ังองค์กรอิสระ สถาบันและหน่วยงานของรัฐที่รวบรวมและเรียบเรียงไว้ใน

บทความนี้ได้มาจากเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในหน่วยงานที่อ้างถึง (เดือนมกราคม 

2556)และจากเอกสารทางราชการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดงันี้

30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501-2531). (2531, พฤศจิ-

กายน).
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