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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.๓ ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

ศ. ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์
ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(พ.ศ. 2534-2541)

ก่อร่างสร้างรัง 
เปิดทางวิทย์ไทย

ส่งคนไปเรียนต่างประเทศ
ก็มีคนจบแล้ว 

2,000-3,000 คน กระจาย
อยู่ทีต่่าง ๆ  มันเป็นเรือ่งทีผ่ม
คิดว่าถ้าตอนนั้นไม่คิดทํา 

ตอนนีเ้ราคงลําบาก

การทีผ่มช่วยให้เกิดระบบ
ทีม่ีการสนับสนุนนําเอา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือประโยชน์ของสังคม 

และทําให้ประเทศไทยมี
ความก้าวหน้าได้นัน่คือ
ความภูมิใจทีสุ่ดแล้ว

เราต้องทําวิจัย 
พัฒนาคน และรับใช้
สังคม สามอย่างนี้
คือจุดประสงค์ของ 

สวทช.

Establishment

ถ้าเราไม่เลือกทางนี ้
ไม่เลือกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เราจะไม่มีทางไป เพราะว่า
มันเป็นโลกของการแข่งขัน 

และเมืองไทย
หมดยุคจะทําเรือ่งอะไรแบบ

พ้ืนๆ แล้ว

เราจําเป็น
ต้องทําการวิจัยเอง 

เพราะถ้าปล่อยให้มหาวิทยาลัย
ทําอย่างเดียว ก็อาจไม่ได้งานวิจัย

ประยุกต์มากนัก เลยต้องทํา
ควบคู่กันไป 

(วิจัยพ้ืนฐานและประยุกต์)
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ศ. ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์
ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(พ.ศ. 2541-2547)

Acceleration

ผมได้เรียนรู้
เรือ่งคนด้อยโอกาส

ในสังคมจาก
พระองค์ท่าน

โดยแท้

ตอนทีม่าหาเรา เขาไม่มีขา ตอนขากลับ 
เขาเดินกลับบ้านด้วยขาเทียมของเรามันน่าภูมิใจ

ขนาดไหนทีเ่ราช่วยให้เขามีชีวิตทีด่ีขึน้

ตอนนีเ้ป็นครั้งแรกทีร่ัฐบาลนีเ้อากระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปอยู่ใน ครม. เศรษฐกิจ แสดงว่า

รัฐบาลเขาเข้าใจ ทุกทีก็คิดว่ากระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําแต่วิชาการเป็น

ข้าวนอกนาต่างจากกระทรวงอืน่

รัฐบาลขณะนั้นอยากได้เครือ่งสแกนความถี่
เพ่ือไปรบกวนสัญญาณมือถือของผู้ประสงค์ร้าย

ผมก็บอกว่านักวิจัยผมทําได้ แต่ผมขอสองประการ
หนึง่ ต้องเอาคนในพ้ืนทีม่าบอกนักวิจัยว่าปัญหาคืออะไร

สอง ถ้าทําได้แล้วช่วยกรุณาเอาไปใช้ด้วย

เราไม่ได้คํานึงเพียง
งานวิจัยเป็นสําคัญ 

เราสนใจว่าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะนําไป

ยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ได้อย่างไร

สําหรับผม 
คนเราควรนึกถึง
สามประการเสมอ 

เพ่ือครอบครัว 
เพ่ือองค์กร 

เพ่ือประเทศชาติ

ขยายฐานงานวิจัย
เพ่ือก้าวไกลอย่างมั่นคง
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๓ ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

ผมคิดว่าต้องมีศูนย์วิจัยเพ่ิมขึน้ เช่น ศูนย์วิจัยเชิงสร้าง
ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
...การเน้นงานวิจัยเพ่ือเกษตรอินทรีย์การควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธี การพัฒนาเครือ่งจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร การพัฒนาเมคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ การวิจัย
เพ่ือพัฒนาระบบราง การพัฒนาพลังงานทดแทน

เรามีบุคลากรนักวิจัยระดับปริญญาเอกกว่า 
500 คน มากกว่าหน่วยงานใด ๆ และเป็นช่วง
จังหวะทีทุ่กคนมีไฟแรง เราเปิดโอกาสให้
ทุกคนทํางานได้เต็มพลังความรู้ความสามารถ 
ทัง้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา 
แลภาคอุตสาหกรรม

ไทยเราเองก็ภูมิใจ
ในวัฒนธรรม แต่ถ้า
วิเคราะห์ดี ๆ แล้ว ก็จะพบว่า
มีจุดอ่อนทีสํ่าคัญ 
คือการทีม่ีวัฒนธรรมทาง
วิทยาศาสตร์น้อยมาก 

เราต้องการปลดปล่อยความสามารถของ
รายบุคคล และของทีมงานให้ได้แสดงศักยภาพ

อย่างเต็มที ่และอย่างเห็นส่วนต่าง ๆ ของ
องค์กรทํางานร่วมกันได้ดี เสมือนกับ

องคาพยพของร่างกายเดียวกัน 
เหมือนกับทีมกีฬาทีด่ี รู้จักกันดี รู้ใจกัน 

อุดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งของกันและกัน

สังคมไทยต้องมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึน้

ใช้เหตุใช้ผลมากขึน้  มีการตัดสินใจ
บนข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึน้ 
เราต้องปลูกฝัง มาตัง้แต่

วัยเด็กและเยาวชน

Networking

รศ. ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน
ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(พ.ศ. 2547-2553)

รวมพลังสร้างสรรค์
สานฝันเพ่ือสังคม
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Commercialization
ก้าวสู่อนาคต

ตอบโจทย์ประเทศไทย
ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล

ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

(พ.ศ. 2553-2559)

NSTDA Investors’ Day 
เป็นการปรุงแต่งให้ผลงานของเรา

มีหน้าตาทีส่ื่อสารกับพวก
นักลงทุน หรือพวกเอกชนได้มากทีสุ่ด 

ซึง่เราได้รับการยกย่องว่าเป็นงาน
ทีถ่่ายทอดผลงานให้กับธุรกิจ

แบบทีเ่ขาฟังรู้เรือ่ง ก็ทําให้เรา
จัดต่อเนือ่งมาทุกปี

เราเทรนคนของเราว่า
ถ้าอยู่ทีไ่หน ต้องพูดภาษาของเขา
แต่ศิลปะทีด่ีทีสุ่ดคือ การฟงัเป็นด้วย
ถ้ามัวแต่พูดแล้วไม่ฟงัเลย เราคงมีปัญหา

ส่ิงทีผ่มอยากทํามากทีสุ่ด
ในชีวิต ก็คือ สร้างอะไร
ขึน้มาก็ได้ให้กับประเทศ 

แล้วคนเขาบอกว่า 
เออ...ทีคุ่ณสร้างมันใช้ได้

ยุคทีผ่มเริ่มมารับตําแหน่งคิดว่าเราต้องนําผลงาน
ทีม่ีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง...

ด้านเศรษฐกิจ เราต้องไปทางผู้ประกอบการ
ส่วนด้านสังคม ชุมชน เราก็ต้องไปตามพ้ืนทีต่่าง ๆ 
ในชนบท เพ่ือทีจ่ะร่วมมือกับเกษตรกรและนักพัฒนา

ชุมชนทั้งหลายให้ได้ใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงซึง่จะเปลีย่นมากคือ ทุกอุตสาหกรรม
มุ่งไปใช้ส่วนทีเ่ป็นดิจิทัลและใช้ข้อมูลมากขึน้

หลายเรื่องแปลงเป็นเรื่องการส่ือสาร
แล้วก็เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่หมดเลย
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๓ ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

สวทช. จะต้องเสริมสร้างความเข้ม
แข็งทางด้านการวิจัยและพัฒนา 
... ต้องเพ่ิมความสามารถทางด้าน 
การออกแบบและวศิวกรรม รวมถงึ
การบริหารจัดการเทคโนโลยี 
... ให้ผลงานวิจัยออกไปสู่การใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

การทํางานร่วมกับหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้งานทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สามารถ
สร้างนวัตกรรม เป็นรากฐานสําคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศ

B eyond Limits

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(พ.ศ. 2559-2565)

ข้ามพ้นขีดจํากัด 
เศรษฐกิจไทย

การผลักดันให้ BCG model 
เป็นวาระแห่งชาติ จะช่วยเพ่ิม 
GDP ของประเทศได้ และ สวทช. 
ก็ผลักดันอย่างเต็มที ่เพราะเห็น
ถึงความได้เปรียบในเรือ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรม ของประเทศ

พัฒนา

ประเด็นทีต่้องการมากทีสุ่ดในขณะนีก้็คือ 
ขับเคลือ่นประเทศอย่างไร คนในประเทศได้ประโยชน์อย่างไร 
ถ้าทําอะไรหวือหวาตืน่ตาตืน่ใจ แล้วตอบโจทย์ก็ทํา 
ถ้าไม่ตอบโจทย์ ก็ไม่มีความหมาย

ทีผ่่านมา สวทช. ประสานความร่วมมือ และ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นจํานวนมาก 
เช่น กรมสรรพากร สํานักงบประมาณ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สสว. สมอ. อย. ฯลฯ

การทําให้เห็นว่า สวทช. 
เป็นองค์กรเปิด เป็นองค์กร
ของทุกคนโดยแท้ จะทําให้เกิด
การคิดและพัฒนาไปด้วยกัน

การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทีผ่ลิตในประเทศก็มีความสําคัญ 

สวทช. สร้าง facility และ
บุคลากร ทีช่่วยสนับสนุนและ

ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สินค้าหลายรูปแบบทีป่ระเทศไทย

ไม่เคยทําได้มาก่อน
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ทุกปีผมต้องไปชีแ้จงกับ
สํานักงบประมาณ 

เราใช้เงินปีละ 1,400 ล้านบาท 
คนหนึง่ประมาณ 1.3 ล้านบาทต่อปี 

ซึง่กรรมาธิการก็บอกว่า คุณใช้เงิน คุณต้องรู้นะ 
แต่ละล้านบาททีคุ่ณใช้มันมีความหมายอย่างไร

ถ้าอยู่กับผม อยู่กับ ส.ส. ผมไปสร้างถนน
ขุดคลองให้ชาวนาได้เยอะแยะ 

เราต้องไปขอร้องกันว่า จะใช้เงิน
ด้วยความระมัดระวัง แต่เป็นเรื่อง

ทีเ่ราต้องลงทุนจริง ๆ 
ในเรื่องคน

รศ.ดร.หริส สูตะบุตร
ผู้ปูทางสร้างนักวิจัยอาชีพ

NSTDA
Influencers

ผมอยากให้ 
สวทช. นอกจาก

สนับสนุนการวิจัยแล้ว 
ต้องเป็นองค์กรทีด่ําเนินการ
วิจัยเอง นัน่เป็นประเด็นหลัก
ทีผ่มขอใส่เข้าไปในกฎหมาย 

เพราะคิดว่าเราต้องการ
องค์กรทีม่ีนักวิจัยอาชีพ

ทํางานอยู่

พอผมได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้อํานวยการเอ็มเทค 

เริ่มมีเงินให้ทําวิจัย คราวนีต้กใจ
เลยว่าไม่มีคนจะทํา อย่างนักโลหะวิทยา

มี 5 คนในประเทศ 
จุดนีเ้องกระตุ้นให้ผมต้องกลับมาคิด

ว่าเราเผลอตัวไปแล้ว 
ประเทศไทยเราคิดว่าไม่จําเป็น
ต้องส่งคนไปเรียนต่างประเทศ

แม้ ก.พ. จะคัดสรรทุน
ทุกปี แต่ต้องกระจายไป

ทุกสาขาวิชา ทุกหน่วยงาน 
ทําให้แต่ละหน่วยงานได้รับ

ทุนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีน้อยมาก
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๓ ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ 

ผู้สานฝนั 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ้าถามว่าอะไรทีท่ําให้
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประสบความสําเร็จ ต้องตอบว่า 
สวทช. เพราะปัจจัยความสําเร็จ
ทีเ่ราวางไว้แต่แรกอย่างหนึง่

คือคน ก็คือคนของ
เอ็มเทค เนคเทค 

ไบโอเทค นาโนเทค 
ทีท่ําวิจัยทัง้หลาย

ตอนนัน้ถามอาจารย์ยงยุทธว่า
What is science park?

อาจารย์ก็บอกว่า
I don’t know, That is your job.

เขาไม่รู้ เราไม่รู้ พอไม่รู้ก็เริ่มต้นหาข้อมูล
จนพบว่า ในโลกนีม้ี 2 สมาคม คือ

AURP (Association of University
Research Parks) และ IRSP (International 

Association of Science Parks) 
ก็สมัครเป็นสมาชิกทัง้ 2 สมาคม

ไปร่วมประชุมต่าง ๆ จนเริ่มเข้าใจว่า
อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร

           
อุทยานวิทยาศาสตร์

ต้องเป็นสถานทีท่ีเ่ป็น
เหมือนนิคมวิจัย ทําหน้าทีอ่ํานวย

ความสะดวกในการทําวิจัยทุกด้าน 
ซึง่ปัจจัยความสําเร็จมีอยู่ 3 ส่วน 
คือ ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริการ

NSTDA
Influencers

ตอนนั้น สวทช. มี 3 ศูนย์ คือ เอ็มเทค เนคเทค ไบโอเทค 
มองว่าต้องดึงอุตสาหกรรมทีใ่ช้ประโยชน์จาก 3 ศูนย์ 

เรือ่งที ่2 มองว่าต้องคละกันทั้งบริษัทใหญ่ กลาง เล็ก 
แผนการตลาดจะต่างกันไป บริษัทขนาดใหญ่จะมีทีด่ินให้เช่า 

บริษัทขนาดกลางมีพ้ืนทีใ่นอาคารให้เช่า ส่วนบริษัทขนาดเล็ก
จะมีพ้ืนทีเ่ล็ก ๆ ใช้เช่า พร้อมทั้งมีหน่วยบ่มเพาะ

ให้ผู้ประกอบการใหม่ด้วย
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NSTDA
Influencers

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

เสริมพลังสร้างฐาน
วิทยาศาสตร์ไทย

ผมเป็นกรรมการ กวทช. ต่อเนือ่ง
มาหลายปี นอกจากทําหน้าทีเ่ป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. ยังได้รับแต่งตั้ง

ให้เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
ศูนย์แห่งชาติ และผู้อํานวยการ สวทช. 

หลายครั้ง และผมยังมีส่วนร่วม
ในงานเฉพาะด้านของ กวทช. 

ทีเ่รียกว่าอนุกรรมการอยู่หลายด้าน เช่น 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน สวทช. 
และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

ความสุขของผมอย่างหนึง่
คือผมมีใจรักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเห็นว่า

มันทําประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ 
แล้วเราก็ได้เห็นมันก่อตัวขึน้มา 
เติบโตเป็นหน่วยงาน มีผลงาน
มีประโยชน์ เป็นทีร่ับรู้ รับทราบ 

แล้วก็ยังมีอนาคตไปได้อีก 

งานชิ้นหนึง่ที่
ได้ทําร่วมกับอาจารย์ยงยุทธ 
ผู้อํานวยการ สวทช. ท่านแรก 

คือ การทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
ฉบับแรกของ สวทช. 

แล้วก็เป็นผู้นําเสนอแผน 5 ปี 
เพ่ือของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี

ในรัฐบาลอานันท์ 2 ก่อนที่
รัฐบาลจะหมดวาระในเวลาต่อมา

ถึงวันนีช้ัดเจนว่า 
ความคิดการจัดตัง้ สวทช. 

ในครัง้นัน้ถูกต้อง ผมมีความสุข
ทีม่ีส่วนได้มาร่วมวง ร่วมก๊วนกับ

ชาว สวทช. ในช่วงทีผ่่านมา 
ได้ร่วมตัง้แต่ระดับนโยบาย 

ระดับกรรมการบริหาร 
ระดับกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ 

จนถึงการเป็นคนทํางาน
ในบางเรื่อง
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