ในแต่ละปีมขี า่ วผ่านสือ่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ทเี่ สนอข่าวว่า
นักเรียนไทยได้รบั รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงในการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน (เคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์)
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนไทยมีความรูค้ วาม
สามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัดเทียมกับอารยประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มขี า่ วว่านักเรียนไทยสอบได้คะแนนต�ำ่ มากใน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการทดสอบ O-NET เป็นประจ�ำ
ทุกปีโดยเฉพาะการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในระดับนานาชาติโดย
องค์กรต่างชาติ (TIMSS) จนเกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์โดยนักวิชาการด้านการ
ศึกษาและวิทยาศาสตร์ว่า เพราะเหตุใดนักเรียนไทยจึงอ่อนด้อยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุนเงินงบประมาณด้าน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำ� นวนมากในแต่ละปี มีอะไร
เกิดขึน้ กับแวดวงวิชาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทย
ในท�ำนองเดียวกันเราได้รบั ทราบข่าวว่านักวิทยาศาสตร์ไทยได้รบั รางวัล
นักวิจยั ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดเี ด่นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีผลงานการ
ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ ในทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม แต่การค้นพบ
สิง่ ใหม่ๆ ในด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์ และคณิตศาสตร์ไม่คอ่ ยมีปรากฏให้เห็น
ในแวดวงวิชาการไทย มิหน�ำซ�ำ้ มหาวิทยาลัยไทยยังไม่ตดิ อันดับต้นๆ ของโลก
เลย
ท�ำไมการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจึงไม่สามารถ
พัฒนาก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติได้อย่างที่คาดหวังทั้งๆ ที่นักเรียนและนัก
วิทยาศาสตร์ไทยมีสติปญ
ั ญาความรูแ้ ละความสามารถไม่แพ้นกั วิชาการต่างชาติ
เลย และอาจเก่งกว่านักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ ในบางสาขาวิชาด้วยซ�้ำไป
เหตุการณ์ด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ไทยดังกล่าว เป็นประเด็น
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ใหญ่ในการถกเถียงและเสวนาในหมู่นักวิชาการของสถาบันการศึกษาและ
มหาวิทยาลัยว่าเกิดอะไรขึน้ กับการเรียนการสอนและการวิจยั วิทยาศาสตร์ของ
ไทยในช่วงเวลา 50 ปีทผี่ า่ นมาเมือ่ เราเริม่ การพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานความ
รู้และข้อมูลจากการวิจัยตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 เราจะต้องทบทวนการ
พัฒนาการศึกษาและการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยว่าท�ำไมจึงไม่
ก้าวหน้าไปได้ไกลทัง้ ทีต่ งั้ เป้าหมายไว้อย่างดีและมีวสิ ยั ทัศน์ชดั เจนในตอนเริม่
ต้นเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ในภูมภิ าคนีท้ เี่ ริม่ ต้นพัฒนาประเทศพร้อมๆ กับเรา
เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ สาเหตุทแี่ ท้จริงคืออะไรและจะมี
แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้อย่างไรซึง่ เป็นโจทย์ทที่ า้ ทายส�ำหรับนักการศึกษา
นักวิชาการ ผูบ้ ริหารและผูน้ ำ� ประเทศทีจ่ ะต้องเร่งรีบหาค�ำตอบและหาแนวทาง
แก้ไขให้ได้โดยเร็วโดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิเช่นนัน้ แล้ว
ประเทศไทยอาจตกขบวนรถไฟในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้
เป็นฐานของการสร้างอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในยุคโลกาภิวตั น์ในช่วง
2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา จนอาจท�ำให้เราไม่สามารถแข่งขันทางด้านนีไ้ ด้ในเวทีโลก
ทีจ่ ะยิง่ ทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ใน 2 ทศวรรษหน้า ประเทศไทย
จะสามารถแข่งขันและรูเ้ ท่ารูท้ นั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเวทีโลกได้
หรือไม่ หรือแม้กระทัง่ ในประชาคมอาเซียนทีก่ ำ� ลังขับเคลือ่ นกันอย่างเข้มข้นใน
ขณะนี้

1. การจัดระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆ มีการปรับพื้นฐานทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและจัดท�ำยุทธศาสตร์การเมืองและความมั่นคงโดยประเทศ
มหาอ�ำนาจ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสหภาพโซเวียตได้
ร่วมลงนามจัดตัง้ สหประชาชาติ (United Nations-UN) ซึง่ เป็นองค์การระหว่าง
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ประเทศทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในปี พ.ศ. 2485 และมีผลเป็นกฎบัตรแห่งองค์การระหว่าง
ประเทศในปี พ.ศ. 2488 เมือ่ 51 ประเทศได้รว่ มลงนามให้สตั ยาบัน (www.
un.org, มกราคม 2556)โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ จัดระเบียบโลกใหม่ภาย
ใต้การน�ำของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพันธมิตรในยุโรปใน
ขณะทีม่ กี ารแยกขัว้ ทางการเมืองของโลกออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่าง
ระบอบประชาธิปไตยของค่ายเสรีนยิ มจากซีกโลกตะวันตก (ยุโรปตะวันตกและ
อเมริกาเหนือ) และระบอบคอมมิวนิสต์จากค่ายประเทศตะวันออก (ยุโรปตะวัน
ออก รัสเซียและจีน) ท�ำให้สถานการณ์โลกตกอยู่ในภาวะสงครามเย็นและ
มีการพัฒนาและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมากโดยใช้ความสามารถการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทถ่ี อื ว่าเป็นอาวุธและพลังอ�ำนาจทีส่ ำ� คัญ
ของโลกยุคใหม่ทพี่ ฒ
ั นาก้าวหน้ามาตามล�ำดับทัง้ ในด้านวิชาการและเทคโนโลยี
ทีแ่ ข่งขันกันส่งจรวด ดาวเทียม การเดินทางไปยังดวงจันทร์และการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์ระหว่างมหาอ�ำนาจค่ายเสรีประชาธิปไตยน�ำโดยสหรัฐอเมริกากับ
ค่ายคอมมิวนิสต์นำ� โดยสหภาพโซเวียตรัสเซีย

1.1 ด้านการเงินการคลัง
ฝ่ายพันธมิตรได้จัดระเบียบโลกใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการคลัง
โดยจัดตัง้ ธนาคารโลก (World Bank-WB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund-IMF) ใน ปี พ.ศ. 2487 (www.worldbank.
org และ www.imf.org, มกราคม 2556) เพือ่ จัดการและควบคุมระบบการ
เงินของโลกรวมทัง้ ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบ
ให้เปล่าและโครงการเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ แก่ประเทศภาคีเพือ่ พัฒนาประเทศตาม
ระบอบประชาธิปไตยของชาติตะวันตก
การปรับระเบียบโลกใหม่ในด้านดังกล่าวมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองระหว่างประเทศในภูมภิ าคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียง
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ใต้รวมทัง้ ประเทศไทย ดังนัน้ ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank-ADB) จึงถูกจัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2509 โดยความช่วยเหลือขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) เพือ่ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ
ต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ โดยมีสำ� นักงานใหญ่อยูใ่ นกรุงมนิลา ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ธนาคารแห่งนีม้ โี ครงการเงินกู้ ADB ส�ำหรับประเทศสมาชิกในทวีป
เอเชียเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคและด้านสิ่ง
แวดล้อม ประเทศไทยก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากธนาคาร ADB ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2511 ทัง้ ในรูปแบบให้เปล่าและเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ (www.adb.org, มกราคม
2556)
นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติและกลุ่มประเทศมหาอ�ำนาจทาง
ฝ่ายพันธมิตร ยังได้จดั ตัง้ องค์การต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการ
พัฒนาให้แก่ประเทศภาคีรวมทัง้ ประเทศไทย ได้แก่
1) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationUNESCO) ปี พ.ศ. 2488 เพือ่ ส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตส�ำนึกของ
มนุษยชาติทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสังคม
ท้องถิน่ (www.unesco.org, มกราคม 2556)
2) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP)
ปี พ.ศ. 2490 เพือ่ ช่วยเหลือการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ สังคม ขจัดความ
ยากจนและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟกิ รวมทัง้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมูเ่ กาะต่างๆ ซึง่ มี
ประชากรรวมกันทัง้ ภูมภิ าคจ�ำนวนมากถึงร้อยละ 60 ของประชากร
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โลกทีย่ งั ด้อยโอกาส (www.unescap.org, มกราคม 2556)
3) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme-UNDP) ปี พ.ศ. 2508 เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในประเทศทีด่ อ้ ยพัฒนาและประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา (www.
undp.org, มกราคม 2556)
4) โครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme-UNEP) ปี พ.ศ. 2515 เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพโดยไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของท้องถิน่ (www.unep.org, มกราคม 2556)
5) องค์การเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States
Agency for International Development–USAID) ปี พ.ศ. 2493
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือการพัฒนาประเทศต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
สหรัฐอเมริกาในหลายด้าน เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
วิจยั การศึกษา การเกษตร การแพทย์ การสาธารณสุขพืน้ ฐาน การ
บริหารสิง่ แวดล้อม (www.usaid.gov, มกราคม 2556)
6) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (Canadian
International Development Agency-CIDA) ปี พ.ศ. 2511 เพือ่
ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การฝึกอบรม แก้ไขปัญหาความยากจนและความมัน่ คง
ของมนุษย์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย (www.acdi-cida.
gc.ca, มกราคม 2556)

1.2 ด้านการเมืองการทหารและความมัน่ คง
ผลกระทบจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองจากซีกโลกตะวันตก
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ท�ำให้เกิดการวางยุทธศาสตร์ทางการทหาร ความมัน่ คงและการเมืองระหว่าง
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์โดยฝ่ายพันธมิตรได้จดั ตัง้ องค์การสนธิสญ
ั ญา
ป้องกันเอเชียอาคเนย์หรือ สปอ. (Southeast Asia Treaty OrganizationSEATO) เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศ
ภาคีทปี่ ระกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลปิ ปินส์ ไทย ปากีสถาน ฝรัง่ เศส
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ทีก่ รุงมนิลา (Manila Pact 1954) โดยมีสำ� นักงาน
ใหญ่อยูท่ กี่ รุงเทพฯ (หัวมุมถนนศรีอยุธยากับถนนพระราม 6 ทีอ่ ยูข่ องกระทรวง
การต่างประเทศในปัจจุบนั ) และมีนายพจน์ สารสิน เป็นเลขาธิการคนแรก
(history.state.gov, มกราคม 2556) องค์การ SEATO มีเป้าหมายเพือ่ ป้องกัน
ประเทศและสร้างความมัน่ คงทางการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมภิ าค
เอเชียอาคเนย์จากการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลักษณะทีค่ ล้ายกับองค์การ
NATO (North Atlantic Treaty Organization) ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการรักษา
ความมัน่ คงและป้องกันประเทศภาคีในยุโรปตะวันตก (www.nato.int, มกราคม
2556 )

1.3 ด้านการศึกษาและการวิจยั
นอกจากบทบาททางการเมือง การทหารและความมัน่ คงแล้ว SEATO
ยังมีบทบาทในด้านการพัฒนาการศึกษา การวิจัย เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยการจัดตัง้ อนุกรรมการด้านต่างๆ ดังกล่าวเพือ่ ให้การสนับสนุน
ประเทศภาคี นอกจากนัน้ SEATO ยังให้ความช่วยเหลือในการจัดตัง้ สถาบัน
การศึกษาเช่น Graduate School of Engineering (ซึง่ ต่อมาได้เปลีย่ นชือ่ เป็น
Asian Institute of Technology - AIT ในปัจจุบนั ) (www.ait.ac.th, มกราคม
2556) และ Teacher Development Center ซึง่ ทัง้ สองหน่วยงานนีต้ งั้ อยูท่ ี่
กรุงเทพฯ องค์การ SEATO ยังให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการเกษตรและ
ทางการแพทย์แก่ประเทศภาคี เช่น จัดตัง้ หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั อหิวาตกโรคของ
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องค์การ สปอ. ในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2502 ต่อมาได้เปลีย่ นชือ่ เป็น หน่วย
ปฎิบัติการทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. (SEATO Medical Research
Laboratory) ในปี พ.ศ. 2503 ซึง่ เป็นหน่วยงานวิจยั ร่วมกันระหว่างกระทรวง
กลาโหมของไทยกับของสหรัฐอเมริกา ซึง่ พัฒนาต่อมาเป็นส�ำนักงานโครงการ
วิจยั ทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. (สน.วพ.สปอ.) หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
SEATO LAB ในปี พ.ศ. 2504 โดยมีสำ� นักงานตัง้ อยูท่ บี่ ริเวณโรงพยาบาล
พระมงกุฎ เมือ่ สงครามเวียดนามยุตลิ งในปี พ.ศ. 2518 ยังผลให้ SEATO ลด
บทบาทลงจนกระทัง่ ปิดส�ำนักงาน สปอ. ในทีส่ ดุ เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ.
2550 จึงได้เปลีย่ นชือ่ สน.วพ.สปอ. เป็นสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Research - AFRIMS)
ซึง่ ท�ำวิจยั เกีย่ วกับโรคเขตร้อน เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ สืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั สถาบันวิจยั ฯ แห่งนีไ้ ด้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั เกีย่ วกับโรค
เขตร้อนทีเ่ ป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประเทศไทยและ
ในภูมภิ าคนีอ้ ย่างมาก นับว่าเป็นสถาบันวิจยั ฯ ทีส่ ามารถด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนือ่ งและมัน่ คงมาจนถึงทุกวันนี้ (www.afrims.
org, มกราคม 2556)
นอกจากการจัดตัง้ องค์การ SEATO แล้วประเทศภาคีจากฝ่ายพันธมิตร
น�ำโดยประเทศออสเตรเลียได้จดั การประชุมกลุม่ ประเทศในเครือจักรภพสหราช
อาณาจักรทีเ่ มืองโคลอมโบ (Colombo) ของซีลอน (Ceylon) หรือประเทศ
ศรีลงั กา (Sri Lanka) ในปัจจุบนั และได้มขี อ้ ตกลงร่วมมือกันในการพัฒนา
โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวิจัยแก่
ประเทศภาคีในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์ภายใต้ชอื่ “แผนการโคลอมโบ” (Colombo
Plan) ในปี พ.ศ. 2493 (www.colombo-plan.org, มกราคม 2556) โดยมี
ประเทศภาคีเริ่มก่อตั้ง 7 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย
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ปากีสถาน ศรีลงั กา (ซีลอนในขณะนัน้ ) แคนาดา และอังกฤษ ต่อมาในปี พ.ศ
2494 มีประเทศเพิม่ อีก 9 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ พม่า กัมพูชา
ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและไทย ประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์มีบทบาทส�ำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศภาคีรวมทั้ง
ประเทศไทย โดยให้ทุนการอบรมการศึกษาและการวิจัยแก่บุคลากรและ
นักเรียนไทยภายใต้ “ทุนโคลอมโบ” ไปศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอกทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ใน 2 ประเทศนี้
เพื่อกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยเดิมและใน
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในภาคเหนือ ภาคใต้และภาคอีสานในทศวรรษ
2500

2. เริ่มการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
ในช่วงทศวรรษ 2490 ประเทศไทยเริม่ ปรับตัวในการพัฒนาประเทศ
โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา การวิจัยและความมั่นคงทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของซีกโลกตะวันตก แต่เมืองไทยในขณะนั้นก็ยังมีปัญหาการแย่งชิง
อ�ำนาจกันทางการทหารและทางการเมือง จนกระทัง่ ต้นทศวรรษ 2500 เมือ่ มี
การปฏิวตั ริ ฐั ประหารเปลีย่ นอ�ำนาจการปกครองประเทศน�ำโดย พล.อ. สฤษดิ์
ธนะรัชต์ (www.cabinet.thaigov.go.th, มกราคม 2556) เมื่อวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2500 ท�ำให้รฐั บาลจอมพล ป. พิบลู สงครามหมดอ�ำนาจและ
คณะปฏิวตั ไิ ด้มอบให้ พล.ท. ถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีและบริหาร
ประเทศได้ประมาณหนึ่งปีจึงมีการปฏิวัติรัฐประหารครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2501 เพือ่ เปิดทางให้จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี
มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศโดยการจัดท�ำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่
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คณะปฏิวตั ไิ ด้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึง่ เข้ามามีอทิ ธิพลทาง
ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารในประเทศไทยภายใต้กรอบการให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินและการบริหารจัดการตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยได้รบั ความร่วมมือจากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ องค์การระหว่างประเทศ เช่น ESCAP USAID CIDA ADB
รวมทัง้ องค์การต่างๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ อาทิ UNESCO UNDP
UNEP เพือ่ การวางแผนพัฒนาประเทศไทยบนฐานความรูส้ ำ� คัญ 3 ด้าน คือ
การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษาและการวิจยั เพือ่ เร่งรัดการพัฒนาประเทศไทย
อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ำมา
เป็นตัวอย่างกรณีศกึ ษาในบทความนีท้ พี่ อสรุปได้ดงั นี้

2.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
หลังการปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดการปรับปรุง “สภา
เศรษฐกิจแห่งชาติ” พ.ร.บ. 2493 ซึง่ มีหน้าทีเ่ สนอความเห็นและค�ำแนะน�ำ
ตลอดจนข้อชีแ้ จงต่อรัฐบาลในเรือ่ งเกีย่ วกับเศรษฐกิจ โดยปรับโครงสร้างและ
การท�ำงานให้กว้างขวางขึน้ โดยขยายบทบาทหน้าทีว่ างแผนพัฒนาประเทศตาม
ค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญจากธนาคารโลก ต่อมาหน่วยงานนีไ้ ด้เปลีย่ นชือ่ ใหม่
เป็น “ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” (2502) เพือ่ วางแผนและ
ด�ำเนินงานการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมของชาติตะวันตกในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ โดยเริม่ ท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 25042509 ส�ำนักงานฯ นีด้ ำ� เนินการมาได้ระยะหนึง่ จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างและ
อ�ำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเปลี่ยนเป็น
“ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” (2515) หรือที่
รูจ้ กั กันในนาม “สภาพัฒน์ฯ” เพือ่ ท�ำหน้าทีว่ างแผนพัฒนาประเทศโดยน�ำเอา
ภาคสังคมเข้ามาใช้ควบคูก่ บั การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ต่อมาในปี พ.ศ.
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2521 ได้มกี ารแบ่งหน่วยงานสภาพัฒน์ฯ ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (2) ระดับส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตาม พ.ร.บ. สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
หลักในวางแผนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาจนถึงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ในปัจจุบนั (www.nesdb.go.th, มกราคม
2556)

2.2 ด้านการศึกษา
2.2.1 จัดตัง้ “สภาการศึกษาแห่งชาติ” : การศึกษาเริม่ เข้ามาสู่
ประเทศสยามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยเริม่
จัดตัง้ โรงเรียนวิชาชีพต่างๆ เช่น โรงเรียนข้าราชการพลเรือน โรงเรียนกฎหมาย
โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนเกษตร เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ดังกล่าวซึง่ ต่อ
มาโรงเรียนวิชาชีพบางแห่งได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก
ของประเทศไทยในนาม “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมารัฐบาลไทยได้จดั ตัง้ มหาวิทยาลัย ในสายวิชาชีพเพิม่ อีก 4 แห่ง
คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยทัง้ 5 แห่งนี้
เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ พ.ศ. 2490 ต่อมาสภามหา
วิทยาลัยแห่งชาติได้โอนมาสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2499) ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงคราม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการสภาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานฯ
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพชัน้ สูง (แต่ละมหาวิทยาลัยต้องมีวชิ าด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป็นพื้นฐานของสาขาวิชาชีพ) เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นก�ำลังส�ำคัญส�ำหรับการ
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พัฒนาประเทศ โดยมีอำ� นาจและหน้าทีบ่ ริหารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ดังกล่าว
เมือ่ จัดตัง้ รัฐบาลแล้วจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้ให้
ความส�ำคัญกับการศึกษาซึง่ เป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญของการพัฒนาประเทศจึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนการศึกษา โดยมีหลวงวิจิตรวาทการเป็น
ประธานและศาสตราจารย์ ดร.ก�ำแหง พลางกูร เป็นเลขานุการเพื่อปรับปรุง
ระบบการศึกษาของไทยในทุกระดับให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด จากนัน้ จึงมีการจัด
ตัง้ “สภาการศึกษาแห่งชาติ” ตาม พ.ร.บ สภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2502
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502) (onec.go.th, มกราคม 2556) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานฯ และมี
ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำแหง พลางกูร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้โอน
กิจการและอ�ำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติมารวมไว้ในสภาการ
ศึกษาแห่งชาติและได้ยกเลิก พ.ร.บ. สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปรารถนาทีจ่ ะท�ำให้ “สภาการศึกษาแห่ง
ชาติเป็นสภาทีย่ งิ่ ใหญ่” เพือ่ รับผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาคนในชาติให้พร้อม
ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยก�ำหนด
ให้ “สภาการศึกษาแห่งชาติ” มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำแผนนโยบายบริหาร
จัดการและสร้างมาตรฐานการศึกษาและวิชาการ รวมทัง้ ท�ำการวิจยั และติดตาม
ประเมินผลและประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ทีท่ ำ� งานด้านการศึกษาของชาติให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นไปเพือ่ ตอบสนองความต้องการของประเทศ
โดยท�ำคูข่ นานกับ “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” และ “สภาวิจยั แห่งชาติ” ซึง่ ได้รบั
การปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกันตามนโยบายหลัก 3 ประการของรัฐบาลในขณะ
นัน้
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา
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อย่างมากดังค�ำกล่าวปราศรัยในการเปิดประชุมสภาการศึกษาแห่งชาติครัง้ แรก
(วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2502) ซึง่ มีความตอนหนึง่ ว่า “…เป็นความปีตยิ นิ ดี
อย่างสูงของข้าพเจ้าอีกวาระหนึง่ ทีไ่ ด้เปิดประชุมสภาการศึกษาแห่งชาติ ภาพที่
เราแลเห็นในการประชุมครัง้ นีเ้ ป็นทีพ่ สิ จู น์อนั แน่ชดั ว่า ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญ
แก่การศึกษามากเพียงใด ข้าพเจ้าได้จดั ให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นสภายิง่
ใหญ่ซึ่งถ้าลองนับจ�ำนวนสมาชิกแห่งนี้ก็จะได้พบประธาน รองประธาน และ
รัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา รวม 8 คน กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาการศึกษาแห่งชาติ 67 คน คณะกรรมการ
บริหาร 9 คน รวมตัวเลขตามรายการ 90 คน… มากกว่าสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติทตี่ งั้ มาแล้ว จึงต้องนับว่าสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นสภาที่
ยิง่ ใหญ่มาก เพราะมีความรับผิดชอบยิง่ ใหญ่เกีย่ วกับการสร้างสรรค์ชนในชาติ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป และความยิง่ ใหญ่ของสภานีไ้ ม่เฉพาะในปริมาณเท่านัน้ ในทาง
คุณภาพก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน เพราะสภาการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วยผู้รู้
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ข้าพเจ้าลองนับดูวทิ ยฐานะของสมาชิกสภา
นีไ้ ด้พบผูส้ ำ� เร็จการศึกษาถึงขัน้ ดุษฎีบณ
ั ฑิตหรือดอกเตอร์ดกี รีถงึ 27 คน และ
ขัน้ มหาบัณฑิตหรือมาสเตอร์ดกี รี 19 คน นับว่าตูว้ ชิ าอันใหญ่หลวงของชาติ
ได้ถกู ยกเข้ามาวางอยูท่ ปี่ ระชุมนี…
้ ” (onec.go.th, มกราคม 2556)
ดังนั้นสภาการศึกษาแห่งชาติจึงเป็นความหวังสูงสุดของจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในการท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดทิศทางการศึกษาของชาติเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้เป็นก�ำลังส�ำคัญตามแผนการพัฒนาประเทศ สภาการศึกษาแห่งชาติ
จึงมีบทบาทหน้าทีป่ ระสานรวมพลังของผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูบ้ ริหาร และ
ผูน้ ำ� ประเทศเพือ่ ช่วยกันขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติไปสูเ่ ป้า
หมาย
ในปี พ.ศ. 2509 สภาการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ
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คณะกรรมการระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการระดับการศึกษาที่ต�่ำกว่า
อุดมศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกีย่ วกับการศึกษาอืน่ ๆ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลมีนโยบายให้จดั ตัง้ วิทยาลัยเอกชนขึน้ โดยให้สภาการ
ศึกษาแห่งชาติทำ� หน้าทีด่ แู ลวิทยาลัยเอกชน รวมทัง้ การให้บริการวิชาการและ
การวิจยั ทางการศึกษาด้วย ต่อมารัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจรได้ประกาศ
ใช้ พ.ร.บ. สภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2512 ซึง่ ก�ำหนดให้สภาฯ ประกอบ
ด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการโดยต�ำแหน่งรวมทั้งผู้ทรง
คุณวุฒิรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 70 คนโดยให้เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติเป็น
กรรมการและเลขานุการ
ข้อทีน่ า่ สังเกตคือ สภาการศึกษาแห่งชาติในอดีตมีความยิง่ ใหญ่เป็น
1 ใน 3 ของเสาหลักของการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบนั สภาการศึกษาแห่ง
ชาติมสี ถานะเป็นเพียงกรมหนึง่ กรมอยูใ่ นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และไม่
ค่อยมีคนรูจ้ กั หน่วยงานนีเ้ นือ่ งจากมีบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีน่ อ้ ยลงอย่างคาด
ไม่ถงึ เข้าท�ำนองส�ำนวน “ขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้องกัญชา”
อย่างน่าเสียดายยิง่
2.2.2 จัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาในภูมภิ าค : นักวิชาการรุน่ บุกเบิก
ทีไ่ ด้รบั การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ในต่างประเทศในทศวรรษ 2490 ได้
เรียกร้องให้ขยายการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยออกไปในส่วนภูมภิ าคตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2493 แต่กย็ งั ไม่สำ�เร็จจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2503 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จึงได้จดั ตัง้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th, มกราคม 2556) ในภาค
เหนือเป็นแห่งแรก (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503) โดยเริม่ ต้นจัดตัง้ โรงเรียน
เตรียมแพทย์เชียงใหม่ทก่ี รุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2501 ในระหว่างทีร่ อการจัดตัง้
และก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์ทเ่ี ชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกัน
ก็จดั ตัง้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพือ่ ขยายฐาน
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การศึกษาด้านดังกล่าวโดยการนำ�ของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ต่อ
มาในปี พ.ศ. 2507 รัฐบาลไทยก็ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.kku.
ac.th, มกราคม 2556) ในอีก 2 ปีตอ่ มา (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509)
โดยเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์โดยมีสำ�นักงานและจัดการ
เรียนการสอนชัว่ คราวทีค่ ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลก็มโี ครงการพัฒนาภาคใต้โดยให้จดั ตัง้ มหาวิทยาลัย
ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2508 และมีสำ�นักงานชัว่ คราวทีค่ ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี พ.อ.ถนัด
คอมันตร์ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นอธิการบดี ต่อมามหาวิทยาลัยภาคใต้ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมือ่ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 (www.psu.
ac.th, มกราคม 2556)
ในปี พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีเห็นความ
จ�ำเป็นของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้มีเสรีภาพทางวิชาการทั้งด้านการ
บริหารและการวิจยั ให้มคี วามเป็นเลิศทางวิชาการมากยิง่ ขึน้ จึงได้ปรับปรุงการ
ศึกษาเสียใหม่โดยจัดตัง้ “ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ” ตามประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) ในสังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (รายงานประจ�ำปี 2555, สกอ.) ต่อมาในปี พ.ศ
2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีได้ตราพระราชบัญญัตเิ ปลีย่ น
ชือ่ “ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ” เป็น “ทบวงมหาวิทยาลัย” ให้เป็นหน่วยงาน
อิสระและมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษาของชาติทงั้ ภาครัฐและเอกชนและได้ขยายการอุดมศึกษา
สูส่ ว่ นภูมภิ าคมากขึน้
ต่อมามีการปรับปรุง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2537 เพือ่ ให้ทบวง
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มหาวิทยาลัยมีอำ� นาจครอบคลุมมหาวิทยาลัยของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการ อาทิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อมีการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรได้มีประกาศ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (วัน
ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) ให้ยกเลิก พ.ร.บ. ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ที2่ ) พ.ศ. 2537 ท�ำให้ทบวงมหาวิทยาลัยเปลีย่ นสถานภาพเป็น “ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” (สกอ.) (www.mua.go.th, มกราคม 2556)
ภายใต้การก�ำกับนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ด�ำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าพิจารณาอย่างผิวเผิน
ก็ดูเหมือนว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาก้าวหน้ามาด้วยดี เพราะมีการขยาย
หน่วยงานให้ใหญ่โตทัง้ ด้านโครงสร้างและบุคลากรของ สกอ. แต่ในความเป็น
จริงจะเห็นได้วา่ สกอ. เป็นหน่วยงานทีอ่ ยุ้ อ้ายและต้องติดกับในระบบราชการ
ท�ำให้การด�ำเนินงานขาดความคล่องตัวและขาดประสิทธิภาพ อีกทัง้ ความไม่ตอ่
เนือ่ งของผูก้ ำ� หนดนโยบายโดยเฉพาะรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงฯ ทีเ่ ปลีย่ นบ่อย
มากถึง 10 ท่านในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้การพัฒนาการศึกษาและการวิจยั
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาและไม่กา้ วหน้าตามความคาดหวังของสังคม ดังนัน้ สกอ.
จึงเป็นอีกบทเรียนหนึง่ ของการพัฒนาการศึกษาและการวิจยั ทีเ่ ข้าท�ำนองส�ำนวน
ไทย “ขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้องกัญชา” อย่างไม่นา่ เชือ่

2.3 ด้านการวิจยั
2.3.1 จัดตั้ง “สภาวิจัยแห่งชาติ” : หลังจากเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองปี พ.ศ. 2475 คณะผู้บริหารและนักวิชาการที่ได้รับการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำในยุโรปและอเมริกาน�ำโดย ดร.จ่าง รัตนะรัต และ
ดร.ประดิษฐ์ เชีย่ วสกุล นักวิชาการกลุม่ ใหม่นม้ี คี วามคิดทีจ่ ะให้รฐั บาลจัดตัง้
สภาวิจยั แห่งชาติตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2477 ตามแบบอย่างประเทศทีเ่ จริญแล้ว แต่
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แนวคิดดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลในสมัยนัน้ อย่างไรก็ตามคณะ
นักวิชาการ ก็ยงั พยายามยกร่างโครงการสภาวิจยั แห่งชาติเสนอต่อรัฐบาลอีก
หลายครัง้ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยจึงได้จดั ตัง้ “สภาวิจยั แห่งชาติ”
ตาม พ.ร.บ. สภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2499 โดยแต่งตัง้ ดร.จ่าง รัตนะรัต อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการโดยมีสำ� นักงานเลขาธิการสภาวิจยั แห่งชาติอยู่
ทีก่ รมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมและจัดให้มสี าขาวิชาการ 6 สาขา
ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี
และเภสัช วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจยั ค้นคว้าหาความรูแ้ ละข้อมูลเพือ่ ใช้เป็นฐาน
ส�ำหรับการวางแผนและนโยบายการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจึง
ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2502 (วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2502) แทน พ.ร.บ. สภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2499 เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กร
กลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศพร้อมทั้งจัดระบบบริหารจัดการและองค์
ประกอบของสภาวิจยั แห่งชาติใหม่โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรม
การสภาฯ และให้มีส�ำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(www.nrct.go.th, มกราคม 2556) ในการเปิดประชุมสภาวิจยั แห่งชาติครัง้
แรกเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เน้นถึง
ความส�ำคัญของสภาฯ ดังข้อความตอนหนึง่ ว่า “…โดยทีส่ ภาวิจยั แห่งชาติเป็น
ของใหม่สำ� หรับประเทศไทย...การตัง้ สภาวิจยั แห่งชาตินนั้ เกิดจากความคิดทีว่ า่
รัฐบาลนี้ไม่ประสงค์จะท�ำอะไรโดยไม่พินิจพิเคราะห์ให้รอบคอบและการพินิจ
พิเคราะห์นนั้ จะต้องท�ำโดยทางวิชาการ แม้การวางแนวนโยบายของรัฐบาลใน
ระยะยาวแต่ละเรือ่ งก็อยากจะให้ผรู้ อบรูท้ างวิชาการได้วจิ ยั เสนอข้อคิดประกอบ
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ความด�ำริของคณะรัฐมนตรีเท่าทีส่ ามารถจะท�ำได้ รวมความว่าเป็นเจตนาของ
รัฐบาลทีจ่ ะท�ำการทุกอย่างด้วยความรอบคอบทีส่ ดุ .... หน้าทีข่ องสภาวิจยั แห่ง
ชาติมจี ำ� แนกไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตซิ งึ่ สรุปรวมความไว้เป็น 2 ทาง
ทางหนึง่ คือริเริม่ ท�ำการวิจยั เองแล้วเสนอแนะแนวนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี อีก
ทางหนึง่ คือท�ำการวิจยั ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีจะส่งเรือ่ งมาให้ ส่วนวิธที ำ� งานวิจยั
ก็มี 2 ทางเหมือนกัน ทางหนึง่ คือท�ำการวิจยั เองภายในสาขาวิชาหรืออีกทาง
หนึง่ จะส่งเสริมหรือมอบหมายให้ผอู้ นื่ ท�ำการวิจยั ก็ได้ การทีจ่ ะท�ำงานให้ได้ผล
จริงจังตามหน้าทีท่ บี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 6 นี้ จะต้องมีทนุ จึงได้มบี ทบัญญัตใิ น
อนุมาตรา (9) ให้สภานีพ้ จิ ารณาหาทุนบ�ำรุงการวิจยั และเสนอแนะรัฐบาลให้
ได้มาซึง่ ทุนเพือ่ การวิจยั อนึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 6 นี้
จะต้องตัง้ อนุกรรมการขึน้ เป็นเรือ่ งๆ โดยอาศัยบทบัญญัตติ ามความในมาตรา
22 ซึง่ คณะกรรมการบริหารจะได้เสนอแต่งตัง้ ในภายหลัง…”
ในปี พ.ศ. 2507 ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. สภาวิจยั แห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีข่ องสภาวิจยั แห่งชาติและส�ำนักงานสภาวิจยั แห่ง
ชาติให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ต่อมาได้มปี ระกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 315 ลงวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แก้ไข พ.ร.บ. สภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย
เปลี่ยนชื่อเป็น “ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” (วช.) (www.nrct.
go.th, มกราคม 2556) และในปี พ.ศ. 2522 (วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้โอนไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในปีเดียวกันนี้ จากการโยกย้ายไป
มาของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ตามนโยบายของผูน้ ำ� แต่ละ
ท่าน ทีผ่ า่ นเข้ามาบริหารประเทศ ส่งผลให้ขาดความต่อเนือ่ งเชิงนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานรวมทั้งเงินงบประมาณลงไปสนับสนุนงานวิจัย ในขณะที่
โครงสร้างและจ�ำนวนพนักงานและข้าราชการเติบโตเกินขนาด จึงขาดความ
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คล่องตัวในการด�ำเนินงานยังผลให้ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมี
บทบาทลดลงไป นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการฯ และ
เลขาธิการตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหลายครัง้ ซึง่ แต่ละท่านก็มนี โยบายไม่ตอ่
เนือ่ ง และมีการเมืองเข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ ในด้านนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ
การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ ำ� ให้การสนับสนุนการวิจยั ขาด
ความต่อเนือ่ งและไม่มเี ป้าหมายชัดเจน ซึง่ ส่งผลให้สภาวิจยั แห่งชาติทมี่ คี วาม
ยิง่ ใหญ่ในอดีต กลายเป็น สภาฯทีอ่ ยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลทางการเมืองและพวกพ้อง
จนอ่อนแอลงไปอย่างน่าเสียดาย ตามส�ำนวน “ขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่ เหลาๆ ไป
กลายเป็นบ้องกัญชา” อีกหน่วยงานหนึง่ ของรัฐ ซึง่ ไม่ตา่ งไปจากการลดบทบาท
และความส�ำคัญของสภาการศึกษาแห่งชาติที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตดังที่กล่าวมา
แล้ว
ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 รัฐบาลไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการ
วิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวะทีโ่ ลกก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ ไฮเทค จึงได้
จัดตั้งหน่วยงานและสถาบันการวิจัยขึ้นมาเสริมส�ำนักงานคณะกรรมการสภา
วิจยั แห่งชาติ (วช.) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยให้ดขี นึ้ ได้แก่ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ศช.)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข(สวรส.) (ดัง
ที่จะกล่าวต่อไป) เพื่อปฏิรูประบบสนับสนุนทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพและลด
ความซ�ำ้ ซ้อน แต่หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีดำ� ริทจี่ ะ
ให้สำ� นักงานคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) ยุบรวมกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)เพือ่ ให้การสนับสนุนทุนวิจยั มีเอกภาพและลดความซ�ำ้
ซ้อน แต่กไ็ ม่สามารถด�ำเนินการได้สำ� เร็จ ดังนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติจึงถูกโอนไปอยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
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ประธานคณะกรรมการฯ อีกครัง้ หนึง่ เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยมี
ฐานะเป็นกรมในส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้สำ� นักงานฯ เป็นหน่วยงานกลาง
ในการท�ำหน้าทีเ่ สนอแนะนโยบายและแผนการวิจยั ของชาติทงั้ ด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้อย่างแท้จริงตาม พ.ร.บ. สภา
วิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สามารถให้คำ� ปรึกษา
รัฐบาลเกีย่ วกับการวิจยั ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ แต่ความคาดหวัง
ดังกล่าวก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั อืน่ ๆ อาทิ ศช. สวทช. สกว. รวมทัง้ โครงการวิจยั
ของอาจารย์และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่ขับเคลื่อนมาด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ เพราะนโยบายและโครงการวิจยั ของหน่วยงานต่างๆ ต้องผ่าน
วช. ทุกกรณี ซึง่ มีความล่าช้าตามขัน้ ตอนของระบบราชการและวิธกี ารประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
2.3.2 สถาบันและโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การ
พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เริ่มต้นในช่วงทศวรรษ 25002520 โดยการสนับสนุนทางความคิดและเงินช่วยเหลือจากองค์การระหว่าง
ประเทศเพือ่ ให้รฐั บาลไทยได้จดั ตัง้ สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนวิจยั
หลายแห่งทีพ่ อสรุปได้ดงั นี้
1) จัดตั้ง “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย”
(สวป.) ในปี พ.ศ. 2506 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล
ออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมวิจัยประยุกต์ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม รวมทัง้ วิจยั ชีววิทยาพืน้ ฐานด้านสัตว์และพืช เพือ่
จัดท�ำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ โดยให้ สวป. เป็น
องค์กรอิสระตามรูปแบบของ Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization (หรือ CSIRO) ของประเทศ
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ออสเตรเลีย ซึง่ ให้ความช่วยเหลือเป็นทีป่ รึกษาในระยะแรก ต่อ
มาในปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลอนุมตั ใิ ห้ สวป. จัดตัง้ “สถานีวจิ ยั
สะแกราช” (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2510) ในพืน้ ทีป่ า่ สงวน
แห่งชาติ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และในปี พ.ศ.
2519 สถานี วิ จั ย สะแกราชได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากองค์ ก าร
UNESCO ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑล (Man and
Biosphere Progarmme-MAB ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2514 ก่อน
การก่อตั้ง UNEP ในปี พ.ศ. 2515 โดยให้สถานีวิจัยแห่งนี้
เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)แห่งแรกของ
ประเทศไทย ต่อมา สวป. ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” (วว.) (www.tistr.
or.th, มกราคม 2556) ตาม พ.ร.บ. 2522 ในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานทีเ่ พิง่ จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในปี
เดียวกันนี้
ข้อควรสังเกตคือ สวป.เริม่ ต้นจากองค์กรอิสระและมีความคล่องตัว
ในการท�ำวิจยั คล้ายกับ CSIRO ของออสเตรเลีย แต่ทำ� ไปท�ำมากลับมาอยูใ่ น
สังกัดกระทรวงฯ โดยมีสถานภาพเป็นกรมหนึง่ กรมเท่านัน้ เช่นเดียวกับสภาวิจยั
แห่งชาติ ดังนัน้ วว. จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ของการพัฒนาวิชาการทีไ่ ม่ยงั่ ยืน
และไม่มนั่ คงตามวัตถุประสงค์เริม่ ต้นเข้าท�ำนอง “ขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่ เหลาๆ
ไปกลายเป็นบ้องกัญชา” คล้ายกับสภาการศึกษาแห่งชาติและสภาวิจยั แห่งชาติ
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
2) ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นรัฐบาลไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์ชีววิทยา
ทางทะเลภูเก็ต” (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2511) ในสังกัดกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
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ทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก ซึง่ ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเงินงบประมาณและบุคลากรรวมทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ต่อ
มาศูนย์ชีววิทยาฯ ได้ยกฐานะเป็น “สถาบันวิจัยชีววิทยาและ
ประมงทะเล” (วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 )โดยได้รบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์กเป็นระยะที่ 2 (2539-2543)
เมือ่ มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงได้โอนสถาบันวิจยั ฯ
ภายใต้ชอื่ ใหม่ คือ “สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ” (วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2545) มาสังกัดในกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ พิง่ จัดตัง้ ใหม่ และเปลีย่ นชือ่ สถาบันฯ อีกครัง้
หนึง่ เป็น “สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝัง่ และ
ป่าชายเลน” (วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547) เพือ่ ท�ำหน้าที่
ส�ำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ภายใต้
ความช่วยเหลือจากประเทศเดนมาร์กอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน
จนกระทัง่ ทุกวันนี้ (www.dmcr.go.th, มกราคม 2556)
3) ในปี พ.ศ. 2519 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการจัดตั้ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ คณะอนุกรรมการฯ ได้ทำ� รายงานเสนอ
ให้จดั ตัง้ “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน”
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร) แต่เกิดการ
เปลีย่ นแปลงรัฐบาลท�ำให้การจัดตัง้ กระทรวงฯ ล่าช้าไปจนถึงปี
พ.ศ. 2522 จึงได้จดั ตัง้ “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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การพลังงาน” ตาม พ.ร.บ. แก้ไขประกาศคณะปฏิวตั ิ (วันที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2522) ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ต่อมาปี พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อกระทรวงฯ เป็น“กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม” (วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.
2535) แต่เมือ่ มีการปรับปรุงโครงสร้างบริหารราชการในปี พ.ศ.
2545 จึงเปลีย่ นชือ่ อีกครัง้ หนึง่ เป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.)” (วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545) ในบทบาทที่
ชัดเจนขึน้ ตามการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในสมัยรัฐบาล
ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (www.most.go.th,
มกราคม 2556)
4) จดั ตัง้ “ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ” (ศช.)
(วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526) ในสังกัดส�ำนักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานเพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาใน 4 กลุม่ คือ อุตสาหกรรม
และกึง่ อุตสาหกรรมด้านการเกษตร สาธารณสุข พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ (www.biotec.
or.th, มกราคม 2556)
5) จั ด ตั้ ง “ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี” (กพวท. หรือ STDB: Science and Technology
Development Board) ในปี พ.ศ. 2528 มีสำ� นักงานชัว่ คราว
อยูท่ ชี่ นั้ 6 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก โดยให้เป็น
หน่วยงานพิเศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ตามข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ผ่านองค์การ USAID) ซึง่
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ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมือ่ วันที่
13 เมษายน พ.ศ. 2527 เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจยั ใน
3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ-เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เงินงบประมาณของรัฐบาลไทยร่วมกับเงินสนับสนุนให้เปล่า
(15.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ (19.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 7 ปี (25282535) โดยให้สำ� นักงาน กพวท.หรือ STDB ด�ำเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.) (www.hsri.or.th, มกราคม 2556)
6) จัดตั้ง “ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
(สวทช. หรือ NSTDA: National Science and Technology
Development Agency) ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยยกฐานะมาจาก กพวท. โดยรวม
เอาหน่วยงาน 3 แห่ง คือ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(ศว.) และศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (ศอ.) เข้าไว้ดว้ ยกัน และให้ สวทช. มีวธิ กี ารบริหารอิสระ
ออกนอกระบบราชการ แต่กย็ งั อยูภ่ ายใต้นโยบายการด�ำเนิน
งานของ กวทช. (www.nstda.or.th, มกราคม 2556) สวทช.
ด�ำเนินการมาด้วยดีในตอนต้น และต่อมาได้ขยายใหญ่โตขึน้ ทัง้
ด้านโครงสร้างและจ�ำนวนบุคลากร นักวิจยั จนเกิดเป็น Science
Park ทีศ่ นู ย์รงั สิตซึง่ ครอบคลุมงานวิจยั และพัฒนา การอบรม
นักเรียน นักวิจยั รุน่ ใหม่และรุน่ ใหญ่ทำ� ให้ สวทช.ดูอยุ้ อ้ายและ
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ไม่คล่องตัวเหมือนตอนเริม่ ต้น จึงมีแนวโน้มว่าจะเปลีย่ นแปลง
ไปคล้ายกับสภาวิจยั แห่งชาติ
7) จดั ตัง้ “ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ” (สกว. หรือ TRF:
The Thailand Research Fund) ในช่วงเวลาเดียวกันตาม พ.ร.บ.
กองทุนสนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2535 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2535) เพื่อบุกเบิกเปิดมิติใหม่ของการวิจัยรอบด้านทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยด�ำเนินงานเป็นองค์กรอิสระแยกออก
จากระบบราชการ ภายใต้แนวทางทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจยั สกว. ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ของส�ำนักนายกรัฐมนตรีท�ำให้มีความคล่องตัวและต่อเนื่อง
ส�ำนักงาน สกว.ท�ำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั ในด้านต่างๆ ให้กว้าง
ขวางมากกว่า สวทช. และ วช. นอกจากนัน้ สกว. ยังสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนือ่ ง และเอือ้ ต่อการวิจยั
ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประชาคม
วิจยั ของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของชาติตามปณิธาน “สร้างสรรค์ปญ
ั ญา เพือ่ พัฒนาประเทศ”
(www.trf.or.th, มกราคม 2556) ซึ่งยังคงเป็นปรัชญาและ
วัฒนธรรมขององค์กรทีเ่ ป็นอิสระ ทีม่ โี ครงสร้างและบุคลากรไม่
ใหญ่จนเกินไป ท�ำให้บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
8) จดั ตัง้ “สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข” (สวรส.) ตาม พ.ร.บ.
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในช่วงเวลาเดียวกับ
การจัดตั้งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยให้ สวรส. เป็นองค์กรของรัฐทีไ่ ม่ใช่สว่ นราชการเพือ่ ให้การ
บริหารงานและการวิจัยมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการ
จัดการความรู้ ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและอย่างยัง่ ยืน สวรส. มีโครงสร้างการท�ำงานใน
แบบเครือข่ายทีส่ ามารถท�ำงานวิจยั เชือ่ มโยงกันได้อย่างเป็นระบบ
และประสานงานกับองค์กรภาคีได้เป็นอย่างดี ท�ำให้การด�ำเนิน
งานของ สวรส. ได้ผลดีมคี ณ
ุ ค่าและมีประโยชน์ตอ่ สังคมเสมอ
มา (www.hsri.or.th, มกราคม 2556)
หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ประเทศไทยตกอยูใ่ นภาวะขาดแคลน
เงินงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องหวังพึง่ เงินกูจ้ ากองค์การระหว่างประเทศ เพือ่
น�ำมาใช้จา่ ยในการจัดการบริหารประเทศโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาและการ
วิจยั ซึง่ เป็นฐานส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลไทยจึงให้การ
สนับสนุนการจัดตัง้ องค์กรต่างๆ โดยการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ
ได้แก่
9) จดั ตัง้ “โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” ในปี พ.ศ. 2542 โดยให้ดำ� เนินการจากเงินกู้
59.32 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(ADB) โดยมีโครงการย่อย 7 โครงการซึง่ ด�ำเนินงานได้ตามเป้า
หมายและได้ผลดีในระยะแรกจนสิ้นสุดการด�ำเนินงาน ตาม
กรอบระยะเวลาโครงการเงินกูจ้ ากธนาคาร ADB จนครบ 5 ปี
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้โครงการนีด้ ำ� เนินการต่อเนือ่ ง
เป็นระยะที่ 2 และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ ระยะที่ 2 (2549-2552) โดย
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มีกรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนจ�ำนวน 2,055 ล้านบาท ต่อ
มาปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้เพิม่ ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสกิ ส์โดยมี
กรอบการด�ำเนินงาน 5 ปี ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึง่ ต่อมาได้มมี ติปรับเปลีย่ น
สถานภาพและชือ่ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ เป็น “ส�ำนัก
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
(สบว.) ในปี พ.ศ. 2551 โดยให้อยูใ่ นก�ำกับของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ
ระยะที่ 2 (2549-2552) สิน้ สุดการด�ำเนินงานเมือ่ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2552 แต่ผลการด�ำเนินงานของบางศูนย์อาจไม่
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ (www.perdo.or.th, มกราคม 2556)
อย่างไรก็ตามส�ำนักงาน สบว. ได้เสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศระยะที่ 3 (2555-2559) โดยเพิม่ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ใหม่อกี 2 ศูนย์ฯ รวมกับศูนย์ฯ เดิม 9 ศูนย์ฯ เพือ่ ขอรับการ
สนับสนุนต่อเนื่องจากรัฐบาลโดยขอรับการสนับสนุนเงินกู้จาก
ต่างประเทศจ�ำนวน 9,300 ล้านบาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน
(4,720 ล้านบาท) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการของ
โครงการดังกล่าวและจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ ไปประจ�ำปี พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 จ�ำนวนประมาณ 118 ล้าน
บาท ซึง่ คงไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ นีก่ เ็ ป็น
อีกหน่วยงานหนึง่ ของรัฐ ทีส่ ะท้อนบทเรียนของสังคมไทยทีข่ าด
การสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
และต่อเนือ่ ง ท�ำให้หน่วยงานดังกล่าวไม่เจริญก้าวหน้าตามความ
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คาดหวัง เข้าท�ำนอง “ขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็น
บ้องกัญชา” อย่างน่าเสียดาย
10) จดั ตัง้ “ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั เกษตร” (สวก.) ในปี พ.ศ.
2546 ในรูปแบบองค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานอิสระและมี
ความคล่องตัวในการด�ำเนินงานด้วยทุนด�ำเนินการขัน้ ต้นจ�ำนวน
3, 000 ล้านบาท (www.arda.or.th, มกราคม 2556) จาก
โครงการเงินกูจ้ ากต่างประเทศมาสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
การวิจัยภาคเกษตรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริโภค
ภายในประเทศโดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย กั บ หน่ ว ยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กรม
ประมง กรมการข้าว แต่การพัฒนาวิชาการด้านนี้มีความ
ก้าวหน้าล่าช้าเพราะขาดนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทัง้ ๆ ทีม่ เี งินทุนสนับสนุนจ�ำนวนมาก
11) จดั ตัง้ “ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ” (นาโนเทค) (วันที่ 13
สิงหาคม พ.ศ. 2546) ภายใต้สำ� นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่
ด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีให้ทันสมัยและ
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากส�ำคัญของ
ประเทศไทยและเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน ตลอดจนการยก
ระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามกระแสการพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องชาติ ต ะวั น ตก ศู น ย์ น าโน
เทคโนโลยียงั มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักแก่ผคู้ น
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ในสังคมไทยในการรับรูค้ วามส�ำคัญของนาโนเทคโนโลยีทเี่ ข้ามา
มีบทบาทในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
(www.nanotec.or.th, มกราคม 2556)
12) จดั ตัง้ “สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ” (องค์การมหาชน)
(สดร.) การจัดตัง้ สถาบันวิจยั ฯ แห่งใหม่นมี้ แี นวคิดมาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2547 ในโอกาสทีม่ กี ารสมโภช 200 ปี แห่งการพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย และในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ทรงเจริญพระ
ชนมายุครบ 80 พรรษา ปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลไทยจึงอนุมตั ิ
ให้ด�ำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)ตามนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่การจัดตัง้ สถาบันฯ แห่งใหม่นี้ มีผลอย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
โดยให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ภายใต้
ก�ำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบัน สดร. มี
วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยพื้นฐานและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่
สังคมการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ส่งเสริม
การวิจยั และสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับนานาชาติดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีก่ ำ� ลังเป็น กระแสการพัฒนาโลกยุคไฮเทค (www.
narit.or.th, มกราคม 2556)
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13) จ ดั ตัง้ “ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ” (สวทน.) ปี พ.ศ. 2551 เนือ่ งจาก
ตลอดเวลากว่า 50 ปีทผี่ า่ นมา ผูน้ ำ� ประเทศ ผูบ้ ริหารและผูน้ ำ�
ทางวิชาการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาและการ
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง อาทิ วช. สวทช. สกว. สวรส. สวก. ดังทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นแต่ความสามารถการแข่งขันด้านนีข้ องเราก็ยงั อยูใ่ นระดับ
ทีย่ งั ไม่นา่ พอใจเมือ่ เทียบกับประเทศ อืน่ ๆ ในภูมภิ าคนีท้ มี่ คี วาม
ก้าวหน้ามากกว่าเรา เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้
ดังนัน้ หลังการปฏิวตั วิ นั ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาล
ที่มาจากการแต่งตั้งจึงมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบวิจัยในการ
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย มี
ประสิทธิภาพ ลดความซ�้ำซ้อน และสามารถสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อการแข่งขันกับนานาชาติ “ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ”(สวทน.)(www.hsri.or.th, มกราคม 2556) จัดตัง้
ขึน้ ใหม่ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2551 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2551) พร้อมกับการจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) โดยมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานและปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเลขานุการ และมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ าจาก
ระดับผูบ้ ริหารจากภาครัฐและเอกชน โดยมีสำ� นักงาน สวทน.
เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดท�ำแผนและก�ำหนดนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติให้หน่วยงานที่
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เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนด�ำเนินการวิจยั และพัฒนาให้เป็น
เอกภาพอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการผลิต
และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศ ทัง้ ในภูมภิ าคเอเชียและในระดับโลก
อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็พยายามทีจ่ ะจัดระบบการวิจยั สร้างกลไกการ
จัดการและประสานความร่วมมือของหน่วยงาน สนับสนุนการวิจยั ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
และทัง้ ทีเ่ พิง่ จัดตัง้ ขึน้ มาใหม่ให้เป็นระบบสนับสนุนการวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ลดความซ�ำ้ ซ้อนโดยมีสำ� นักงานสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็นแกนน�ำระบบวิจยั
ทีเ่ รียกว่า “1ว + 5ส” นัน่ คือ วช. + สกว. สวทช. สวก. สวรส. สวทน. เพือ่
ผนึกก�ำลังกันพัฒนาการวิจยั ไทยให้กา้ วไกลตามวัตถุประสงค์ ระบบวิจยั “1ว +
5ส” เป็นความหวังใหม่ของสังคมไทยอีกครัง้ หนึง่

3. องค์กรอิสระเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ประเทศไทยต้องตกอยูใ่ นภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมถูกท�ำลาย ทีเ่ กิดจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดย
มุง่ หวังทีจ่ ะเป็น NICs แทนการพัฒนาและพึง่ พาภาคเกษตรกรรมเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งเป็นฐานรากส�ำคัญของประเทศไทยมาช้านาน นักวิชาการและผู้น�ำ
สังคมไทยในขณะนั้น เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้
และข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งต้องได้จากการวิจัยที่
เข้มข้นต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใช้เป็นฐานการวางแผนนโยบายและการ
ตัดสินใจ ทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงซึง่ เป็นแนวคิดทีถ่ กู ต้องตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ
2500 ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว แต่การวิจยั ของไทยในสมัยนัน้ ต้องพึง่ อาจารย์และนัก
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วิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึง่ มักท�ำวิจยั ไม่เต็มเวลาเพราะมีภาระงาน
หลายด้านท�ำให้ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
การออกแบบสอบถาม แต่ไม่สามารถให้ข้อสรุปที่แนะแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ผูน้ ำ� ทางวิชาการและผู้
บริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ จึงคิดจัดตัง้ องค์กรอิสระระดับชาติและระดับท้องถิน่ ทีไ่ ม่ใช่
ราชการ เพือ่ ด�ำเนินงานวิจยั เชิงนโยบายทีส่ ามารถน�ำไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้จริง ดังกรณี
ตัวอย่าง 2 องค์กรอิสระทีท่ ำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ TDRI และ สทพ.
ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็นมาทีพ่ อจะสรุปได้ดงั นี้

3.1 สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ผูบ้ ริหาร ผูน้ ำ� ทางวิชาการและรัฐบาลไทยในสมัยรัฐบาลของ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ น�ำโดย ดร.เสนาะ อุนากูล เห็นความส�ำคัญของการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยเชิงนโยบายในระดับชาติเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และรายละเอียด
ของข้อมูลที่สามารถใช้เป็นฐานการวิจัยต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
ประโยชน์ตอ่ ประเทศ ดังนัน้ ในปี 2526 คณะด�ำเนินการจัดตัง้ สถาบันวิจยั ฯ จึง
ขอความช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนจากองค์การเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งแคนาดา (Canadian International Development Agency-CIDA) เพือ่
จัดตั้ง “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” (Thailand Development
Research Institute-TDRI) (วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2527) (tdri.or.th,
มกราคม 2556) โดยมีฐานะเป็นองค์กรอิสระทีไ่ ม่ใช่หน่วยราชการ เพือ่ ความ
คล่องตัวในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจดทะเบียนในรูปแบบของ
มูลนิธิ (เพื่อยกเว้นภาษี) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่
หอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคมธนาคารไทยและเงินอุดหนุน
จ�ำนวน 4.48 ล้านเหรียญแคนาดาจาก CIDA ส�ำหรับการด�ำเนินงาน 5 ปีแรก
(2537-2532) สถาบันฯ ใหม่มสี ำ� นักงานชัว่ คราวทีอ่ าคารรัชภาคย์ ถนนอโศก
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และย้ายมาอยูท่ อี่ าคารถาวรทีถ่ นนรามค�ำแหง 39 จนถึงปัจจุบนั สถาบัน TDRI
มีบคุ ลากรและนักวิชาการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ทีส่ ามารถด�ำเนินการวิจยั และบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง จึงสามารถสร้างผลงานวิจยั อย่าง
ต่อเนือ่ งตรงไปตรงมา และมีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนาประเทศเสมอมาจนถึงปัจจุบนั

3.2 สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (สทพ.)
ช่วงเวลาเดียวกับการจัดตั้ง TDRI โดยการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
องค์การ CIDA ของประเทศแคนาดา กลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนก็สนใจในการ
พัฒนาท้องถิน่ และเห็นความส�ำคัญของการวิจยั เชิงนโยบายเพือ่ รวบรวมความรู้
ภูมปิ ญ
ั ญา และเพือ่ เป็นฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผูน้ ำ� ทางวิชาการจึงได้
ประสานขอความช่วยเหลือจาก CIDA ในการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาท้องถิน่ ไทยแคนาดา (Local Development Assistant Program-LDAP) เพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในระดับท้องถิ่นที่ด�ำเนินการอยู่แล้วโดยองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินการและเพิ่มขีดความ
สามารถการท�ำงาน ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนท้องถิน่ และต่อประเทศไทย
โดยรวมองค์กร LDAP น�ำโดย ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก และ ศาสตราจารย์
นพ.ประเวศ วะสี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก CIDA ในช่วง 5 ปีแรก
(2527-2532) ในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท (www.ldinet.org, มกราคม
2556)
อย่างไรก็ตามองค์กรในรูปแบบกองทุนยังขาดความคล่องตัว กลุม่ องค์กร
พัฒนาเอกชน เห็นว่าน่าจะแปรรูปเป็นองค์กรอิสระทีส่ ามารถบริหารจัดการวิจยั
และพัฒนาได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนัน้ คณะกรรมการประสาน
งานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จึงจัดตั้งมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
(Local Development Foundation-LDF) เพือ่ ความคล่องตัวและเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการและการวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 องค์การ
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CIDA ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและมูลนิธอิ นุรกั ษ์
ชุมชนท้องถิน่ พัฒนา ร่วมกันจัดตัง้ “สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา” (สทพ.)
(Local Development Institute-LDI) มีระยะเวลาด�ำเนินงาน 5 ปี (25342537) โดยได้รบั เงินอุดหนุนจ�ำนวน 7.78 ล้านเหรียญ จาก CIDA เพือ่ ท�ำ
หน้าทีป่ ระสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
องค์กรพัฒนาเอกชนตลอดจนผลักดันนโยบายทัง้ ในแนวราบและแนวดิง่ เพือ่ ก่อ
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงให้ทนั ตามสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สถาบัน สทพ. ได้สง่ เสริมและสนับสนุนชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ดิน-น�ำ้ -ป่า และเกษตรกรรมทางเลือกจากฐานภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
และวัฒนธรรมท้องถิน่ ตลอดจนด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและตลาดทาง
เลือกจนเกิดเป็นเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
การด�ำเนินงานของ สทพ. ตลอดเวลา 7 ปี ก่อให้เกิดความต่อเนือ่ ง
มั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี และมีผลงานวิจัยในระดับท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับของประชาคมวิจยั ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจนท�ำให้ สทพ. เข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการท�ำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และฉบับต่อๆ
มา รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี พ.ศ. 2540
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ หรือ วิกฤตต้มย�ำกุง้ ในปี พ.ศ. 2540 ทีส่ ง่ ผลให้คนไทย
ในทุกระดับได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะชุมชนทีอ่ อ่ นแอลงอย่างเห็น
ได้ชดั องค์กร สทพ. ก็ได้มสี ว่ นช่วยให้ชมุ ชนและองค์กรพัฒนาเอกชน สามารถ
ปรับตัวและฟืน้ ฟูขบวนการภาคประชาชน จนเกิดพลังในการปฏิรปู สังคมในทุก
ระดับกลับคืนสูส่ ภาพทีเ่ ข้มแข็ง และเจริญเติบโตจนถึงทุกวันนี้
จะเห็นได้ว่าการท�ำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เริ่มต้นจากเงินทุน
สนับสนุนจากภาคเอกชนและจากองค์การระหว่างประเทศ ดังเช่นกรณี TDRI
และ สทพ. ทีส่ ามารถด�ำเนินงานได้อย่างอิสระ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพจน
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เกิดมรรคเกิดผลอย่างดียงิ่ เนือ่ งจากไม่มคี นจากภาครัฐและนักการเมืองเข้าไป
มีอิทธิพลในการบริหารจัดการ ท�ำให้กระบวนการ “ขึ้นต้นเป็นล�ำไม้ไผ่…”
สามารถขับเคลือ่ นการวิจยั และพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
จนได้ผลดี และมีประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ จนเจริญงอกงามเป็น “…
กอไผ่ทใี่ หญ่โตตามธรรมชาติ” ตามล�ำดับ ซึง่ ต่างจากองค์กรของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ตาม พ.ร.บ. บนพืน้ ฐานของปรัชญาและเป้าหมายทีด่ เี ฉกเช่น “ขึน้ ต้นเป็นล�ำ
ไม้ไผ่…” เช่นเดียวกัน แต่หน่วยงานดังกล่าวถูกก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแล
โดยหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และมีนกั การเมืองเข้ามามีอทิ ธิพลซึง่ ส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจวัฒนธรรม หลักคิดและปรัชญาขององค์กร ตลอดจนการหวังผล
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จึงท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงแบบ “...เหลาๆ ไป กลายเป็นบ้องกัญชา” และเป็นแดนสนธยา
ของพนักงานหรือข้าราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นที่เห็นอยู่ใน
องค์กรต่างๆ ของรัฐ ทัง้ ด้านการศึกษาและการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นบทเรียนซ�้ำซากที่ยากจะแก้ไขใน “สังคมเด็ดยอด”
และ “สังคมต่อยอด” แบบไทย ทีข่ าดฐานรากทีเ่ ข้มแข็งและมัน่ คงทางด้านการ
ศึกษาและการวิจยั

4. การพัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
หลังการปฏิวตั ริ ฐั บาลของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จดั การพัฒนาการ
ศึกษาขยายออกไปในส่วนภูมภิ าคโดยจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทีบ่ ริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นแห่งแรกของไทยโดยเริม่ ต้นด้วยการจัดตัง้
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี พ.ศ. 2501 (หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
“เตรียมแพทย์เชียงใหม่” มีนกั ศึกษารุน่ แรกชัน้ เยีย่ ม 64 คน) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์)

วิสุทธิ์ ใบไม้ 103

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเตรียมแพทย์เชียงใหม่ชั้นปีที่ 1
และ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผูบ้ กุ เบิกก่อตัง้ และเป็น
ผูอ้ ำ� นวยการด�ำเนินการคนแรก (หนังสือ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2531)
รัฐบาลไทยในสมัยนั้น ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการศึกษาและการ
วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนัน้ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข จึง
ได้เสนอรัฐบาลให้ยกฐานะโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขนึ้ เป็น “คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์” ในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2503
โดยมีทตี่ งั้ อยูท่ บี่ ริเวณทุง่ พญาไท (ตรงข้ามโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์) และขยายการ
รับนักศึกษาเพิม่ เติมอีก 5 สาขา คือ สาขาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียม
ทันตแพทย์ เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ
เตรียมพยาบาลปริญญา (ต่อมาเพิ่มสาขาเตรียมเภสัชศาสตร์และเตรียม
กายภาพบ�ำบัด) ต่อมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยมหิดล” เมีอ่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
มหิดลและยกเลิก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จึงได้ยกฐานะคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น “คณะวิทยาศาสตร์” (ซึง่ ย้ายมาอยูท่ ตี่ งั้ ใหม่ทถี่ นน
พระราม 6) เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อนและวิจยั วิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ดา้ นปรีคลีนกิ (กายวิภาคศาสตร์ พยาธิชวี วิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา
เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา) โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และได้เปิดหลักสูตรบัณทิตศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) และปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปรด.) เพือ่ ผลิตบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาต่างๆ ดังกล่าว
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาและการวิจัย
วิทยาศาสตร์ไทยภายใต้การน�ำของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ทีไ่ ด้
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ริเริ่มแนวคิดนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 โดยการสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์
ดร.ก�ำแหง พลางกูร เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ในขณะเดียวกันก็ได้จดั
ตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ติดกับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ให้ทนั สมัยตามระบบการศึกษาแพทยศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์เช่นเดียวกัน
คณะวิทยาศาสตร์เป็นสถาบันแห่งแรกของไทยที่บุกเบิกการศึกษาและ
การวิจยั วิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีอาจารย์รนุ่ ใหม่
ที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ
(วิสุทธิ์ ใบไม้, 2553) กลับมาช่วยกันขับเคลื่อนงานสอนและงานวิจัย
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จนได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารนานาชาติชนั้ แนวหน้าเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ท�ำให้การศึกษาและ
การวิจยั วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ของไทยได้ตนื่ ตัวและหันมาสนใจใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั วิทยาศาสตร์ จนสามารถผลิตผลงาน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กา้ วหน้ามาตามล�ำดับจนถึงทุกวันนี้
(www.sc.mahidol.ac.th, มกราคม 2556)
ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้ง “คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน” ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2503 ภายใต้การด�ำเนินการของ ศาสตราจารย์
นพ. จ�ำลอง หะริณสุด คณบดีผกู้ อ่ ตัง้ คณะใหม่นี้ (อยูท่ ถี่ นนราชวิถไี ม่ไกลจาก
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อการศึกษาและวิจัยโรคเขตร้อนคู่ขนานกับ
ส�ำนักงานโครงการวิจยั ทางการแพทย์ของ สปอ. หรือทีร่ จู้ กั ในนาม SEATO
LAB ซึง่ เป็นหน่วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับสหรัฐอเมริกา
ดังกล่าวมาข้างต้น คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน ท�ำหน้าทีส่ อนและอบรมแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์เกีย่ วกับโรคเขตร้อน และศึกษาวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หา
โรคเขตร้อนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
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ลิเวอร์พลู ประเทศอังกฤษทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านโรคเขตร้อน ต่อมาในปี พ.ศ.
2510 รัฐบาลจัดตัง้ คณะอายุรศาสตร์เขตร้อนเป็นศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อนของ
องค์การซีมโี อ (SEAMEO-The Southeast Asian Ministers of Education
Organization ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2508) (www.seameo.org, มกราคม 2556)
และจัดตัง้ เป็น SEAMEO-TROPMED Network ระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ.
2518 คณะอายุรศาสตร์เขตร้อนได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “คณะเวชศาสตร์เขตร้อน”
มหาวิทยาลัยมหิดลซึง่ ด�ำเนินการสอนและวิจยั ทีม่ คี วามเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
โรคเขตร้อนจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจนถึงทุกวันนี้ (www.tm.
mahidol.ac.th, มกราคม 2556)

5. การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5.1 ระดับมัธยมศึกษา
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทัง้ สหรัฐอเมริกาและยุโรป เริม่ ตืน่ ตัวกันอย่างมาก
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคไฮเทค เมื่อสหรัฐอเมริกาส่งนักบินอวกาศไปลงบนดวง
จันทร์ได้สำ� เร็จในกลางปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยก็ได้รบั อิทธิพลจากเหตุการณ์
ดังกล่าว โดยรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งคณะจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รบั การสนับสนุนจาก UNESCO จนน�ำไปสูก่ าร
จัดตัง้ “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (สสวท.) ตาม
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 42 (วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515) โดยให้ สสวท.
เป็นองค์กรอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการโดยมี นายสนั่น สุมิตร เป็นผู้อ�ำนวยการคนแรกและได้รับการ
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สนับสนุนด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจาก UNDP และการ
สนับสนุนด้านเครือ่ งมือรวมทัง้ ทุนดูงานและการฝึกอบรมจาก UNESCO ซึง่ ได้
ส่ง Prof. Gordon H. Aylward ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศออสเตรเลียมาเป็นที่
ปรึกษา สถาบันใหม่แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์ และคณิตศาสตร์) โดยการ
ปรับปรุงหลักสูตรแบบเรียน คูม่ อื และวิธสี อน ตลอดจนการปฏิบตั กิ ารทดลอง
ให้ทนั สมัยตามโลกตะวันตก ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาเข้าใจเนือ้ หา
สาระและหัวข้อวิชาในหลักสูตร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทีก่ ำ� ลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว (ได้แบบเรียนชีววิทยาฉบับร่างในต้น
ปี 2517 เป็นฉบับแรก) (www.ipst.ac.th, มกราคม 2556)
เมือ่ โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศสิน้ สุดลงแล้ว รัฐบาลไทย
ก็ตอ้ งรับผิดชอบองค์กร สสวท. อย่างเต็มรูปแบบตามระบบราชการไทยในก�ำกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ท�ำให้การด�ำเนินงานของ สสวท. ด้อยประสิทธิภาพลง
มากกว่าในระยะเริม่ ต้นตอนทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ
เพราะขาดความต่อเนื่องทางด้านงบประมาณประจ�ำปี และนโยบายการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ชดั เจน อีกทัง้ ยังมีการเมืองเข้ามาแทรกแซง
ท�ำให้การบริหารจัดการและคัดสรรบุคลากรขององค์กรมีคณ
ุ ภาพด้อยลง ยังผล
ให้ สสวท. อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชดั ขึน้ เมือ่ รัฐบาลไทยได้ตราเป็น พ.ร.บ.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิม่
เติม พ.ศ. 2548) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทีม่ กี ารบริหารงานตามระเบียบ
ราชการ ดังจะสังเกตจากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาสอบได้คะแนนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกปี สสวท.จึงเป็นกรณีศึกษาอีก
องค์กรหนึง่ ของรัฐทีพ่ ฒ
ั นาแบบ “ขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่...เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้อง
กัญชา” เหมือนกับองค์กรอืน่ ของรัฐทีก่ ล่าวมาข้างต้น
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5.2 ระดับอุดมศึกษา
เมือ่ โครงการ สสวท. โดยการสนับสนุนจาก UNESCO และ UNDP
สิ้นสุดลง ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น จึงท�ำเรื่องขอความช่วยเหลือจาก
UNESCO และประเทศออสเตรเลีย เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับชัน้ มัธยมศึกษาของ สสวท. แต่โครงการฯ ของทบวง
มหาวิทยาลัยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามค�ำขอ ดังนั้นทบวง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย (เคมี ชีววิทยา
ฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ก�ำจร มนุญปิจุ เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ เพือ่ จัดท�ำโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าวเพือ่ เสนอ
ขอเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินในการด�ำเนินงานสานต่อจาก สสวท.
โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2519 (ต�ำราชีววิทยา, 2521) โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการก้าวหน้ามาด้วย
ดีและมีผลงานเป็นต�ำราทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ 4 สาขา และมีการร่วมมือกันทัง้ ด้าน
การสอนและการวิจยั ระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จนเกิดเป็นเครือ
ข่ายประสานงานกันตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี แต่โครงการนีก้ ต็ อ้ งปิด
ตัวลงโดยความเห็นของผูบ้ ริหารทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนัน้ ทีม่ คี วามคิดว่า
“โครงการทุกโครงการต้องมีทสี่ นิ้ สุด...” ซึง่ ตรงข้ามกับความเป็นจริงทีว่ า่ การ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น่าจะเป็นขบวนการต่อ
เนือ่ งเพือ่ ให้การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ และรูเ้ ท่ารูท้ นั ความก้าวหน้าทางวิชาการทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
มาก ท�ำให้เราพลาดโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับ
มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่ตอ้ งสะดุดและสิน้ สุดลงอย่างน่าเสียดาย ส่ง
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ผลให้การเรียนการสอนและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ไม่
สามารถขับเคลือ่ นได้ทนั เหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงของโลก และมีผลกระทบ
ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจนถึงทุกวันนี้

6. ข้อสรุปท้ายบท
การจัดตั้งองค์กรต่างๆ ทางการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทรี่ วบรวมไว้ในบทความนี้ ได้แก่ สวป. สสวท. ศูนย์ชวี วิทยาทางทะเล
ภูเก็ต AFRIMS STDB TDRI สทพ. สบว. เป็นต้น ได้รบั การสนับสนุนเงินงบ
ประมาณในระยะเริม่ ต้นจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น WB UNESCO UNDP
UNEP USAID ADB CSIRO ESCAP CIDA และจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย
จึงมีค�ำถามว่า ถ้าไม่มีองค์การระหว่างประเทศเข้ามาช่วยคิดริเริ่มและด�ำเนิน
การให้ในเบือ้ งต้นแล้วโครงการหรือหน่วยงานเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้หรือไม่?
ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ หน่วยงานวิจัยที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐหรือเอกชนของไทยกับหน่วยงานของต่างชาติ หรือ
องค์การระหว่างประเทศสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ความส�ำเร็จในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ท�ำให้หน่วยงานวิจัยเจริญ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาเสมอจนถึงทุกวันนี้ อาทิ AFRIMS TDRI สทพ.
ศูนย์วจิ ยั ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต เป็นต้น ในขณะทีห่ น่วยงานบางแห่ง เช่น สวป.
สสวท. สบว. ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเงินทุนจากต่างชาติ เมือ่ หมดโครงการความ
ช่วยเหลือและหน่วยงานราชการไทยต้องรับผิดชอบต่อ โดยใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดิน การด�ำเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นก็ขาดความคล่องตัวและขาด
ประสิทธิภาพลงอย่างเห็นได้ชดั
หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระของรัฐบาลไทย ไม่คอ่ ยคิดสร้างองค์
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ความรูแ้ ละค้นคว้าหาข้อมูลจากการวิจยั อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็น “เสาหลัก” ทาง
วิชาการของบ้านเมือง ซึง่ เป็นฐานรากส�ำคัญส�ำหรับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้รงุ่ เรืองวัฒนาถาวรได้อย่างต่อเนือ่ งและมัน่ คง
การขาดความรูแ้ ละข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ท�ำให้การพัฒนาประเทศต้องโอนเอนไปมา
เมือ่ ถูกกระแทกด้วยแรงปะทะจากกระแสการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมจากภายในและหรือภายนอกประเทศ จนท�ำให้หน่วยงานหรือ
องค์กรเหล่านัน้ อ่อนแอลงดังเช่นทีเ่ ห็นอยูใ่ นปัจจุบนั
ดังนัน้ ส�ำนวนไทย “ขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่ เหลาๆ ไปกลายเป็นบ้องกัญชา”
ทีบ่ รรพบุรษุ ไทยใช้เตือนสติสอนคนไทยในอดีต และยังคงใช้ได้กบั สังคมไทยใน
ปัจจุบนั ในการเปรียบเปรยหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาบนฐานคิด
ทางปรัชญาและวัตถุประสงค์ทดี่ ใี นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
การวิจยั ให้กา้ วไกลทันนานาประเทศทีเ่ จริญแล้ว (เสมือนขึน้ ต้นเป็นล�ำไม้ไผ่)
แต่พอท�ำไปนานๆ เข้า หน่วยงานเหล่านัน้ ก็คอ่ ยอ่อนแอลงในเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนคุณธรรมของผูบ้ ริหาร พนักงานและข้าราชการท�ำให้
หน่วยงานของรัฐกลายเป็นแดนสนธยา (เสมือนเป็นบ้องกัญชา) ของข้าราชการ
และผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการเมืองและผลประโยชน์สว่ นตนและพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ก็จะมีกลุม่ นักวิชาการ ผูบ้ ริหารและผูน้ ำ� ทีด่ ี
และมีวสิ ยั ทัศน์ชดั เจน คิดจัดตัง้ องค์กรใหม่ขนึ้ มาท�ำหน้าทีแ่ ทนหน่วยงานเดิม
เพราะถ้าคิดจะยุบรวม หรือยกเลิกหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นก็ท�ำได้ยาก
เนือ่ งจากจะมีผลกระทบต่อข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร เขาเหล่านัน้ ก็
จะจัดการรวมตัวกันต่อต้านหรือคัดค้านอย่างรุนแรงจนภาครัฐไม่สามารถจัดการ
ได้ นอกจากคิดจัดตัง้ หน่วยงานอิสระหรือองค์กรมหาชนขึน้ มาท�ำหน้าทีใ่ หม่ ดัง
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กรณีศกึ ษา “สภาวิจยั แห่งชาติ” และ “สภาการศึกษาแห่งชาติ” ทีม่ คี วามยิง่
ใหญ่มากในอดีตตามเจตนารมณ์ของผูน้ ำ� ประเทศและเป็น 2 เสาหลักของการ
พัฒนาประเทศในตอนเริม่ ต้นเมือ่ กว่า 50 ปีทแี่ ล้ว แต่ทำ� ไปท�ำมาทัง้ 2 สภาฯ
ก็เติบโตตามระบบราชการไทยและอุย้ อ้ายจนขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด� ำ เนิ น งานโดยเฉพาะทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ภาครัฐจึงต้องจัดตัง้ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องขึน้ มาใหม่ โดยเฉพาะทาง
ด้านการศึกษาและการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศช. สวทช. สกว.
สวรส. ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ ต่อมาหน่วยงานดังกล่าวทีเ่ ริม่ ต้นด้วยความหวัง
ดี มีปรัชญาและวิสยั ทัศน์ทชี่ ดั เจนแต่กม็ แี นวโน้มว่าจะเกิดประวัตศิ าสตร์ซำ�้ รอย
อีกครัง้ หนึง่ เพราะมีขอ้ สังเกตจากการจัดตัง้ องค์กรขึน้ มาเสริม อาทิ สบว. สวก.
และ สวทน.ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละมีวตั ถุประสงค์คล้ายๆ กับหน่วยงานเดิมจนอาจมอง
ได้วา่ ท�ำงานซ�ำ้ ซ้อนกันพอสมควร
หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐส่วนใหญ่ จะเจริญเติบโตและขยายให้ใหญ่
ขึ้นทางด้านโครงสร้างและจ�ำนวนบุคลากรจนเข้าสู่สภาพอุ้ยอ้าย ไม่คล่องตัว
เพราะมีคนมากแต่งบประมาณน้อย ไม่สอดคล้องกับปรัชญา นโยบายและ
วัตถุประสงค์ดงั้ เดิม ส่วนใหญ่ของเงินงบประมาณจะหมดไปกับค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานบริหารจัดการ และค่าจ้างหรือเงินเดือนพนักงาน แต่งบประมาณที่
จะใช้ในการท�ำงานวิจยั ตามภารกิจจริง มีนอ้ ยไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำงานได้ตามเป้า
หมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงานราชการไทย จนเกิดมี
ค�ำพูดว่า “เช้าชาม-เย็นชาม” คล้ายคนอ้วนกินมากแต่ทำ� งานได้นอ้ ย อีกทัง้ ยัง
มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาหลายอย่าง เมื่อเทียบกับหน่วยงานของภาคเอกชนที่มี
ความกระชับ อิสระ คล่องตัวและสามารถปรับเปลีย่ นโครงสร้างและบทบาท
หน้าทีใ่ ห้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ จากเหตุ
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ คล้ายกับคนทีม่ รี า่ งกายสมส่วนแข็งแรงและ
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คล่องแคล่วว่องไว ท�ำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง และปราศจากโรค
ภัยร้ายแรง ถ้าหากหน่วยงานใดไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ก็สามารถปรับเปลีย่ นยกเครือ่ ง (reengineering) ให้ทนั สมัย
ได้เสมอ หรือแม้กระทัง่ ยกเลิกได้เลย
นักวิชาการและผู้บริหารงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น “นักออกแบบ” หรือ
“สถาปนิก” ที่ดี และมีมุมมองประเทศไทยที่สวยงามตามนัยแห่งการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยใช้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียว
กับอารยประเทศ แต่ขาดหลักการทาง “วิศวกรรมโครงสร้าง” ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง
วัสดุในเชิงปริมาณและคุณภาพ และการค�ำนวณฐานรากที่จะรองรับน�้ำหนัก
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงและยั่ ง ยื น ตามนั ย ของจ� ำ นวนและคุ ณ ภาพของนั ก
วิทยาศาสตร์มอื อาชีพ และข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน อีกทัง้ ยัง
ไม่ได้ค�ำนึงถึงฐานรากของเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่อิงอยู่กับฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทัง้ รากเหง้าทางประวัต-ิ
ศาสตร์ชาติไทย ท�ำให้เกิดตะเข็บรอยต่อระหว่างวิถชี วี ติ แบบไทยกับแนวคิดการ
พัฒนาประเทศของชาติตะวันตก นอกจากนัน้ วิธคี ดิ ของคนไทยใน “สังคมเด็ด
ยอด” ทีม่ กั รอคอยความเจริญ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีค่ นอืน่ หยิบยืน่ ให้เราซือ้ หามาใช้อย่างชืน่ ชมยินดี จนเราได้ชอื่ ว่าเป็น “นักซือ้ ”
ทีด่ แี ต่ไม่ใช่เป็น “ผูผ้ ลิต” ขึน้ มา เพือ่ การพึง่ พาตนเองตามวิถพี ทุ ธทัง้ ๆ ทีเ่ รามี
ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ทงั้ ดิน น�ำ้ ป่า ทีท่ รงคุณค่าช่วยหล่อเลีย้ ง
ผูค้ นตลอดจนสร้างสรรค์ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยเกีย่ วกับปัจจัยสี่ (อาหาร ยารักษาโรค
เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย) และวัฒนธรรมอันดีงามให้เจริญรุง่ เรืองมายาวนานซึง่
เป็นจุดแข็งของไทย ทีส่ ามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอีกหลายประการ ที่ทำ� ให้หน่วยงานของภาครัฐ
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ทัง้ ทีเ่ ป็นองค์กรอิสระและหน่วยงานราชการทางด้านการศึกษาและการวิจยั โดย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่สามารถด�ำเนินงานบริหาร
จัดการให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจาก
มีจดุ อ่อนหลายประการทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร ทีพ่ อจะสรุปได้ดงั นี้
1) มกี ารเมืองเข้ามาแทรกแซงในการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร กรรมการนโยบาย
และพนักงานหรือข้าราชการ ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมการท�ำงานแบบ
เกือ้ กูลช่วยเหลือพวกพ้องมากกว่าท�ำงานเพือ่ องค์กรและส่วนรวม
2) การสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากภาครัฐไม่ตอ่ เนือ่ ง และไม่เป็นไปตาม
กรอบของโครงการทีม่ ที งั้ การวิจยั พืน้ ฐานและการวิจยั ประยุกต์ แต่
เงินงบประมาณการวิจัยส่วนใหญ่มักจัดสรรให้กับการวิจัยประยุกต์
เพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะด้านแบบเร่งด่วน (ข้าว ยางพารา มันส�ำปะหลัง
เชือ้ รา สาหร่าย เทคโนโลยีชวี ภาพ) และแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า เช่น
ภัยแล้ง น�ำ้ ท่วม มลพิษทางสิง่ แวดล้อม แต่มนี กั วิจยั หรือกลุม่ นักวิจยั
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่เพียงพอและมีเวลาท�ำวิจัยน้อย
ประกอบกับขาดข้อมูลทีค่ วรจะได้จากงานวิจยั พืน้ ฐาน จึงท�ำให้งาน
วิจยั แบบเร่งด่วนดังกล่าวไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และไม่คมุ้ ค่ากับเงินงบ
ประมาณทีใ่ ช้ไป
3) ภาครัฐมองข้ามความส�ำคัญของทุนมนุษย์แต่พงุ่ เป้าไปทีท่ นุ ทางวัตถุ
และโครงสร้างในการพัฒนาประเทศ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้เล่า
เรียนมาอย่างเข้มข้นจากมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในต่างประเทศซึง่ นับว่า
เป็น “เมล็ดพันธุท์ ดี่ ”ี และมีศกั ยภาพสูงมากทีจ่ ะช่วยพัฒนาประเทศ
แต่ขาด “การบ่มเพาะ รดน�ำ้ พรวนดิน” ให้เจริญงอกงามได้ตาม
ธรรมชาติ ท�ำให้เราต้องสูญเสียนักวิทยาศาสตร์ที่ดีและมีความ
สามารถไปจ�ำนวนไม่น้อยและต้องพึ่งพานักวิชาการต่างชาติทั้งใน
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ด้านปรัชญา ความคิดและแนวทางปฏิบตั จิ ริง
4) ระบบการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยไม่ได้สร้างคนให้
เกิดปัญญาและสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้แตกฉานทาง
วิชาการรอบด้าน แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการสร้างนักปฏิบัติงานใน
ด้านเทคนิคและท�ำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น ท�ำให้ขาดการ
พัฒนาบุคลากรทีช่ าติตอ้ งการในข้อ 2
5) หน่วยงานของรัฐยังติดอยูก่ บั ระบบอ�ำนาจนิยมและระเบียบทีล่ ะเอียด
ซับซ้อนมากเกินไปเพียงเพื่อป้องกันคนไม่ดีซึ่งมีจ�ำนวนน้อยมาก
(เสมือนตาข่ายถีท่ ไี่ ม่สามารถแยกปลาเล็กออกจากปลาใหญ่) จึงไม่
เปิดโอกาสให้คนดีมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมี
คุณภาพหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการท�ำงานวิจยั แบบใช้ปญ
ั ญา
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนางานวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาของชาติให้คุ้มค่าของเงินงบประมาณ
การวิจยั
ถ้าเราสามารถปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบราชการดังกล่าวได้ก็จะ
ท�ำให้เราสามารถพัฒนาการศึกษาและการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทัง้ วิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้กา้ วหน้าตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนัน่ คือ พัฒนาตามศักยภาพของเราอย่างรูเ้ ท่ารูท้ นั ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลไทยต้องให้การสนับสนุนทั้งเงินทุน
วิจยั และทุนพัฒนาบุคลากร นักวิชาการและนักวิจยั ให้พอเพียงอย่างจริงจังและ
ต่อเนือ่ ง โดยไม่มกี ารเมืองเข้ามาแทรกแซงจนอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและ
แผนการด�ำเนินงานของสถาบันการศึกษาและการวิจยั ดังเช่นทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
ถ้าเราสามารถปรับตัวให้หลุดพ้นจากกับดักของระบบราชการ การเมือง และ
อ�ำนาจนิยมด้วยความตัง้ ใจในการพัฒนาการศึกษาและการวิจยั กันอย่างจริงจัง
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และต่อเนือ่ งดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยก็จะสามารถขับเคลือ่ นภารกิจดัง
กล่าวให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วภายในเวลาไม่นาน
นัก
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