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เรื่อง
“ประเด็นอบุัติใหมและเทคโนโลยอีบุัติใหม 

ใน 10 ปขางหนา”

การสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลดาน ว และ ท กับการสรางเครือขายการวจิัย

จัดโดย 
ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันศุกรที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.45-12.30 น.
ณ โรงแรมอดรีติกพาเลส หาดจอมเทียน พัทยา

โดย
รศ. ดร. ชาตรี ศรไีพพรรณ

ที่ปรึกษาอาวุโส
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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ประเด็นอุบตัใิหมสําหรับประเทศไทยใน 10 ปขางหนา

• ใน 10 ปขางหนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย      
คงเปลี่ยนแปลงไปมาก จะมีประเด็นอุบัติใหม (emerging issues) เกิดขึ้น
มากมาย ประเด็นเหลานี้สวนหนึ่งสามารถแกไดดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

• ประเด็นอุบัติใหมบางอยาง เกิดจากเทคโนโลยีอุบัติใหม (emerging 
technologies) ที่ไมไดเตรียมการรองรับ

• ในที่นี้ ประเด็นอุบัติใหมหมายถึง ประเด็นที่อาจมีอยูแลว แตจะทวี
ความสําคัญ/รุนแรงขึ้นอยางมากในอนาคต หรือเปนประเด็นที่ยังไมเคย   
มีมากอนก็ได

• วิทยาการที่จะใชตอบสนองตอประเด็นอุบัติใหมนี้ อาจเปนที่ประเทศไทย
พัฒนาขึ้นเอง หรือที่นําเขาจากตางประเทศก็ได
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รับมือประเด็นอบุัติใหมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ความสามารถในการแขงขนั  
ของภาคผลิต / บริการ

• ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชน

• ความสมดุลของสังคม 
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม

ประเด็นอุบัติใหม

เพิ่มโอกาส

สรางภูมิคุมกัน

ทําความเขาใจ
กับประเด็นอุบัติใหม 
เตรียมพรอมแตเนิ่นๆ
เพื่อใหสามารถใช

ประโยชนจากเทคโนโลยี
อุบัติใหม ไดอยาง
เหมาะสม และ

มีประสิทธิผลสูงสุด
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นําชัย ชีววิวรรธน

ตัวอยาง “เทคโนโลยอีุบตัิใหม” ที่ตอบสนองตอ
“ประเด็นอุบตัิใหม”
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Bird Flu
(Avian Influenza)

H5N1



ดร.นําชยั ชีววิวรรธน            ตัวอยางเทคโนโลยอีบุัติใหมตอประเด็นอุบัติใหม            โรงแรมอมารี วอเตอรเกท             25 เม.ย. 2550

Spanish Flu (1918-1919)
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From www.bbc.co.uk
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Computer Models
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1. ตองจําแนกผูปวยไดอยางรวดเร็ว
2. ตองตรวจและรักษากลุมเสี่ยงไดอยางรวดเร็ว

(ควรทําไดใน 48 ชั่วโมง)
3. รักษาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

(รักษาใหหาย 90% ขึ้นไป)
4. มียาในคลังยาเพยีงพอ (3 ลานโดส)
5. ประชาชนตองรวมมือ
6. ประชาชาติตองรวมมือ
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การรับมือกับประเด็นอุบัติใหมของไทยดวยวทิยาศาสตรและการรับมือกับประเด็นอุบัติใหมของไทยดวยวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี::  กรณีศึกษากรณีศึกษา  โรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ําโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํา

(Emerging Infectious Diseases: EID)(Emerging Infectious Diseases: EID)
• Prevention of EID

– Risk assessment of EID
• Travel & trade, agriculture, 

climate & ecological change
– Assessing tools

• patient’s respiratory and 
health status

– Disease Surveillance
• Local, regional, global

– Early warning & Remote 
sensing of EID

• Traceability of tiny outbreak
– Rapid & field diagnosis 

• Reagents & test kits
– Pathogen Identification
– Vaccination & Tech-based 

barriers

• Management of EID
– Infection data management

– Strategy for drug 
administration

– Preparedness & Rehearsal

– Treatment Facilities 
(Hospitals)

– On-demand Experts/ Pub 
Services

– International Collaboration

– Policy Supporting Framework

– Public Supply (e.g. water) 
Network Management

Nano

Bio

Info

Nanobiosystem
(e.g., nanostructured drugs)

Nano-Informatics
(e.g., NEMS, Nanoelectronics)

Bio-
Informatics

(e.g., Genomic Analysis,
Biomedical Imaging)

Bio-Info-Nano
Converging Tech.

(e.g., NEMS based Biochip)

Source: Suthee Phucharoenchanachai, NECTEC (2005)

Convergence of technologiesConvergence of technologies
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GMOs
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http://ucbiotech.org/resources/new_talks/shakespear/Shake_jpegs/35N.jpeg
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p.160-163



20
หมายเหต:ุ สรุปจากการประชุมกลุมยอย วนัที่ 7 มีนาคม 2550

ประเด็นอบุตัิใหม
ที่จะมผีลกระทบในระยะ 10 ปตอจากนี้

วิถีชีวิตอุบัติใหม

สังคมฐานความรู

virtualisation
พลังชุมชน
ปจเจกนิยม

สังคมหลากกระแส

การวางงาน ความมัน่คง

สังคมวัยวฒุิ

การก
ีดกัน

ทางก
ารคา

สรางอํา
นาจ

ตอรองก
ับคูคา

ตรวจสอ
บและป

ระเมิน

ความเสี่
ยง

คุณภาพบริการ
สาธารณ สุข

ระบบประกัน
สุขภาพ&บุคลากรขาดแคลน

การแพทยสวนบุคคล

healthcare 
commercialism

ความ
เสื่อมโ

ทรม

ของส
ิ่งแวด

ลอม

กากขอ
งเสีย

และคว
ามเสื่อ

มโ ทรม

หายนะ
&อุบัติ

ภัย

การแย
งชิงทร

ัพยากร

พลังงานทางเลือก

พลังงานหมนุเวียน
(น้ํา, ลม, แสงอาทิตย)

ถานหินสะอาด
นิวเคลียร
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วิถชีีวติอุบัติใหม (Emerging Life Style)
• Individualism ใน 50 ปที่ผานมา มนุษยถูกครอบงําโดยทนุนิยมและการ

บริโภคนิยม  เห็นแกตัวมากขึ้น แนวโนมนี้ทําใหสังคมในอนาคตมีความโหดราย
ตอกันมากขึ้น

• Social life style สังคมอุบัติใหมอาจเริ่มตนจากจุดเลก็ๆ ที่เปนการรวมกันของ
กลุมคนที่มีความเห็นสอดคลองกนั  เชน กลุมเยาวชนที่ทํางานเพื่อชุมชน แลว
ประสานเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย

• ภาคธุรกิจ ก็เปนสวนหนึ่งของสังคม จึงตองมี corporate social responsibility
• ICT (web 2.0, wikipedia) ใหพลังแกบุคคลและชุมชนเปนผูใหขอมูลแทนการ

บริโภคอยางเดียว 
• ว และ ท ตองเกีย่วของกบัวิถีชีวิตของคนสวนใหญ ไมจําเปนตองเปน hi-tech
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• Functio
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ecto
ral 

Food Standard
?

SustainabilitySustainability
SecuritySecurity

SafetySafety

• Land Use
• Fossil
• Gas

Climate Change

Biodiversity

Vegetation

Transportation

Food Miles

Bio   Fuel

CO2

• Risk
 

Management

• Traceability

1.  ศกึษา Perspective   
ของประเทศพฒันาแลว (10 ป)

2. Technology Transfer        
เพือ่พัฒนามาตรฐานสินคา

3. ประสานมาตรฐานกบัประเทศ  
เพื่อนบาน (Harmonization)

4. สราง Local Consumption ใหแขง็แรง
ดวยการนาํเศรษฐกจิพอเพยีง

มาประยกุตใช
5. Adaptive efficiency

ขอเสนอแนะ

GMOs

ประเทศ
คูคา



23

พลงังานทางเลือก
• ประเทศไทยยังใชพลังงานจากฟอสซิล 80% ซึ่งจะมีปญหากบั
สนธสิัญญาเกียวโตทีต่องการลดการปลอย CO2

• ภาคการขนสงควรใช biofuel และ NGV มากขึ้น
• ภาคการผลิตไฟฟาควรพิจารณาเทคโนโลยีถานหินสะอาด 
พลังน้ําขนาดเล็ก วัสดุชีวมวล (energy crop) และพลังงานลม

• ในระยะยาว ตองใชพลังงานนิวเคลียร เซลลแสงอาทติย และ
เซลลเชื้อเพลิง

• ประเทศไทยยังสามารถประหยัดพลังงานไดอีกมาก เมื่อเทียบ
กับญี่ปุนและยุโรป 
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ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
• น้ํา การบริหารจัดการลุมน้ํา สิ่งที่ขาดแคลนคือ น้ําสะอาด 
• อาหาร  ทะเลเปนแหลงอาหารราคาถูก แตตองคํานึงถึงความปลอดภัย
• ความหลากหลายทางชีวภาพ พืช ปลา จุลินทรีย เปนทรัพยสมบัติ สิ่งมีชีวิต

กลายพันธุอุบัติใหม
• ขยะ ในปจจุบัน recycle ไดแค 22% ตางประเทศทําไดถงึ 40% เทคโนโลยีการ

บําบัดขยะ การจัดการกากของเสยี 
• อากาศ  micro-pollutants สะสมในน้ําและดิน  ควันไฟขามประเทศ
• ความรู  ผลกระทบจากภาวะโลกรอน carrying capacity ของแมน้ําและอาว

ไทยในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
• โครงสรางพื้นฐาน  ระบบเฝาระวงั data for computer modeling
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คุณภาพบริการสาธารณสุข

• การมีเทคโนโลยีใหม เชน การตรวจยีน ไมใชสิ่งประกันคุณภาพ
บริการ ควรใชปญญามองสุขภาพในภาพรวมมากกวา

• ตองเนนการเสริมสรางสุขภาพ (preventive) มากกวาการซอม
สุขภาพ(corrective)

• ควรใช ICT เพื่อการสื่อสารดานสุขภาพ
• การผลักดันใหประเทศไทยเปน medical hub ดึงดูดแพทย

ผูเชี่ยวชาญไปรักษาคนตางชาติ อาจทําใหบริการสาธารณสุขของคน
ไทยมีคุณภาพต่ําลง
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Emerging Issues

Emerging S & T 

Education

Mindset

Culture
Belief

Trade

Politics

Religion

Tech. Lag

Knowledge Management

Info 
Sharing

Science Breakthrough

Hidden/ Unidentified Factors
Benefit$Ethics

Awareness
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สูสมชัชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 6
“ประเด็นอุบัติใหมที่ตองใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี

โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนยประชุมอมิแพค เมืองทองธานี 

• มอบหมายใหมูลนิธิบัณทิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (บวท.) 
จัดหาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงประเด็นอุบัติใหมกับเทคโนโลยอีุบัติใหม 
และมาตรการเตรยีมการรองรับที่เหมาะสม

• ประชุมกลุมยอยทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธาน 3 
ครั้ง เพื่อกําหนด ประเดน็อุบัติใหม เทคโนโลยอีุบัติใหม และพิจารณารางรายงาน

• เปนการเชื่อมโยง ว และท กับประชาชนในวงกวาง มีนักวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร ผูบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผูแทนองคกรไมคากําไร และประชาชน
เขารวมสมัชชาฯ ไมต่ํากวา 1,000 คน  ขอเชิญผูเขาสัมมนาทุกทานดวย


