
รายงานการสัมมนา
เร่ือง นักเรียนทุนรัฐบาลกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

จัดโดย  ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2546

ณ  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป  ซอยศูนยวิจัย  ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

ผูเขารวมสัมมนา
มีผูเขารวมสัมมนารวมทั้งสิ้น  450 คน ประกอบดวยนักเรียนทุน ประมาณ  350  คน

วิทยากร  ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสถาบันสงเสริมการสอนวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี และเจาหนาที่ของหนวยงานตนสังกัดของนักเรียนทุน ประมาณ  100  คน

กลาวเปดงาน
ทานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมอบหมายให  รศ. ดร. หริส  สูตะบุตร

ที่ปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ ผูรับผดิชอบศนูยประสานงาน
นักเรยีนทนุรฐับาลทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี และโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มากลาวเปดงานพรอมรายงานความเปนมาของการจัดสัมมนาครั้งน้ี

รศ. ดร.หริส ไดกลาวถึงความเปนมาของการจัดสัมมนาในครั้งน้ีวา

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2545 กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดจัดการประชุมสัมมนา
นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่สําเร็จการศึกษากลับมาทํางานแลว ในหัวขอ “นักเรยีนทนุ   
รัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตรฯ กบังานวจัิยและพัฒนา” พบวาปญหาทีเ่กดิขึน้ในการทาํงานวจัิยและพฒันา
สวนใหญมาจากระบบการบรหิารจัดการทีเ่กีย่วกบัการทาํงานวจัิยและพฒันา  ผูเขารวมสมัมนาในวนันัน้จึงได
เสนอใหมี  ศนูยประสานงานนกัเรยีนทนุรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตรฯ เพ่ือทาํหนาทีใ่นการประสานงานใน
การปรับระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการทํางานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุนในขณะเดียวกัน ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี ก็ไดแจงในการประชุมคณะรัฐมนตรีวาขอใหหนวยงานตางๆ ดูแลนักเรียนทุนที่สําเร็จการ
ศึกษากลับมาทํางานแลวไดนําความรูความสามารถของนกัเรยีนทนุไปใชใหเกดิประโยชนสงูสดุกบัประเทศ

ตอมา ครม. ไดมีมตอินุมัตใิหกระทรวงวทิยาศาสตรฯ จัดตัง้ ศนูยประสานงานนกัเรยีนทนุทาง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและใหงบประมาณในการดาํเนนิงาน ป 2546  จํานวน 3.3 ลานบาท โดยให
ศนูยประสานงานฯ ทาํหนาทีใ่นการประสานงานนกัเรยีนทนุรฐับาลจากทกุแหลงทนุ ทัง้ทนุกระทรวงวทิยา
ศาสตรฯ ทนุทบวงมหาวทิยาลยั (โครงสรางเดมิ) ทนุ ก.พ. ทนุของกระทรวงตางๆ ทนุทีผ่านกรมวเิทศสหการ
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และขาราชการลาศึกษาดวยทุนสวนตัว และดําเนนิการตางๆ เพ่ือใหมีการนําความรูความสามารถของ
นักเรยีนทนุรฐับาลทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติตอไป

งานชิน้แรกของศนูยประสานงานฯ  คอื รวมกบัสาํนกังาน ก.พ.  รวบรวมขอมูลประวตัขิอง
นักเรยีนทนุทัง้หมดจากทกุแหลงทนุ ทกุสาขาวชิา ทีส่าํเรจ็การศกึษาจากตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2535-
2545  จํานวนประมาณ 5,000 คน โดยใชเวลา 3 เดือน ขอมูลดังกลาวประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
การศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา  (ระบุประเภทของทุนที่ไดรับ  สาขาวิชา  สถานศึกษา  ประเทศ   
ปที่สําเร็จการศึกษา  ชื่อวิทยานพินธ) ผลงานวจัิย/วชิาการ รางวลัทางวชิาการทีไ่ดรับ ตลอดจนสถานที่
ปฏบิตังิานและสถานทีต่ดิตอ โดยบนัทกึเปน CD-ROM “ขอมูลผูปฏิบัติงานในภาครัฐที่สําเร็จการศึกษา
จากตางประเทศระหวางป  พ.ศ. 2535 – 2545 สามารถสืบคนขอมูลของผูไดรับทุน ซ่ึงผูเขารวมสัมมนา
ทุกทานไดรับ CD ดังกลาวแลวในวันนี้ ถือเปนกิจกรรมเริ่มตนที่ชวยใหศูนยประสานงานฯ  มีฐานขอมูล
กลางของผูรับทุนทุกสาขาวิชา คาดวาจะนําขึ้น website ประมาณเดือนตุลาคม 2546

เม่ือศนูยประสานงานฯ  นํา CD ไปเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรี
คณะที ่3 (รองนายกฯ สวุทิย คณุกติต ิเปนประธาน)  กไ็ดมีมตใิหศนูยประสานงานฯ  จัดกจิกรรมทางวชิาการ
ทีจ่ะเปนประโยชนตอการทาํงานวจัิยและพฒันาของนกัเรยีนทนุ การสมัมนาในวนัน้ีเปนครัง้แรก ซ่ึงไดกาํหนด
ใหมีการสมัมนานกัเรยีนทนุสาขาเทคโนโลยชีวีภาพ ในหัวขอ “นักเรยีนทนุกบัการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ
ของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี

1. เพ่ือใหนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยีชีวภาพไดมาพบ  และทําความ
รูจักและรวมในกิจกรรมของศูนยประสานงานฯ ซ่ึงจะสนับสนุนการสรางเครือขาย
วิจัยในกลุมนักเรียนทุนในอนาคต

2. เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนแมบททางดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศ

3. เพ่ือใหเกดิการแลกเปลีย่นความรูในกลุมนักเรยีนทนุทีส่าํเรจ็การศกึษากลบัมาเปนอาจารย
นักวจัิย หรือนักวชิาการในสาขาวชิาทางดานเทคโนโลยชีวีภาพ

4. ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรทุนสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ

รศ.ดร. หริส  ไดกลาวถึงการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โครงการระยะที่ 3
เพ่ือสงบุคคลไปศึกษาวิชาในตางประเทศ  จํานวนประมาณ 1,500 ทุน (ตางประเทศ 1,400 ทุน และ
ในประเทศ 100 ทุน) ตั้งแตป พ.ศ. 2547 - 2551 เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยอียางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถทางดานการแขงขนัของประเทศ และเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ
โดยการสรางฐานความรู (Knowledge-Base Economy) ในโครงการระยะที ่3 จะมีสาขาวชิาใหมทีเ่พ่ิมขึน้ คือ
สาขานาโนเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขาที่จะทวีความสําคัญอยางมากในอนาคต สวนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพใน
โครงการระยะที่ 3 มีประมาณ 370 ทุน
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รศ. ดร. หริส  ไดกลาวฝากไววาการไดรับอนุมัติใหจัดทําโครงการระยะที่ 3 ดังกลาว
มีผูวพิากษวจิารณวาเปนการใชเงินงบประมาณทีส่งูมาก ควรจะใหศกึษาในประเทศ แตการพฒันากาํลงัคน
ควรทาํควบคูกนัไปทัง้การผลติบคุลากรภายในประเทศและสงคนไปศกึษาในตางประเทศ  การพฒันากาํลงัคน
โดยการสงไปศกึษาในตางประเทศจงึยงัมีความจาํเปนทีต่องดําเนนิการตอไป และในสวนของการใชประโยชน
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาแลว ก็เปนสิ่งที่ศูนยประสานงานฯ จะดําเนินการตอไปดวยเชนกัน  ซ่ึงขอมูลที่
จะไดจากการสัมมนานี้ก็จะชวยยืนยันไดวา ผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศสามารถทําประโยชนใหแก
ประเทศชาติไดอยางมาก

แนวทางการทําวิจัยแบบนักวิจัยรุนใหม  โดย ดร.วรรณพ  วิเศษสงวน

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน เปนนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําเร็จการศึกษาในป 2542 สาขาชีวเคมี ปจจุบันเปนนักวิจัยสังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ  ไดกลาวถึงแนวทางการทํางานวิจัยของตนเองวามี 4 สวนที่สําคัญ ดังน้ี

1. เรื่องหรือหัวขอ  ถามองในภาพรวม การวิจัยของชาติเปรียบเสมือนเคกกอนใหญ
ที่นักวิจัยตองมองเรือ่งทีจ่ะทาํใหเปนสวนหนึง่ของเคกนัน้ ในการหาหวัขอเรือ่งกค็วรพจิารณาถงึอนาคตและ
ความตองการของประเทศในแตละสาขา

2. คนหรือบุคลากร  ใหความสําคัญกับการสรางเครือขาย ควรสงเสริมใหมีทั้งภายใน
หนวยงาน ระหวางหนวยงานจนถึงเครือขายกับตางประเทศ  ซ่ึงการสรางความรวมมือจะทําใหทํางาน
วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพกวาทําเพียงคนเดียว

3. เงินสนบัสนนุ  แหลงทนุทีจ่ะใหการสนบัสนนุมีอยูหลายแหลง การทีแ่หลงทนุจะพิจารณา
ใหการสนับสนุนหรือไม จะพิจารณาจากผูทําวิจัยมีหัวขอและวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีประโยชน กระบวน
การคิดอยางเปนวิทยาศาสตร เปนระบบ  สามารถเห็นประโยชนและความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได

4. การนาํไปใชประโยชน  สาขาวชิาทีมี่ผูตองการใชและเห็นประโยชน เชน ดานการแพทย
ดานอาหาร

ดร.วรรณพ  ไดเลาถึงประสบการณของตัวเองในการเริ่มงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษาวา
ตองศึกษากรอบนโยบายของหนวยงานตนสังกัด คือ ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ วากําหนดแนวทางการทําวิจัย
ไวอยางไร ซ่ึงแนวที่กําหนดไมตรงกับความสนใจและความถนัดของตนเอง แตก็ไดมองในแงที่วาควรจะนํา
ความรูที่เรียนมาประยุกตหรือสรางความรูใหมใหตนเอง

ดร.วรรณพ  เลาวาในปแรกยังไมสามารถสรางเครือขายไดแตก็ไดพยายามหาจุดยืนใหแก
ตนเอง โดยพิจารณาวาตนเองมีความรู ความถนัดในดานใดที่จะทําวิจัยใหประสบผลสําเร็จได  ในปถัดมา
จึงเริ่มหา Collaboration คือ ความรวมมือกับเพ่ือนที่เคยเรียนดวยกันซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นๆ ในป
ตอมาก็เริ่มมีการสราง Social Contribution โดยพยายามนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนหลังจากที่ทํางาน
วิจัยไดผลขึ้นมาในระดับหนึ่ง แตยอมรับวาการนําไปใชประโยชนตองใชเวลาอยางมาก อยางไรกดี็สิง่ที่
ตนเองวางเปาหมายไวกค็อื พยายามเขยีนหรอืสรางงานใหไดตพิีมพ (Publication) เพราะจะทําใหไดรับการ
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ยอมรับและสรางความสมดุลยในการทํางานใหเกิดขึ้นได หลังจากนั้นตนก็เริ่มหาแนวทางที่จะนํางานวิจัย
ไปใชประโยชนตอสังคมไดอยางจริงจัง  ซ่ึงตนเองก็ไดนําหลักทั้ง 4 ดานมาใชกับการทํางานวิจัยทั้งที่ทํา
ในปจจุบนั และจะทําในอนาคต โดยจะปรบัแนวทางใหสอดคลองกบัความตองการของผูใชใหมากยิง่ขึน้
นอกจากนี ้สิง่สาํคญัตอตวัผูทาํวจัิยอีกประการหนึง่กค็อื ครอบครวัผูชวยสนบัสนนุในดานกาํลงัใจ   การพกัผอน/
เดินทาง ก็ชวยในแงการผอนคลายและยังทําใหไดรับขอมูลใหมๆ มาใชในการทํางานดวย

มุมมองงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบสนองความตองการของภาครัฐและภาคเอกชน    
โดยดร.ทวีศักด์ิ  ภูหลํา  และรศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน

ดร.ทวศีกัดิ ์ภูหลาํ สาํเรจ็การศกึษาปรญิญาเอกทางดานการขยายพนัธุพืช จาก University
of Hawaii   เปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในดานการเกษตร โดยเฉพาะดานเมล็ดพันธุพืช

ดร.ทวีศักดิ์ กลาววาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ไดถูกนํามาใชในแวดวงเกษตร
เปนอยางมาก อาทิ Plant Breeding , Plant Protection  และอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือมองในมุมของภาครัฐ จะเนน
การทําวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Basic Research) เพ่ือหาคําตอบหรือสรางความรู แตเห็นวาภาครัฐควรทําวิจัย
ประยุกต (Apply Research) ดวย เพ่ือใหสามารถสนับสนุนและแกไขปญหาใหกับภาคเอกชน (Private
Sector)  สวนในภาคเอกชนมีการทําวิจัยทั้ง 2 แบบ

การทาํวจัิยพ้ืนฐานทาํเพือ่ใหไดรับสทิธติางๆ เชน สทิธบิตัร การจดทะเบยีน แตในระยะสัน้
ภาคเอกชนจะนํางานวิจัยที่ภาครัฐทําไวมาทําใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ เชน การสรางผลิตภัณฑใหม การ
แกปญหาทางการผลิตเพ่ือการสรางผลกําไร หากรัฐทํางานวิจัยที่ภาคเอกชนสามารถนําไปใชไดเร็ว ก็ยิ่ง
ทําใหเกดิประโยชนไดมาก ไดผลผลติและผลกําไร และคนืกลบัมาในรปูภาษเีพ่ือสนบัสนนุการวจัิยในภาครฐั
ในที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ กลาวในฐานะผูทําธุรกิจดานขาวโพดหวานวา ในแตละปมีการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจดานนี้กวา 20 ลานบาท เทคนิคที่ใชมากเชน การปรับปรุงเมล็ดพันธุ แตเทคโนโลยีดานนี้ยัง
ถือวาลาหลังเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภาครัฐมีการทําวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ แตเลือกทําเฉพาะพืช
เศรษฐกิจบางตัว และการกระจายเมล็ดพันธุดีที่ปรับปรุงแลวก็ยังทําไดจํากัด  และภาคเอกชนเองก็ยังมีการ
ทําวิจัยนอย  เทคโนโลยี 3 ดานที่มีบทบาทสําคัญตองานวิจัยดานนี้ คือ Gene Technology , Marker
Technology , Germ Technology  ภาครัฐควรเรงถายทอดเทคโนโลยีและแจกจายเมล็ดพันธุที่ดีใหไปยัง
เกษตรกรผูปลูกรายยอย สวนภาคเอกชนเองก็ตองพยายามศึกษาความตองการของตลาดและผูบริโภคและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและถายทอดความรูใหเกษตรกรผูปลูกหรือใชเมล็ดพันธุดวย และยังตองมีจรรยา
บรรณในเรื่องการเคารพสิทธิบัตรตางๆ ดวย

ดร.ทวีศักดิ์ ไดเลาถึงประสบการณการทําธุรกิจเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ซ่ึงเริ่มจากภาวะ
ทีไ่มมีเมลด็พนัธุทีดี่ในทองตลาด ริเร่ิมการคนควาวจัิยจนสามารถสรางเมลด็พนัธุลกูผสมทีเ่ปนทีย่อมรบัของ
เกษตรกร และขยายธุรกิจจนเปนผูผลิตเมล็ดพันธุไปขายยังตางประเทศ ไดเนนย้ําถึงการทุมเททํางานหนัก



5

ใหกับการวิจัยและความสําคัญของการทํางานเปนทีม  และการริเริ่มสรางงานวิจัยใหม โดยไมหยุดความรู
ไวกับวิทยานิพนธหรือเรื่องเดิมๆที่เคยทํา ซ่ึงไดฝากไวเปนขอคิดตอนักวิจัย

รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน  รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี และที่ปรึกษาอาวุโสศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

รศ.ดร. ศักรินทร ไดนําเสนอมุมมองงานวจัิยในฐานะนกัวจัิยภาครฐัวาเดมิเศรษฐกจิของ
ประเทศขึน้กบัภาคการเกษตรอยางเดยีว ตอมาภายหลงัป 2535  เนนทีก่ารผลติ  หรือ  Productivity มากขึน้
และในอนาคตจะเขาสูชวงอุตสาหกรรมฐานความรู    ซ่ึงการเกษตรของประเทศกส็ามารถเปนเกษตรบนฐาน
ความรูดวยเชนกนัโดยการใชเทคโนโลยชีวีภาพนัน่เอง ปจจุบนัแนวโนมัภาครฐัจะเปลีย่นบทบาทเปนผูสนบัสนนุ
การวิจัยใหภาคเอกชนมากขึ้น  แตการลงทุนดานการวจัิยและพฒันาของประเทศไทยยงัต่าํมาก เม่ือเทยีบกบั
ประเทศอืน่ๆ ทีมี่ความเจรญิกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี สัดสวนการผลิตบัณฑิตทางดานวทิยา
ศาสตรและเทคโนโลยีก็ยังนอยอยู  ซ่ึงการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพจะสามารถตอบสนองตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศไดตองอาศัยการทํางานของทุกทาน

นอกจากนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีบทบาทตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล เชน
OTOP หรือ หน่ึงตาํบลหนึง่ผลติภัณฑ  เชน เทคนิคการพฒันาสายพนัธุ การปรบัปรงุคณุภาพการผลติ การ
บรรจุ  การนาํเทคโนโลยไีปตอยอดกบัความรูภูมิปญญาในชมุชน การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพ
(Biodiversity) ซ่ึงก็เปนงานที่ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ ไดดําเนินการจนบรรลุผลในระดับหน่ึง

รศ.ดร. ศักรินทร ไดนําเสนอภาพความฝน (Thailand’s Dream) ที่คาดหวังของไทย
ที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขาไปชวยผลักดันใหเกิดขึ้นใน 7 ภาพ ดังน้ี

1. Economic Development Platform หรือการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง
2. Active  International Player  คอืบทบาทของไทยในการมสีวนรวมใน  องคกรระดบัโลก

เชน  WTO  (World  Trade Organization) ซ่ึงนักวิทยาศาสตร ตองเขาไปพัฒนา
ปรบัปรงุการผลติใหสอดรบักบัมาตรการของ WTO เพ่ือลดอุปสรรคการกดีกนัทางการคา

3. World Leader in Niche Market  อาทิ เปาหมายในการเปนครัวของโลก วัตถุดิบที่
เปนพ้ืนฐานทีว่จัิยไดแลว เชน ขาว กุง โดยวจัิยและพฒันาในแนวลกึและนาํมาแกไข
พัฒนาผลิตภัณฑไดอยางครบวงจรตัง้แตอุตสาหกรรมตนนํ้าทีเ่กีย่วของถงึอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา และสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกปญหารวมกัน

4. Innovation Nation with Wisdom and Learning Base  โดยตองลงทุนอยางตอเน่ือง
ดานการวิจัยและพัฒนา (R&D)  เพ่ือสรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหมๆ  ในภาครัฐ
ซ่ึงรัฐบาลไดจัดตั้งศูนยพันธุวิศวกรรมฯ และใหการสนับสนุนงบดานวิจัยมาเปนอยางดี

5. Entrepreneurial Society แนวทางที่จะสรางการรวมกลุม ที่ทํามาแลวก็คือ การตั้ง
Science Park และ Technology Park  จะเปนฐานสําหรับภาครัฐและเอกชนมารวม
กันพัฒนาเทคโนโลยีได
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6. Society of Cultural Pride with Global Sense กค็อืการใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปพัฒนาทองถิ่นดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่มาจากภูมิปญญาไทย

7. Country of Decent Environment for Living  คือการสรางสังคมใหมีจิตสํานึกในดาน
สิ่งแวดลอม

โดยสรปุคอื นอกจากนกัวทิยาศาสตรจะใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนการเพิม่ขดีความ
สามารถในการแขงขันของประเทศแลว ยังตองคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยใชวิทยาศาสตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อนุรักษภูมิปญญา ตลอดจนการจัดการ
ทรัพยากรและสภาวะแวดลอมดวย  ซ่ึงการทําประโยชนแกประเทศชาติในภาพรวมนั้น เปนภารกิจหนาที่ที่
นักวิจัยจะตองคํานึงถึงนอกเหนือไปจากการทําความเปนเลิศใหเกิดขึ้นเฉพาะงานวิจัยของตน

นโยบายการจัดทําแผนที่นําทาง (Road Map)  ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ  โดย ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ

ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ สําเร็จการศึกษาดานชีวเคมีจาก Oxford University ประเทศ
อังกฤษ เปนนกัวจัิยทีมี่ผลงานดเีดนดานเทคโนโลยชีวีภาพ ปจจุบนัเปนนกัวจัิยอาวโุสของศนูยพันธวุศิวกรรมฯ
และเปนผูอํานวยการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (TGIST)

ศ.ดร.  ยงยุทธ  กลาวถึงการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ตั้งแต
แนวคดิและความจาํเปนในการสรางเอกภาพใหกบัความรูแขนงนี ้โดยรัฐบาลไดกาํหนดใหจัดตัง้คณะกรรมการ
นโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  และมอบหมายใหมีการจัดทําแผนที่นําทางหรือ Road Map งานที่ได
ทํามาแลวก็คือการศึกษาสถานภาพของเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาตางๆ 5 สาขา ไดแก ดานเกษตร
ดานสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานพลังงาน และดานอุตสาหกรรมบริการ โดยใชการมองภาพฉาย
อนาคต (Scenario) โดยใชวิธีการ Foresighting วาในอนาคตขางหนาประเทศไทยและสังคมไทยจะเปน
อยางไร  แลวจึงมองยอนกลบัมาวาเราจะตองทาํตวัอยางไรจงึจะไปสูจุดนัน้   โดยไดทาํประชาศกึษาในวงกวาง
จากคนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเกษตรกร  เปาหมาย 6 ดานของการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ มีดังน้ี

1. การสรางธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
2. การเปนครัวของโลก
3. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาใหคนไทยมีสุขภาพดี
4. การจัดการดานสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด
5. การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต
6. การพัฒนากําลังคนโดยการรวมกลุมและการสรางเครือขาย
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นอกจากนี้ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ ยังคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ เชน แรงจูงใจในการลงทุนดานการ
วจัิย การรกัษาทรพัยสนิทางปญญา การใชทรพัยากรชวีภาพใหมีความสมดลุย ควบคูกนัไปกับความปลอดภยั
ทางชีวภาพ จนถึงจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี

ศ.ดร. ยงยุทธ ไดกลาวถึงการจางแรงงานและมูลคาทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะทําใหเกิดขึ้น
ไดจากการมองอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพทั้ง 6 ดาน  ซ่ึงภาครัฐจะตองเรงพิจารณาหาแนวทางดําเนิน
การใหเหมาะสม เชน ในการเปนครัวของโลก ตองคํานึงถึง GMOs การใชเทคโนโลยีชีวภาพใหเปนเครื่อง
ดึงดูดการลงทุน/ความรวมมือจากตางประเทศ การสราง Clusters  นโยบายเรื่องทุนเสี่ยง (Venture
Capital) ในดานสุขภาพและการแพทย จะตองคํานึงถึงประเด็นใหมๆ เชน DNA Data Bank ,
Bioinfomatics  การจัดทาํชดุตรวจวนิิจฉยัโรค   การจดัตัง้ Life Science Center Excellent ในดานสิง่แวดลอม
และพลงังานสะอาด ประเทศไทยเรามเีทคโนโลยทีีช่ดัเจนอยูแลว แตยงัตองคาํนงึถงึดานนโยบายใหมากขึน้
เชน ปรับเปลีย่นความตองการของผูประกอบการใหรวมเรือ่งการตระหนกัถงึสิง่แวดลอม การบาํบดัของเสยี
เขาเปนสวนหน่ึงของการประกอบการ ใหมีการลงทนุเรือ่งการบาํบดัดแูล จนถงึการผลติพลงังานทดแทนดวย

ในดานเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาชุมชนตองคํานึงถึงการเลือกใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิภายใตหลกัการเศรษฐกจิพอเพียง ในขณะเดยีวกนักต็องรักษาความหลากหลาย
ของทรัพยากรไวดวย  แนวทางที่ดําเนินการไดทันทีเชน การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในทองถิ่น การจัด
ตั้งคลินิกเทคโนโลยี การรวมกลุม Clusters ในทองถิ่น สวนเปาหมายดานการพัฒนากําลังคน ไดตั้ง
เปาหมายผลตินกัเทคโนโลยใีหไดถงึ 10,000 คน  แตสิง่ทีต่องทาํเม่ือมีนักเทคโนโลยเีกดิขึน้แลวคอื ตองสราง
ระบบใหนักเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับผูใชไดโดยตรง เชน สราง Science Park  และสรางระบบสหกิจศึกษา

ศ.ดร. ยงยุทธ สรุปถึงบทบาทของนักวิชาการ/นักวิจัยที่จะชวยผลักดันใหประเทศชาติ
สามารถบรรลุเปาหมายทั้ง 6 ประการได  โดยเฉพาะเปาหมายดานการสรางและพัฒนากําลังคน ซ่ึงเปนทั้ง
เปาหมายและเงื่อนไขอยูดวยกัน ดังน้ี

1. นักวิจัยตองเปนผูใฝเรียนรูดวยตนเอง  ทั้งทางลึกและทางกวาง
2. ตองเปนผูเชื่อม่ันในคุณภาพงานของตนเอง
3. มีความเปนมืออาชีพ ขณะเดียวกันก็มองปญหาอุปสรรคดวยความเขาใจ
4. มีจริยธรรม ทั้งในระดับตนเอง ระดับกลุมและสถาบัน
5. ชวยกันสรางทีมและใหเวลากับทีมงาน โดยพยายามใหเปนแบบเครือขายมากกวาเปน

ทีมงานแบบปรามิด
ในสวนของการสราง Career Path ใหกบัอาชพีนักวจัิย  สามารถเริม่จากการเปนผูรับทนุ
โดยมีเสนทางดังน้ี

                         ผูรับทุน→ Mentor → ผูรวมทีม → หัวหนาทีม → นักวิจัยอาวุโส
  ทั้งน้ี การทํางานของนักวิจัยจะตองมีความเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายของ

ประเทศชาติคือแผนแมบททางดานเทคโนโลยีชีวภาพที่จะเกิดขึ้นดวย
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การสัมมนาในภาคบาย

ไดเชญิผูเขาสมัมนาแสดงความคดิเหน็เปนกลุมตามหวัขอทีก่ําหนด 6 หัวขอ ความคดิเหน็
ของผูเขาสัมมนาจะไดรับการรวบรวมเพื่อมอบใหศูนยพันธุวิศวกรรมฯ นําไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการจัด
ทําแผนแมบททางดานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศใหมีความสมบูรณตอไป

ขอสรุปจากการสัมมนากลุมยอย
กลุมที่ 1   ทําอยางไรประเทศไทยจึงจะเปนครัวของโลก

การสัมมนาในกลุมไดกําหนดการเปนครัวของโลกวา มีองคประกอบ 3 ประการ คือ  Raw
Material , Processing , Money and Marketing

Raw Material ตองพิจารณา ประเด็นตางๆ ดังน้ี
-  ในดานวัตถุดิบ คือ พืช สัตว จุลินทรีย  กระบวนการเลือกวัตถุดิบที่ดี เริ่มจาก

Selection ในธรรมชาติ นํามาปรับปรุงพันธุ ใหไดคุณสมบัติที่เราตองการ โดยควรมีกระบวนการตรวจสอบ
GMOs เพ่ือใหผลผลิตของไทยปลอดจากการดัดแปลงสายพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms)
หรือมีมาตรการ Labeling เพ่ือแยกผลิตภัณฑที่มี GMOs ออกใหชัดเจน

- ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) นอกจากความหลากหลายจะกอใหเกิด
วัตถุดิบเปนแหลงอาหารแลว ยังสามารถใชเปน Biocontrol หรือการศึกษาระบบนิเวศน และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางอ่ืน เชน การใชสารจากแหลงธรรมชาติมาทดแทนสารเคมี

- Productivity  เม่ือไดวัตถุดิบ ยอมตองมีการผลิตที่ดีใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ
การจะใหไดผลผลิตที่ดี ตองยอนกลับไปพิจารณาถึงเทคโนโลยีตั้งแตขั้นการ Selection Breeding  การมี
Culture Collection ทีเ่หมาะสม  การสราง Gene’s Bank  เม่ือไดมีการรวบรวมและเลอืกพนัธุทีดี่จากธรรมชาติ
แลว ก็ตองใชวิธีการปรับปรุงพันธุ

Processing   ในแงกระบวนการเปนครัวของโลก ตองพิจารณาดังน้ี
- Green and Clean   ควรมีการจัด Zoning  ในการใชพ้ืนที่ทําการเกษตร และคํานึง

ถึงการบําบัดมลพิษที่จะกระทบถึงสิ่งแวดลอม และการใชเทคโนโลยีสะอาด รวมถึง Waste Treatment
and Recycle  ในสวนของโครงสรางพื้นฐาน จะตองลงลึกถึงระดับฐานรากคือตั้งแต Laboratory จนถึง
ระดับนิคมอุตสาหกรรม โดยให Research Development เขาไปอยูในทุกสวน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขอมูลความรู และมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เปนรูปแบบเดียวกัน

- การพัฒนากําลงัคน  โดยการใหความรูตัง้แตระดับเจตคตทิางการศกึษาใหหันมาสนใจ
ศึกษาดานอาหาร การฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ การพัฒนาหลักสูตรอาหารไทย การจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมอาหารไทย มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการไทยสูครัวโลกโดยใหหนวยงานของรัฐเปนเจาภาพ

- ดานจริยธรรม  มีความชัดเจนในเรื่องการคุมครอง  การจดทะเบียน สิทธิบัตรตางๆ
(Patent)  เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่มี GMOs โดยใหมี Labeling ที่ชัดเจน จนถึงการปลูกฝงและสราง
Thai Brand Name
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Money and Marketing เปนเง่ือนไขสาํคญัทีจ่ะสนบัสนนุใหไทยเปนครวัของโลก โดยหลงัจาก
มีวตัถดิุบและมีกระบวนการทีดี่แลวตองมีงบประมาณ และมีการจดัการทางกลไกการตลาดทีมี่ประสทิธภิาพ

สรุปมาตรการที่ควรดําเนินการ

1.  มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี (การคัดเลือกพันธุ)
            2.  มีการปรับปรุงพันธุที่ดี
            3.  ใหความสําคัญและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
            4.  ทําใหมีผลผลิตที่ดี (Productivity) ทั้งทางปริมาณและคุณภาพ
            5.  มีกระบวนการจัดการวางแผนดานการผลิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
            6.  มีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ

7.  มีมาตรการดานจริยธรรมที่เหมาะสม เชน การจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ
     การคุมครองตามกฎหมายอื่นๆ

            8.  มีการสรางมาตรฐานใหสินคาเปนที่ยอมรับในระดับสากล
9.  มีงบประมาณสนับสนุน และมีกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพ

กลุมที่ 2  เทคโนโลยีชีวภาพจะทําใหคนไทยมีสุขภาพดี พึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของประเทศ
               เพื่อนบานไดอยางไร

กลุมที่ 2 เสนอวา เหตุปจจัยที่คนไทยยังมีปญหาดานสุขภาพโดยยังตองพ่ึงพาการผลิตยา
และเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศนั้นมาจากการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพของไทยยังไมมีความ
เขมแข็งพอ  เน่ืองจากขาดฐานขอมูลสําหรับนักวิจัย อุปสรรคในเรื่องการพิจารณาใหทุนวิจัย งบประมาณ
การจัดซื้ออุปกรณมีเง่ือนไขและปญหามาก การไมมีสถาบันที่ใหการสนับสนุนดาน Cell Tissues หรือ
เชื้อพันธุในการวิจัย

ขอเสนอ ควรมีการจัดตั้งหนวยงานหลักที่เปนเจาภาพในการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
โดยทําหนาที่เปน Facilitator ใหกับการวิจัย (ไมใชผูทําวิจัยเอง)  เพ่ือใหการสนับสนุนทั้งดานการใหทุน
และใหคําปรึกษาแกนักวิจัย ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  หากมีการจัด
ตั้งหนวยงานนี้แลว เชื่อวาจะทําใหงานวิจัยของไทยมีประสิทธิภาพ ลดการนําเขาวัตถุดิบ  สรางความเขม
แข็งใหกับการวจัิยดานเทคโนโลยชีวีภาพและการนาํไปใช  ซ่ึงจะทาํใหคนไทยมสีขุภาพด ีสามารถพึง่พาตนเอง
ไดในทีส่ดุ

สรุปมาตรการที่ควรดําเนินการ

1.  จัดตั้งหนวยงานหลักเพื่อสนับสนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.  จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยดานสุขภาพ
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กลุมที่ 3  Win-Win Situation  จะเกิดข้ึนไดอยางไรเม่ือมีการทําธุรกิจชีวภาพระหวางไทย
                กับตางชาติ

ประเทศไทยเปนตอและไดประโยชนจากการทําธุรกิจชีวภาพไดดวยปจจัยตางๆ ดังน้ี
1. ตองมีการสรางระบบสนับสนุนขอมูลธุรกิจชีวภาพโดยจัดตั้งเปนหนวยงานกลาง
2. ใหมีการศึกษาดานธุรกิจชีวภาพทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3. ภาครัฐควรมีการตั้ง Science Advisor
4. มีกฎหมายคุมครองทั้งในดานขอมูลสวนบุคคล  คุมครองดานชีวจริยธรรม
5. ตั้งศูนยใหคําปรึกษาในการดําเนินการดานธุรกิจชีวภาพ รวมถึงมี Web Site เผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบและมีสวนรวมดวย

สรุปมาตรการที่ควรดําเนินการ

1.  มีการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนใหขอมูลดานธุรกิจชีวภาพ
2.  ใหมีการศึกษาดานธุรกิจชีวภาพทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3.  มีการจัดตั้ง Science Advisor ในภาครัฐ
4.  มีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีมาตรการดานชีวจริยธรรม
5.  ตั้งศูนยใหคําปรึกษาในการดําเนินการดานธุรกิจชีวภาพ

กลุมที่ 4  ชุมชนทองถิ่นไทย จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนดวยเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางไร

มาตรการสําคัญที่เห็นควรตองดําเนินการ นอกเหนือไปจากกรอบนโยบายของ
ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ ไดกําหนดไวแลว  มีดังน้ี

1. การถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคชนบท โดยฝกอบรมใหกับหนวยงาน สถาบันการ
ศึกษา และจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหการเรียนรูในระดับทองถิ่นไดอยางทั่วถึง

2. มีระบบแกไขปญหา โดยการใหคําปรึกษากับเกษตรกร มีระบบใหขอมูลกลางในการ
แกปญหา มีการใหความรูของตัวอยางที่เคยเกิดขึ้นเปนกรณีศึกษา มีการใชสื่อให
มากขึ้น

3. มีระบบการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของทองถิ่นที่ดี มีการนําเสนอผานสื่อ
มีการวางแผนการตลาดที่ดี

4. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาระดับชุมชนใหสามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
ของตนเอง โดยรัฐจัดตั้งเปนกองทุน

5. การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยนําเทคโนโลยีชีวภาพเขามาชวยในการวิจัย เชน การใช
ประโยชนจากของเสีย การใชประโยชนวัตถุดิบโดยไมมีสวนเหลือทิ้ง การคนหาผลิต
ภัณฑใหมๆ ซ่ึงนักวิจัยจะตองเขาไปพัฒนาในจุดนี้ใหมากขึ้น
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6. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความรูที่ถูกตองใหคนในทองถิ่นมี
จิตสํานึกหวงแหนในการอนุรักษทรัพยากรและความหลากหลายเพื่อตกทอดสูคนรุน
ตอไป

สรุปมาตรการที่ควรดําเนินการ

1.  เรงถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคชนบท
2.  มีระบบการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหกับเกษตรกร
3.  มีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและการวางแผนตลาดที่ดี
4.  มีการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในระดับชุมชน
5.  มีการใชเทคโนโลยีชีวภาพมาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
6.  มีการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น

กลุมที่ 5  ทําอยางไรประชาคมนอกวิทยาศาสตร จึงจะเขาใจวิทยาศาสตรมากขึ้น

กลุมที่ 5 เห็นวาคําวาประชาคมนอกวิทยาศาสตร เกี่ยวพันกับบุคคล 3 กลุม คือ
กลุมนักเรียน - ครูอาจารย  กลุมสื่อตางๆ  และกลุมเกษตรกร  ซ่ึงมีปญหาและแนวทางแกไข ดังน้ี

กลุมนักเรียน - ครูอาจารย   ปญหาคือนักเรียนไมคอยสนใจเรียนวิทยาศาสตร เห็นวาการ
เรียนวิทยาศาสตรเปนเรื่องยาก เปนเรื่องไกลตัว กลุมครูหากไมใชครูสอนวิทยาศาสตรก็จะมีความรูความ
เขาใจนอยมาก  แนวทางแกปญหาคือ ตองสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียน เชน มีการใหทุนเรียนดานวิทยา
ศาสตรใหมากขึ้น  ปรับปรุงหลักสูตร ฝกอบรมครูอาจารยใหมีศักยภาพการสอนเพิ่มมากขึ้น  สรางทัศนคติ
ที่ดีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

กลุมสือ่ เชน ผูสือ่ขาว เปนกลุมสําคญัทีจ่ะมีบทบาทในการนําเสนอความรูทางวทิยาศาสตร
ไปสูประชาชนทั่วไปที่อยูนอกประชาคมวิทยาศาสตร เชน นักธุรกิจ ชาวบานทั่วไป แตปญหาที่พบคือ
สื่อเสนอขาวคลาดเคลื่อน ขาดเทคนิคในการนําเสนอและถายทอด เน่ืองจากไมมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอ
และยังขาดการตระหนักในความสําคัญของบทบาทหนาที่ของตน แนวทางแกปญหาคือ ตองมีการจัดอบรม
ทํา Work Shop ใหแกกลุมผูสื่อขาว เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในศัพทวิทยาศาสตร เขาใจการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร และขณะเดียวกันก็ตองอบรมตัวนักวิทยาศาสตรเอง ที่บางครั้งมีความรูมากแตขาดทักษะใน
การทําใหคนทั่วไปเขาใจไดงาย ตลอดจนเพิ่มชองทางการนําเสนอของสื่อใหมากขึ้นดวย โดยผูกําหนด
นโยบายดานขาวและสื่อตองใหเวลากับขาวและสารคดีวิทยาศาสตร ตองสามารถเชื่อมโยงสอดแทรกวิทยา
ศาสตรใหเขากับการนําเสนอขาวประจําวันดานอ่ืนๆ ที่ประชาชนจะสนใจและรับไดงาย

กลุมเกษตรกร  ปญหาคือเกษตรกรสวนใหญมีความรูนอย จึงขาดโอกาสที่จะเขาใจและนํา
วิทยาศาสตรมาใชในงานอาชีพ แนวทางแกปญหาคือ สรางแรงจูงใจใหกลุมเกษตรกรสนใจวิทยาศาสตร
โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดจากเทคโนโลยี ใหการศึกษาเบื้องตน พรอมจัดกิจกรรมทางดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
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สรุปมาตรการที่ควรดําเนินการ

1.  สรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนในการเรียนสายวิทยาศาสตร
2.  เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสอนของครูวิทยาศาสตร
3. สรางทัศนคติที่ดีในการเรียน การสอนวิทยาศาสตร
4. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกลุมสื่อมีความเขาใจในการนําเสนอขาวอยางถูกตอง
5. ฝกอบรม นักวิจัย นักวิทยาศาสตรใหสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปใหเขาใจใน

ผลงานวิจัย เทคโนโลยีที่ใชหรือนวัตกรรมใหมๆไดงาย
6.   ผูเก่ียวของกับการนําเสนอขาวตองใหความสําคัญกับขาววิทยาศาสตร
7.   มีการเชื่อมโยงการนําเสนอขาววิทยาศาสตรใหเขากับชีวิตและความสนใจของ

ประชาชนทั่วๆไป
8.   ถายทอดเทคโนโลยีที่จําเปนและใหการศึกษาแกกลุมเกษตรกร

กลุมที่ 6  จะมีการสรางเสนทางอาชีพนักวิทยาศาสตรไดอยางไร

กลุมที่ 6 ไดเสนอแนวทางสรางที่จะสรางนักวิทยาศาสตร และใหอาชีพนักวิทยาศาสตร/
นักวิจัย ไดรับการยอมรับ และมีความเขมแข็งในแนวทางอาชีพ (Career Path) ดังน้ี

1. สรางแรงจูงใจในระดับเยาวชนใหสนใจที่จะเปนนักวิจัย โดยปรับเปลี่ยนระบบการเรียน
การสอนใหผูเรยีนใชความคดิและเหตผุล สนใจการทดลองปฏบิตัจิริง ใหโอกาสในการทาํวจัิยสาํหรบันักเรยีน
นักศึกษาทุกระดับ

2. ภาครัฐตองพิจารณาเรื่องคาตอบแทนใหกับนักวิทยาศาสตร ใหสอดรับกับที่นักวิจัย
ทั้งหลายไดทุมเทคนควางานวิจัยใหเกิดประโยชนไปสูประชาชน เพ่ือใหผูประกอบอาชีพน้ีมีคาตอบแทน
พอเพียงกับการครองชีพและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

3. ภาครฐัตองสนบัสนนุใหภาคเอกชนลดการพึง่พาและนาํเขาเทคโนโลยแีละการใชผูเชีย่วชาญ
ตางประเทศ โดยหันมาเนนเทคโนโลยีที่ทําไดโดยนักวิจัยในประเทศเปนหลัก ทําใหนักวิจัยที่ผลิตงานออก
มาไมถูกเลือนหายหรือไมไดใชประโยชน

4. จัดตั้งระบบสนับสนุนอาชีพนักวิจัย เชน การมีระบบขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงมีฐานขอมูล
งานวิจัยทุกแขนง โดยใหมีมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงยังเปนการชวยสรางเครือขายใหนักวิจัยมาปฏิบัติงานรวม
กันได ทําใหนักวิจัยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเขมแข็งมากขึ้น

สรุปมาตรการที่ควรดําเนินการ

1.  สรางแรงจูงใจใหเยาวชนสนใจที่จะเปนนักวิจัยอาชีพ
2.  ภาครัฐใหความสําคัญกับคาตอบแทนในอาชีพนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร
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3.  ภาครัฐสนับสนุนเทคโนโลยีที่ไดจากงานวิจัยในประเทศ จะทําใหอาชีพนักวิจัย
มีความเขมแข็ง

4.  จัดตั้งระบบสนับสนุนอาชีพนักวิจัย เชน มีฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลประวัติ
นักวิจัย  สนับสนุนการสรางเครือขาย

สรุปการประชุมของแตละกลุมยอย พบวาแมผูเขาประชุมจะมีความเห็นแตกตางกันในราย
ละเอียดของมาตรการแตละดาน แตมีแนวพิจารณารวมกันของขอสรุปที่ได  ดังน้ี

1. ขอเสนอทางดานนโยบาย
1.1 ใหรัฐจัดตั้งหนวยงานกลางเปนหนวยงานสนับสนุนดานการวิจัยและฐานขอมูลที่

เกี่ยวของกับการวิจัย
1.2 ใหรัฐสนับสนุนการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝาย การถายทอดเทคโนโลยี

สูชุมชน การใชสื่อเพ่ือใหประชาคมเขาใจวิทยาศาสตร เห็นความสําคัญของ
วิทยาศาสตรใหมากขึ้น

1.3 ใหรัฐพิจารณาเรื่องคาตอบแทนของนักวิทยาศาสตรใหพอเพียงกับการครองชีพ
และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

1.4 ใหมีการตั้งศูนยใหคําปรึกษาในการดําเนินการดานธุรกิจชีวภาพ

2. ขอเสนอทางดานการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาประเทศ
2.1 ใชเทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยและพัฒนาทางดานเกษตร และทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต และใชประโยชนจาก
วัตถุดิบโดยไมมีสวนเหลือทิ้ง

2.2 การใชเทคโนโลยีชีวภาพควบคูไปกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสภาพแวดลอมและทรัพยากร

ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับภารกิจของศูนยพันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิ
ซ่ึงเปนหนวยงานภาครฐัทีเ่ปนแกนนําในดานนีแ้ละยงัเปนขอคดิเหน็ทีส่นบัสนนุการจดัทําแผนแมบททางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ วาไดมีการจัดทําและกําหนดเปาหมายมาอยางถูกทาง โดยคํานึงถึงสภาพ
ปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงภาครัฐนอกจากจะเปนผูกําหนดนโยบาย
แลวยังเปนผูสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชนดวย โดยทั้งสองบทบาทจะเกื้อกูลซ่ึงกันและกันและมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นหากมีการกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพโดยจัดทําแผนแมบทใหมีความ
สมบูรณ

ขอคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาจะถูกรวบรวมเสนอตอศูนยพันธุวิศวกรรมฯ เพ่ือนําไปใช
ใหเกดิประโยชนตอการจดัทาํแผนแมบททางดานเทคโนโลยชีวีภาพ รวมถงึจะมีการนาํขอคดิเห็นจากการสมัมนา
กลุมยอยดานการสรางเสนทางอาชีพนักวิจัยมาประกอบแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี 
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ชีวภาพของประเทศ ทั้งดานการจัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย โดยศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะไดรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของดําเนนิการสนบัสนนุการวจัิยและพฒันา
ของผูรับทนุใหเกดิการใชประโยชนสงูสดุ และสรางอาชพีนักวจัิยใหมีความเขมแขง็เพ่ือถายทอดไปสูบคุลากรที่
จะถูกสรางขึ้นในรุนตอๆไป

กลาวปดการสัมมนา

  รศ.ดร.หริส  ไดกลาวปดการสัมมนา โดยไดสรุปถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการระดมความ
คดิเห็นในการสมัมนาครัง้น้ีวา ในภาคเชาผูเขาสมัมนาไดรับทราบขอมูลเกีย่วกบัสถานภาพของการใชเทคโนโลยี
ชวีภาพของประเทศในปจจุบนัจากผูทรงคณุวฒิุ โดยเฉพาะการจดัทําแผนแมบททางดานเทคโนโลยชีวีภาพ
ของประเทศ ซ่ึงเปนแผนกลยุทธที่จะนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ โดยนักเรียนทุนไดมีสวน
รวมในการเสนอขอคิดเห็นตอการจัดทําแผนกลยุทธทางดานเทคโนโลยีชีวภาพดังกลาวในภาคบาย ซ่ึงถือ
เปนเรื่องดีที่นักเรียนทุนจะไดมี Ownership ในการจัดทําแผนแมบทนี้

ขอสรุปที่ไดเปนขอคิดเห็นที่ดี  บางอยางเปนเรื่องที่ทําอยูแลวแตบางอยางก็จะเปนขอคิด
ริเริ่มที่ดีที่จะนําไปสูการปฏิบัติตอไป นอกจากนี้การที่มีผูเขาสัมมนามารวมกันจํานวนมากในวันน้ี เปนจุด
เริ่มตนที่ดีสําหรับการสรางเครือขายความรูการวิจัย เพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถซึ่งกันและกัน และ
ยังเปนการสรางความเชื่อมโยงใหกับองคกร เปนสิ่งที่นาพอใจที่ไดเห็นวาเรายังมีบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เขมแข็งและมีคุณภาพที่จะชวยกันพัฒนาประเทศ ทดแทนคนรุนเกาที่จะตองลดบทบาท
ลงไป

สุดทาย รศ.ดร.หริส ไดกลาวขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมการสัมมนา และขอบคุณผูมีสวน
รวมในการจัดการสัมมนาทุกทาน

          -----------------------------------------


	ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò
	àÃ×èÍ§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¹ÃÑ°ºÒÅ¡Ñº¡ÒÃ¾
	
	
	ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 17 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2546


	1.  ¨Ñ´µÑé§Ë¹èÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡à¾×èÍÊ¹Ñº�
	ÊÃØ»ÁÒµÃ¡ÒÃ·Õè¤ÇÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
	1.  àÃè§¶èÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕä»ÊÙèÀÒ¤�


