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คํากล่าวเปิด 
การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ครั้งท่ี 9 
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล 

วันจันทร์ท่ี 10 มกราคม 2554  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ช้ัน 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา 

 
กระผมมีความยินดีอย่างยิ่ง และขอต้อนรับทุกท่าน ท่ีให้เกียรติเข้าร่วมงานงานประชุม สมัชชาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา ครั้งท่ี 9 เพ่ือการระดมความคิดเห็นในการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564)   

 จากการรายงานสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ท่ีท่าน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวรายงานไปแล้วนั้น กระผมคิดว่าเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีกระผมจะใช้โอกาสใน
วันนี้ในการนําเสนอเรื่องต่างๆ เพ่ือให้ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีมุ่งม่ัน  จะสร้างเสถียรภาพ สร้างความปรองดองและความม่ันคงของประเทศ และนโยบายแนวทางในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประเทศเพ่ิมความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน รวมถึง
การพัฒนาภาคสังคม และการเมืองของประเทศ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน ภายใต้การจัดทําแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564)  

ขณะนี้เป็นท่ียอมรับว่า ประเทศไทยจะต้องเผชิญและเตรียมความพร้อมต่อบริบทการพัฒนาใหม่ๆ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ท้ังท่ีคาดการณ์ได้ และท่ีคาดการณ์ลําบาก ทําให้รัฐบาลจักต้องเร่งเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินในทุกมิติ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก โดยทิศทางของการพัฒนานั้น จะสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและเยาวชน เป็นสําคัญ 

 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง ความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาท วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทําให้นักลงทุนท้ังใน
และต่างประเทศขาดความเชื่อม่ัน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะทรงตัว ภาคการส่งออกและอุตสาหกรรม
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันท่ีควรจะเป็น ผลิตภาพทุนและแรงงานตํ่า เกษตรกรขาดรายได้ ราคาสินค้าอุปโภคและ
บริโภคปรับตัวสูงข้ึน จึงทําให้รายได้ของประชาชนไม่เพียงพอกับรายจ่าย ปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยกลับมาแพร่
ขยายฝังรากลึกลงไปในทุกชุมชนทําให้ภาคสังคมอ่อนแอ   เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติถูกมอมเมาด้วย
อบายมุข ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงอุปสรรคนานัปการท่ีเกิดข้ึน ได้สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติอีกเป็นจํานวน
มาก จึงทําให้ประเทศไทยในระยะท่ีผ่านมามีความอ่อนแอและมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศตํ่า 

 ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความมุ่งม่ัน ท่ีจะทุ่มเทให้กับการทํางานในการแก้ไขปัญหาของชาติ อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรเทาและหมดสิ้นไปอย่างเร่งด่วน หากจะปล่อยให้มี
การดําเนินไปเหมือนภาวะปกติท่ีผ่านมานั้นคงไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงกําหนดเป้าหมายและนโยบายในการขับเคลื่อน
ประเทศอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการ รวมถึงจะสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้
กรอบอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย  

เพ่ือให้แผนงานของรัฐบาล สามารถบรรลุถึงภารกิจ และดําเนินไปด้วยแนวทางท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงได้ 
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งดําเนินการจัดทําร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) ข้ึน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทําแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  
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ประเทศไทยเป็นประเทศท่ียังคงสถานะความได้เปรียบในระบบเศรษฐกิจโลกไว้หลายประการ เช่น การมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ทําเล ท่ีต้ังของประเทศ อยู่ในศูนย์กลางการค้าขายของภูมิภาค และมีขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณีแบบตะวันออกเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว เป็นแห่งผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก แต่เนื่องจากสภาพ
ปัญหาตามท่ีผมได้เกริ่นก่อนหน้า ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาจึงมักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศมา
โดยตลอด  

ดังนั้นเพ่ือให้การกําหนดเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนามีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาและการบริหารประเทศ ผมจึงอยากให้มีการกําหนดกรอบเวลาของการแผน วทน. ไว้ 3 
ระยะคือ 

1. ระยะเริ่มต้นของแผนปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนการปรับตัวให้พร้อมรองรับระบบการค้าเสรี
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการจัดทําแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2. ระยะกลางของแผนปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 7 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเพ่ือการขยายผลการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย  

3. ระยะยาวของแผนปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 มุ่งเน้นความต่อเนื่องและการกําหนดทิศทางของประเทศไทยแห่ง
ทศวรรษใหม่  

ท้ังนี้กรอบการทํางานด้าน แผน วทน. น่าจะให้ความสําคัญกับ 5 พันธกิจท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รับทราบถึงเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้ครับ 

1. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ วทน.  เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพ
ท่ีมีภูมิคุ้มกัน มุ่งเน้นการสร้างฐานความรู้ สุขภาวะท่ีดี ชมุชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีความม่ันคงใน
การดํารงชีวิต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้ มีภูมิคุ้มกัน มีความพอเพียง มีบทบาทในการบริหารจัดการตนเอง มีสังคม
นวัตกรรม มีสังคมแห่งการเรียนรู้  

2. พัฒนางาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Global and Regionalisation) มุ่งเน้นการใช้ วทน. เพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศท่ีให้สามารถแข่งขันได้ มีความยืดหยุ่น มีมูลค่าเพ่ิม มีผลิตภาพ มีภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ มีความพอเพียง มีฐานความรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีเครือข่ายเชื่อมโยงต่างประเทศ  

3. พัฒนางาน วทน. เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มุ่งเน้นการสร้าง
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความม่ันคงและคุณภาพ  มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีการสร้างสรรค์คุณค่า มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

4. พัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน.  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic 
Change) มุ่งเน้นความสามารถในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และมีฐานความรู้  

5. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ให้มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมท่ัวถึง มีองค์ความรู้ มีความสามารถใน
การตอบสนองของภาคเอกชนและภาคประชาชน มีคุณภาพ มีกลไกและกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อทุกภาคี มี
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
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เพ่ือให้ 5 พันธกิจในการสร้างงาน วทน. บรรลุได้ตามเป้าหมาย ร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติควรจะมี
ลักษณะการทํางานท่ีส่งเสริม เชื่อมต่อ สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน เดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ภายใต้การ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และท้องถ่ินเป็นหลัก และใช้สติ (STI) หรือ วทน. เพ่ือให้เกิดการใช้เหตุใช้ผลในการ
ตัดสินใจ เพ่ือสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยท้ังมวล โดยผมอยากจะให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมได้ฉุกคิดกับเรื่องสําคัญ
ท่ีจะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยท่ีเราต้องร่วมกันระดมความคิดในวันนี้ ดังนี้ครับ   

1. วทน. กับการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค – เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และ
นวัตกรรมรายสาขา มีการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า ให้มีโครงสร้าง
เศรษฐกิจสีเขียวและคุณค่า (Green and Value Creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนมีเครื่องมือการเงินการคลัง ตลาด ความเข้มแข็งโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย 
กฎระเบียบ ระบบการบริหารจัดการ ข้อมูล กลไกและการบริหารจัดการท่ีดีในการสนับสนุนงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ มีระบบท่ีคํานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศ และสามารถกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหารจัดการประเทศของภาครัฐ สู่ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในทุกระดับโดยการมี
ส่วนร่วมของพ้ืนท่ี ท้องถ่ินและชุมชนโดยมีเป้าหมาย  
� ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว

และสามารถทําให้ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  
� ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว

และสามารถทําให้มูลค่าเพ่ิมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
� มีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรี และทํา

ให้การส่งออกขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของประเทศ 
� มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ให้อยู่ในลําดับไม่เกินท่ี 25 ของโลก  

(IMD) เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

โดย วทน. กับการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีแนวนโยบายครอบคลุม  

• ด้านท่ี 1 การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรม  วทน.  ควรเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการ
ส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่
เกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการใช้ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทุกระดับให้เหมาะสมต่อระบบการผลิต 
และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังดูแลการใช้น้ําผิวดินและน้ําใต้ดินให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 

• ด้านท่ี 2 การพัฒนาตลาดในประเทศและการปฏิรูปภาคการผลิตของชุมชน วทน. ควรเน้นการสนับสนุนการ
พัฒนาการผลิตภาคชนบทและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน ด้วยการ
ส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย  ท่ีมีระบบเกษตรอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพฤติกรรมของประชาชนและของตลาด  

• ด้านท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม  วทน. ควรจะเข้าไปสนับสนุนการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบ 
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และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และ
การตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับการผลิตทาง
การเกษตรในทุกด้าน ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศ  
นอกจากนี้ วทน. ยังควรจะต้องให้ความตระหนักต่อการส่งเสริม และพัฒนาระบบการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือมูลค่าเพ่ิมของสินค้าประมง รวมท้ังส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรและระบบ
นิเวศน์ทางทะเลท่ีดีและเป็นระบบแบบแผน 

• ด้านท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิต วทน. ควรเข้าไปมีส่วนร่วมด้านการพัฒนา
เครือข่ายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ให้มีการพัฒนาท่ีมีระบบแบบแผนเชิงบูรณา
การท่ีมีความเชื่อมโยงต่อกําลังคนของประเทศ เครือข่าย คุณภาพ มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม มลภาวะ ธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ  

 
• ด้านท่ี 5 การพัฒนามูลค่าเพ่ิมด้านธุรกิจบริการ วทน. ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายการสร้างให้

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก ด้วย วทน. กับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในทุก
ภูมิภาค บุคลากรมาตรฐานระดับสากล คุณภาพบริการ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือ
สร้างทางเลือกใหม่ การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวหลักท่ีเสื่อมโทรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ  

• ด้านท่ี 6 การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วทน. ควรมุ่งเน้นการเร่งพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และประสานการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นระบบ โดยมีการทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ี
คํานึงถึงข้อจํากัดทางด้านศักยภาพของประเทศเป็นสําคัญ รวมท้ังความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยสนับสนุนการเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจต่ออาเซียนให้มาก
ข้ึน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 

• ด้านท่ี 7 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ วทน. ควรจะเข้าไปมีบทบาทสําคัญต่อการการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายคมนาคมและการขนส่ง ให้ทันสมัยและมีมาตรฐานท้ังด้านการสร้างและ
ให้บริการ โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และควรจะสามารถตอบโจทย์ผลกระทบท้ังด้านพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
อนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. วทน. กับการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ ้มกัน – การใช้ วทน. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของ
ประชาชน การสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ และสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถ่ินและชุมชน ให้เกิดโอกาส
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท่ีขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงบทบาทพ้ืนท่ี ท้องถ่ิน ชุมชน ในการเพ่ิมศักยภาพท่ีมีการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ํายากจน ตลอดจนมีการปรับตัว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการพัฒนา ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่
กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยใน
อนาคต โดยมีเป้าหมาย 
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� การป้องกัน รักษาการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้และโรคอุบัติใหม่มีการพ่ึงพาตนเองโดยใช้งาน วทน. 
ภายในประเทศเพ่ือลดการนําเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์  

� ชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวในการ
เกษตรกรรม การค้า การดํารงชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

� ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนผลิตภาพการผลิตชุมชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปี   

� งาน วทน. สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตและลดมูลค่าความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ 1 ของ GDP  
� งาน วทน. สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 20 โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลง

เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี    
� งาน วทน. สามารถช่วยให้การบริโภคท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

โดย วทน. กับการสร้างสังคมคุณภาพท่ีมีภูมิคุ้มกันมีแนวนโยบายครอบคลุม 

• ด้านท่ี 1 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน โดยการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันและรักษาโรค
และความพิการ ส่งเสริมการวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อสาธารณะชนอย่างท่ัวถึง  สนับสนุนให้มีการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 
และวิจัยประยุกต์ใช้ความรู้ (Translational Research) ในการป้องกันและรักษาโรคหลักท่ีเป็นสาเหตุการ
ตายของคนไทย รวมถึงโรคเรื้อรังท่ีทําให้ต้นทุนของภาระค่ารักษาพยาบาลของประเทศสูงข้ึน ได้แก่ 
โรคมะเร็งและเนื้องอก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ 
และโรคไต รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึง
การบําบัดรักษาและลดการนําเข้า  

• ด้านท่ี 2 การสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ โดยการสร้างความต่ืนตัว ความตระหนัก จิตสํานึกด้าน วทน. และ
ธรรมาภิบาล การพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารข้อมูล วทน. เพ่ือให้สังคมตระหนักและเข้าใจใน
ความสําคัญของ วทน. ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเก่ียวข้องกับทุกคนในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างจริยธรรม
ทางด้าน วทน. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ปัญญาประดิษฐ์  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม
คนในแต่ละช่วงวัยและระดับเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ตลอดจนสร้างช่องทางการเผยแพร่
ความรู้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• ด้านท่ี 3 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีโดย
การสร้างและพัฒนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน เกษตรกร อุตสาหกรรม และ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนา วทน. ท่ีเหมาะสมและประยุกต์ใช้ วทน. แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน (Codify) และนําวิทยาศาสตร์เข้าไปอธิบายให้เป็นหลักการ (Verify) ตลอดจนต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถ่ิน 

• ด้านท่ี 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถ่ินและชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถ่ินเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นไปในลักษณะของ
การพัฒนาตามวิถีชีวิต พ่ึงพาธรรมชาติ ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี 
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• ด้านท่ี 5 การใช้ วทน. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ บริหารความ
หลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
รวมถึงการพัฒนาระบบน้ํา เพ่ือพัฒนาแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ 

• ด้านท่ี 6 การใช้ วทน. เพ่ือการบํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ชุมชนท้องถ่ิน  

• ด้านท่ี 7 การใช้ วทน. เพ่ือการสร้างชุมชนน่าอยู่ ประกอบการรองรับสังคมผู้สูงอายุ สังคมเทคโนโลยี และ
สังคมรักษ์ธรรมชาติพิชิตโลกร้อน เช่น การเพ่ิมผลิตภาพของประเทศจาก สน. วิทยาศาสตร์ (Watch Dog) 
การเพ่ิมขีดความสามารถของไทย สําหรับการแสวงหา การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่ง รวมถึงการนําสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้
ใหม่ การจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของท่ีเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ  

3. วทน. กับการสร้างกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Change) – เพ่ือสร้างระบบการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้าน วทน. ของ
ประเทศ การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านทักษะ องค์ความรู้ วทน. การสร้างแรงจูงใจ ให้ประเทศ
ไทยมีภูมิคุ้มกัน (Safety Net) มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
เป้าหมาย 
� เพ่ิมสัดส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
� ผลิตภาพแรงงานของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 5 ต่อปี  
� เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็นบุคลากรท่ี

ทํางานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

การสร้างกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแนวนโยบายครอบคลุม 

• ด้านท่ี 1 เร่งพัฒนากําลังคนด้าน วทน. ในทุกระดับให้มีความเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเตรียม
ประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ในโลกการค้าเสรี  

• ด้านท่ี 2 ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของบริการสถาบันทางด้าน วทน. ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวทุกภูมิภาค เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางด้าน วทน. อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

• ด้านท่ี 3 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ข่าวสารข้อมูล เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเอง 
ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ โดยจัดให้มีศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในสถานท่ีต่างๆ  

• ด้านท่ี 4 เชื่อมโยงสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือให้นําการวิจัยและพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
บริการ  
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• ด้านท่ี 5 ส่งเสริมการประดิษฐ์ หรือการคิดค้นเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ ในขณะเดียวกัน มุ่งรักษาและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และภูมิปัญญาไทย รวมท้ังการนําเอาทรัพย์สินทางปัญญาท่ีหมดอายุการคุ้มครองมาใช้
ประโยชน์ และให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ  

• ด้านท่ี 6 ส่งเสริมให้เกิดระบบประกันอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ สําหรับกําลังคนด้าน วทน.  โดยมีการทํางาน
ร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพ่ือการสร้างคนให้ตรงกับงาน ลดปัญหา
การว่างงานในระยะยาว อันจะนําไปสู่การมีสังคมคุณภาพในท่ีสุดครับ   

 จากท่ีเกริ่นท้ังหมด ผมว่าประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศท่ีมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันท้ังศักยภาพด้าน
ภูมิศาสตร์ทําเลท่ีตั้ง ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ และศักยภาพด้านความหลากหลายของวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงเม่ือ
แบ่งภูมิศาสตร์กลุ่มจังหวัดออกตามศักยภาพแล้ว จะพบว่าในแต่ละกลุ่มจังหวัดมีความโดดเด่น และแตกต่างในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันเฉพาะทางได้ ดังนั้น วทน. จึงน่าจะไปเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน
เป็นรายพ้ืนท่ี เพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีตกตํ่าและเสื่อมโทรม การลดการกระจุกตัวของความเจริญในเมืองใหญ่ การปรับเปลี่ยน
ระบบเมืองภายในประเทศ การสร้างความสมดุลระหว่างแต่ละภาคของประเทศ และเพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมในวันนี้คงจะนําไปสู่การระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) บนพ้ืนฐานความเป็นจริง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเจริญท้ัง
ปัญญา เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนําไปสู่ความอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอดี เน้นการพัฒนาบนรากฐานความรู้ท่ีม่ันคง และหากการระดมความคิดเห็น
ในวันนี้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติท่ีมีแนวทางการบูรณาการ การทํางานร่วมกัน ผมเองก็เชื่อม่ันว่าสถานการณ์ของประเทศ
ไทย ไม่เฉพาะด้าน วทน. แต่ในทุกๆ ด้าน คงจะมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตาม
กลไกตามท่ีควรจะเป็นได้ต่อไป  

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา ครั้งท่ี 9 เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 
2555-2564) และขออวยพรให้การประชุมในครั้งนี้ จงบรรลุวัตถุประสงค์สมดังเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ  

 ขอขอบคุณครับ 
 
 


