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โครงรางการบรรยาย

-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคมไทยที่ผานมา
-มุมมองของประชาชนทั่วไป
-มุมมองของผูบริหารประเทศ
-มุมมองของนักวิชาการ

-แรงผลักดันสํ าคัญท่ีนํ าไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
-สิ่งที่สะทอนจากวิกฤษเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ แสดงใหเห็นถึงความออนแอของโครงสราง
เศรษฐกจิ  และความออนแอของสังคมและการเมือง
-กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ประเทศไทย ตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน
กระแสการคาเสรี การแขงขันจากตางประเทศ การกีดกันทางการคารูปแบบใหม ความรวดเร็ว
ของขาวสารขอมูลและการติดตอสื่อสาร และพฒันาการท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สัญญาประชาคมใหมที่เปลี่ยนแปลงไป
-จากการเปนแคผูใหกับผูรับ มาเปนผูมีสวนรวมดวยกัน

-สังคมไทยในอนาคต
-การรักษาสมดุลระหวางการเปนสังคมที่เปดสูโลกภายนอก ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงตองรักษา
เอกลักษณดั้งเดิมของสังคมไทยเอาไว



-สังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสงัคมไทยใน ๒๐ ปขางหนา
-สังคมไทยในอนาคตตองอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางความรู คูไปกับปญญาที่
สรางสรรค เปนรากฐานของการดํ าเนินชีวิตของคนไทย เปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
ประชาชน และน ําพาสังคมไปสูสังคมแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และสามารถที่
จะอยูรวมกับสังคมโลก

ทานรัฐมนตรีฯ แขกผูมีเกียรติและผูเขารวมสมัชชาทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรติท่ีไดรับเชิญมา
บรรยายในวันน้ี การจัด “สมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา” คร้ังน้ีนับวาเปนโอกาสอัน
ดีท่ีทุกฝายมารวมกันคิดเพ่ือมองอนาคตของประเทศไทย โดยเชิญคนจากหลายสาขาอาชีพมาสรางความ
เขาใจ เพื่อมารวมกันคิดวาประเทศไทยจะนํ าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเปนตัวกลางสํ าคัญในการ
พัฒนาไดอยางไร

การบรรยายในวันน้ี ทางผูจัดไดมอบหมายใหผมมาพูดในเรื่อง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กับสังคมไทยในสหัสวรรษหนา” ผมคงตองขอออกตัวไวกอนวา ผมเปนนักบริหารไมใชนักวิทยา
ศาสตร การบรรยายในวันนี้คงเปนมุมมองที่มาจากคนไทยคนหนึ่งที่อยูในสังคมไทยและไดเห็นไดฟง
สิ่งที่เกี่ยวของกับสังคมไทยมามาก ส ําหรับการบรรยายผมคงเร่ิมตนจากการมองส่ิงท่ีผานมา กอนจะ
มองไปยังอนาคตวาจะเปนเชนไร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคมไทยที่ผานมา

ถาเราลองมองยอนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคมไทยที่
ผานมา คนทั่วไปมักมองวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ซับซอนเขาใจยาก เชน สูตร
คณิตศาสตร ทฤษฎีฟสิกส สูตรเคมี ชีววิทยา หองทดลอง ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือเคร่ืองยนตกลไก
ตาง ๆ นอกจากซับซอนและเขาใจยากแลว คนสวนใหญยังมองวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิ่งที่
ตางชาติรูดีกวาและท ําไดเกงกวาเรา ไมวาจะเปนวิทยาการแขนงตาง ๆ หรือการผลิตสินคาแบบอัตโนมัติ
ทั้งโรงงาน หรือการใหบริการตาง ๆ เชน การสื่อสารผานดาวเทียม การเดินทางดวยรถไฟความเร็วสงู
การขนสงดวยเครื่องบินเหนือเสียง การสรางอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยส ําหรับใชปองกันประเทศ และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย



คนสวนใหญมักมองวาวิทยาศาสตรเปนเร่ืองที่ไกลตัวไมใชเร่ืองของชาวบานเปนเร่ืองของนัก
วิชาการเปนเร่ืองของผูมีความรู คนท่ีเรียนไดสวนใหญมักจะเปนคนท่ีเรียนเกง ความเช่ือเหลาน้ี ท ําให
คนไทยจํ านวนมากรูสึกวาวิทยาศาสตรเปนเร่ืองของคนเกงหรือคนมีความรูเทาน้ัน แมแตนักวิทยา
ศาสตรหรือนักวิจัยที่เปนผูมีความรูความสามารถ มีชื่อเสียงเปนถึงระดับศาสตราจารย ไดรับรางวัลตาง
ๆ มากมาย ซึ่งนาจะเปนตัวอยางที่ดีส ําหรับลูก ๆ ที่อยากเปนนักวิทยาศาสตรที่เกงเชนเดียวกับพอแม แต
ลูกของทานเหลาน้ีจํ านวนมากกลับไมมีใครสนใจวิทยาศาสตรหรือชอบที่จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
เพราะอะไรท ําใหเด็ก ๆ คิดไปอยางนั้น พวกเขาไมสนใจเรียนคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรเพราะคิดวา
สิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องยาก เรียนไปก็ไมรูเร่ือง ไมเขาใจวามีประโยชนอยางไร หรือจะเอาไปทํ าอะไร

ไมเพียงแตทัศนคติของคนทั่วไปเทานั้น ที่มองวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ไกลตัว
และเขาใจยาก ท ําใหไมสนใจและอยากจะเรียนรูหรือนํ ามาใช แมแตผูกํ าหนดนโยบายและผูนํ าประเทศ
เองก็มีทัศนคติวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเพียงวิชาการแขนงหนึ่งเทานั้น ทานเหลานี้สวนใหญ
ยังไมเขาใจชัดเจน และตระหนักวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานของการพัฒนาในทุกดาน
ถึงแมที่ผานมา ผูบริหารประเทศไมไดละเลยความสํ าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ แตก็ท ําโดยท ํากันไปเทาที่จ ําเปน การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจํ าเปน
การพัฒนาก ําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การสนับสนุนการท ําวิจัยและพัฒนาทั้งในภาค
รัฐและเอกชน และการสงเสริมการรับและการถายทอดเทคโนโลยี ก็ทํ าเพียงเทาที่ทรัพยากรจะเอื้อ
อํ านวยใหท ําได

ยิ่งไปกวานั้นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังคงถูกมองวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงาน
ตาง ๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เทาน้ัน ซึ่งในความเปนจริงแลว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมใช
เรื่องของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งองคกรใดองคกรหนึ่ง แตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ปรา
กฎอยูในทุกสาขาการพัฒนาไมวาจะเปนการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ พลังงาน สิ่งแวดลอม การ
แพทยและสาธารณสุข การศึกษา หรือแมแตการเมืองการปกครองเอง ก็ยังตองอาศัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขาไปมีสวนในการพัฒนาสังคม เชน การใชวิทยาศาสตรเพื่อสอบสวนในกระบวนการสอบ
สวนและพิจารณาคดี หรือการทํ าส ํารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นตาง ๆ เปนตน

ในสวนของนักวิชาการเองวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ก็ยังคงเปนการมองอยูภายในประชาคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเองมากกวาการมองออกไปยังสังคมและสวนรวม นักวิจัยหรือนักวิทยา



ศาสตรมักจะใหความสํ าคัญกับเรื่องที่ตนเองสนใจมากกวาเรื่องที่ประเทศและสังคมตองการ ถึงแมการ
คนควาหาความรูหรือวิทยาการใหม ๆ ดวยการวิจัยและพัฒนาจํ าเปนตองใหอิสระทางความคิดแกผูทํ า
วิจัยกต็าม แตถาเรามีทรัพยากรอยูอยางจํ ากัด  เราคงจํ าเปนจะตองเลือกโดยคํ านึงถึงสิ่งที่สังคมจะไดกลับ
มา ควบคูไปกับการปลอยใหนักวิจัยทํ าตามส่ิงท่ีตนเองตองการ

นอกจากนี้การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานมา สวนใหญยังเปนการพัฒนาท่ีอยูนอก
ภาคการผลิต งานวิจัยสวนใหญยังอยูในสถาบันวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย มากกวาในภาคการผลิต
จริง ๆ ในภาคเอกชน ความเชื่อมโยงระหวางองคความรูที่มีอยูไปสูการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ
ของประเทศยังนับไดวามีนอยมากเมื่อเทียบกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจที่ผานมาและไมสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบที่สํ าคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมไดอยางชัดเจนเพียงพอที่จะตอบกับสิ่งที่
สังคมใหมาได

ดังน้ันปญหาสํ าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อมโยงที่สังคมมีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี และ
ท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีตอสงัคม ไมวาจะมาจากมุมมองของประชาชนทั่วไป ผูบริหารหรือนัก
วิชาการ เราควรคิดกันตอไปวา ท ําอยางไรจึงจะเชื่อมโยงประชาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจและสังคมไทยใหได

แรงผลักดันสํ าคัญท่ีนํ าไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ

จากวิกฤตเศรษฐกิจในชวง ๒ ปที่ผานมา แสดงใหเห็นถึงผลของการพัฒนาที่อาจพูดไดวาเปน
การพัฒนาที ่ “ขาดสติ” ซึ่งเนนความมั่งคั่งทางวัตถุมากกวาความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดลอม เรา
เห็นตึกสูง คอนโดมิเนียม โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเกิดข้ึนจํ านวนมากอยางรวดเร็วภายในชวง
เวลาไมกี่ป ชาวบานเลิกปลูกขาว ปลูกพืช และหันมาขายที่ดิน นักอุตสาหกรรมปดโรงงานมาเลนหุน
เงินไดมาก็ซื้อรถซื้อของใชกันอยางฟุมเฟอย คนไทยจ ํานวนไมนอยขนเงินที่ไดจากการเลนหุนรายวัน
ไปซื้อของฟุมเฟอยจากตางประเทศมาใช แลวเมื่อภาพลวงตาเหลานี้หายไปและวันหนึ่งเราพบกับภาพที่
แทจริง  ความเฟองฟูในอดีตกลับหายไปในพริบตา  รัฐบาลตองประกาศลดคาเงินบาท  สถาบันการเงิน
จํ านวนมากตองถูกสั่งปด ตึกสูงและสิ่งปลูกสรางจํ านวนมากถูกปลอยใหราง คนจํ านวนมากตองเปนหน้ี
เปนสินเพราะไปกูมาเก็งก ําไรที่ดินและเลนหุน ชาวบานก็ไมมีที่ท ํากินเพราะขายที่ดินไปหมดแลว สิ่ง
เหลานี้แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาประเทศที ่“ขาดสติ”  เรามองความมั่งคั่งทางวัตถ ุลงทุนเกินตัวในสิ่งที่
ไมกอใหเกิดผลผลิตอยางแทจริงเพื่อใหไดก ําไรมาก ๆ มากกวาการลงทุนที่มีความพอด ีและสรางความ



เจริญทางจิตใจของคนในสังคมมากกวาวัตถุที่ไดมา เราคงตองเรงแกไขฟนฟูส่ิงท่ีเปนอยูอยางเรงดวน
แตการฟนฟูในครั้งนี้ คงไมใชการท ําใหระบบเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอยางไรทิศทางดังเชนในอดีต

นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เปนแรงผลักดันภายในประเทศแลว ในอนาคต กระแสการเปลี่ยน
แปลงตาง ๆ ของโลกจะเขามามีบทบาทที่ส ําคัญตอประเทศท่ีกํ าลังพัฒนาเชนประเทศไทยอยางมาก
กระแสโลกาภิวัตนที่เขามาสูทุกประเทศอยางรวดเร็วจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท ํา
ใหสังคมโลกสามารถสื่อสารกันไดทุกแหงทั่วโลกอยางรวดเร็ว สามารถรับรูขาวสารความเคลื่อนไหว
ตาง ๆ ไดพรอมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินไดทุกขณะเวลา การลงทุนคาขาย และการชํ าระ
เงินก็สามารถทํ าไดอยางรวดเร็ว

กระแสการเปดเสรีทางการคาและการสรางระเบียบการคาใหมของโลกที่มีองคกรการคาโลก
หรือ WTO เปนผูดูแล การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตางๆ เชน NAFTA EU AFTA ฯลฯ เปน
แรงผลักดันสํ าคัญที่ท ําใหประเทศตางๆ ตองปรับตัวเอง กํ าแพงภาษีที่ลดลง หรือการเปดเสรีในการคา
และบริการตางๆ การถูกตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร หรือ GSP (General System of Preferences)  ที่
ประเทศไทยก ําลังเผชิญอยู

ในขณะที่โลกดูเสมือนวาเปลี่ยนไปเปนการคาเสรี การกีดกันทางการคารูปแบบใหม ๆ ก็เร่ิม
เกิดขึ้นมาโดยอางเหตุผลตาง ๆ กัน เชน การก ําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพสินคา
มาตรฐานสิ่งปนเปอน มาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือการหามนํ าเขาสินคาที่ผลิตจากการตัดแตงยีน
หรือ GMOs (Genetically Modified Organisms) ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป หรือ EU ที่ก ําลังเปน
ขาวกันอยูในขณะนี ้ ก็เปนตัวอยางหน่ึงท่ีจํ าเปนตองอาศัยการพิสูจนดวยความรู ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี โดยใชความรูเรื่องลายพิมพพันธุกรรม (DNA fingerprint ) มาเปนหลักฐานยืนยัน ซึ่งใน
อนาคต การที่ผูประกอบการไทยจะกาวไปคาขายแขงกับคนอื่นในตลาดโลกไดจ ําเปนตองอาศัยความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคประกอบที่ส ําคัญ

สิ่งเหลานี้ สงผลใหการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศรุนแรงมากขึ้น คนที่เคยอยูสบาย
ไดรับการคุมครองมาเปนเวลานาน หรือธุรกิจท่ีผูกขาดก็จํ าเปนตองปรับและพัฒนาตัวเองโดยสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันดวยตนทุน คุณภาพสินคาและบริการใหม ๆ ซึ่งวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจะเปนเครื่องมือที่เขามามีบทบาทอยางมากที่จะน ําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขัน



สัญญาประชาคมใหมที่เปลี่ยนแปลงไป

• ! จากการเปนแคผูใหกับผูรับมาเปนผูมีสวนรวมดวยกัน

จากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่สงผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมไทย ทํ าใหเราคงตองหันมามองสิ่งที่สังคมสวนรวมยึดถือปฏิบัติหรือสัญญาประชา
คมท่ีเคยมีตอกนัระหวางสงัคมกับประชาคมวิทยาศาสตรและเทคโลโนยี วาควรจะเปลี่ยนแปลงไปหรือ
ไมดวยเชนกัน เพราะสัญญาประชาคมก็เปรียบเหมือนขอตกลงที่ทุกฝายเห็นรวมกันวาจะปฏิบัติกันอยาง
ไรตอไป

แตเดิมมานั้นสังคมใหทรัพยากรแกประชาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เพราะเห็นวาเปนส่ิง
ที่ดีควรสงเสริม แตก็ใหทรัพยากรมาเทาที่จะใหไดโดยไมทํ าใหสวนอ่ืนเดือดรอน เมื่อประชาคมวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีไดรับทรัพยากรน้ันมา ก็ท ําเทาที่จะท ําได ดวยความตั้งใจและใหคืนแกสังคมเทา
ที่จะใหได โดยคาดหวังวา เปนหนาที่ของสังคมที่จะน ําเอาส่ิงท่ีไดมาน้ันไปใชประโยชนเอง  พูดใหเขา
ใจงายขึ้นก็คือ  ผมมีเงินที่จะใหคุณอยู ๑๐๐ บาท  และมีใหแคนี้เทานั้นจะเอาไปท ําอะไรก็คิดเร่ืองของ
คุณขึ้นมา ถึงเวลาก็ขอใหมีงานสงผมก็พอ และบอกดวยวาเอาเงินไปใชถูกตองตามที่ขอไว สวนผูขอ
เมื่อไดเงินมา ๑๐๐ บาท ก็ใชและท ําที่สามารถจะท ําได

ภายใตแรงผลักดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศที่กํ าลังรุมลอมเราเขามา ภาพท่ีเร่ืองของ
ใครคนนั้นก็ท ําไป คงไมใชภาพที่ควรจะเปนในอนาคตส ําหรับสังคมไทย สังคมกับประชาคมวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีจะตองหันมาทํ างานรวมกัน การมีสวนรวมเปนแนวคิดท่ีสํ าคัญส ําหรับสญัญา
ประชาคมใหม ทุกฝายจะตองมารวมกันในการวางแผน และน ําแผนที่คิดไปสูการยอมรับของสังคม
และนํ าเอาผลการดํ าเนินงานกลับสูวงจรการวางแผนอีกทีหนึ่ง ประชาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็
จะไดรับประโยชนตรงตามที่ตองการกลับคืนจากสิ่งที่ประชาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางหรือ
พัฒนาขึ้นมา

สังคมไทยในอนาคต



• ! การรักษาสมดุลระหวางการเปนสังคมที่เปดสูโลกภายนอก ในขณะเดียวกันก็ยังคงตอง
รักษาเอกลักษณดั้งเดิมของสังคมไทยเอาไว

หลังจากที่เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผานมา ทีน้ีเราคงตองหันมามองอนาคตกนับาง ใน
๒๐ ปขางหนา ภาพของสังคมไทยที่ยังคงไมเปลี่ยนไปจากที่เปนอยู ก็คือ ประชากรสวนใหญของ
ประเทศไทยกวาครึ่งหนึ่งก็ยังคงอยูในสังคมชนบท คนจํ านวนมากของประเทศยังมีความเปนอยูแบบ
เกษตรกรรมด้ังเดิม เปนสังคมที่อบอุน มีความรูสึกผูกพัน เปนสังคมที่ทุกคนรูสึกปลอดภัย สามารถพึ่ง
พาอาศัยกันได และมคีวามเอ้ืออาทรตอกนั แตในขณะเดียวกันเน่ืองจากประเทศเราเปนสังคมเปด มีเสรี
ภาพในการคาขายและประกอบวิชาชีพ ท ําใหเราใชตนทุนที่ธรรมชาติใหมากันอยางฟุมเฟอย กระแส
วัฒนธรรมใหมที่มากับสื่อสารสนเทศและสื่อบันเทิงตาง ๆ จากนอกประเทศจะเร่ิมเขามาแทนท่ีเอก
ลักษณและคุณคาแบบดั้งเดิมของสังคมไทยมากขึ้น แรงกดดันทางเศรษฐกิจยังคงนํ ามาซึ่งปญหามนุษย
สัมพันธและความเอื้ออาทรระหวางสมาชิกรวมสังคมและปญหาของสถาบันครอบครัวที่จะตามมา

ความออนแอและลาหลังของสังคมชนบทและภาคเกษตรกรรมดั้งเดิม ภาวะวิกฤตของสถาบัน
ครอบครัว ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่สูงขึ้น ช้ีใหเห็นวาการพัฒนาประเทศ
ตอไปจะเนนแตความมั่นคงและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจในภาพรวมอยางเดียวไมได ในอนาคตรูป
แบบเศรษฐกิจควรเปนรูปแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถกระจายความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจออกไปยังชุมชนทองถิ่นตาง ๆ อยางทั่วถึง  เปนการพัฒนาที่เนนศักยภาพของแตละพื้นที ่ ให
แตละทองถิ่นมีการพัฒนาที่สอดคลองกับตนทุนทางธรรมชาติ และเปดทางไปสูรูปแบบเศรษฐกิจแบบ
ผสมผสาน และการพึ่งพาตนเองมากขึ้น  รวมทั้งใหความส ําคัญกับการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรม  และ
คานิยมที่ดีที่แสดงออกถึงเอกลักษณแบบไทย  สิ่งเหลานี้จะทํ าใหสังคมไทย  สามารถดํ ารงอยูอยางมั่น
คงไดในประชาคมโลกและมีความพอดีระหวางความมั่งคั่งทางวัตถุกับความเจริญของจิตใจ

สังคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคมไทยใน ๒๐ ปขางหนา

สังคมไทยในอนาคตตองอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เพื่อสรางความรูคูไปกับปญญาที่
สรางสรรค เปนรากฐานของการด ําเนินชีวิตของคนไทยเปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อประชาชน
และน ําพาสังคมไปสูสังคมแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถที่จะอยูรวมกับสังคม
โลก



สิ่งที่นาคิดตอไปก็คือ เราจะสรางความพอดีระหวางการอยูรวมกับคนอื่นในประชาคมโลกและ
รักษาสิ่งที่ดีงามในสังคมไทยไวไดอยางไร  ในดานหนึ่งผมคิดวาทุกคนคงไมปฏิเสธการติดตอคาขายกับ
ประเทศตาง ๆ ผูซื้อผูใชที่มีความตองการที่ซับซอนมากขึ้น  และมีการกีดกันทางการคารูปแบบใหม ๆ
ทํ าอยางไรเราจะผลิตสินคาไดทันและตรงกับความตองการของผูใช ในราคาที่เหมาะสม น่ันก็คือเราจํ า
เปนตองสรางความสามารถในการแขงขันของตนเองขึ้นมา  ดังน้ัน เราจะแขงขันกับคนอ่ืนโดยใชความ
ไดเปรียบของทรัพยากรที่มีอยูอยางเดียวคงไมพอ หรือพ่ึงความรูและเทคโนโลยีจากคนอ่ืนเชนท่ีผานมา
ตลอดไปไมได เราจะตองมีความคิดริเร่ิมใหม วิธีการใหมหรือสินคาใหมที่จะไปนํ าเสนอตอผูใช  เราจะ
ตองมีนวัตกรรมเพื่อสรางสิ่งเหลานี ้และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสรางสรรคขึ้นมา  ซึ่ง
จะตองอาศัยพื้นฐานและความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยส ําคัญ  เราคงไมสามารถ
ผลิตสินคาดวยการลองผิดลองถูกหรือออกแบบสินคาไดโดยไมตองอาศัยแนวคิดหรือหลักเกณฑอะไร
เลย  เราจะตองมีการพัฒนาวิธีคิดอยางเปนระบบ  เพ่ือสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม
ไมวาจะเปนสังคมไทยหรือสังคมโลก

กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมก็เปนสิ่งที่ทุกคนจํ าเปนตองตระหนัก ต้ังแตในระดับชุมชนทอง
ถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงในระดับโลกเราจะคิดถึงแตดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวไม
ได เราคงไมสามารถจะผลิตโดยใชตนทุนทรัพยากรที่มีอยูเทาใดก็ได วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะ
ตองเขามามีบทบาทสํ าคัญอยางมากในการชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สามารถรองรับความตองการของจํ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นไดอยางสมดุล  การพัฒนาเศรษฐกิจจะตอง
เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งหมายความวาเราจะตองคิดถึงในระยะยาวมากกวาผลในระยะสั้น   ภาระของ
สังคมที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจจะตองไดรับการดูแลและรักษาสภาพความสมดุลของระบบเอาไว  
ของเสียจากการผลิตจะตองไดรับการจัดการท่ีดี  ในท ํานองเดียวกัน การผลิตก็ตองไดรับการจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพที่จะไมท ําใหเกิดของเสีย  พลังงานทดแทน หรือเทคโนโลยีสะอาด เชน พลังงานนํ ้า พลัง
งานลม พลังงานแสงอาทิตย ก็เปนทางเลือกท่ีควรนํ ามาพิจารณา

ผลของการพัฒนาจะตองทํ าใหคนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การบริการ  การแพทยและ
สาธารณสุข  ผมคิดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ถูกนํ ามาใชจะตองสามารถชวยใหคนใน
สังคมดํ ารงชีวิตไดอยางพอดี  มีวัฒนธรรมของไทยเปนเอกลักษณ  มีระบบการศึกษาที่ท ําใหทุกคน
สามารถศึกษาไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตเพื่อทํ าใหสังคมเปนสังคมแหงการเรียนรูมีการแลกเปลี่ยน



ความรูซึ่งกันและกัน  อันจะนํ าไปสูการสรางปญญาใหกับคนในประเทศและกอใหเกิดความคิดสราง
สรรคเพ่ือใชเปนรากฐานในการดํ ารงชีวิตของทุกคนในสังคม  การพฒันาเศรษฐกจิจะตองสามารถทํ าให
คนในประเทศมีความสุข มีครอบครัวท่ีอบอุน  มีชุมชนที่เขมแข็งมีสันติในสังคม  และมีสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน

ในอีก ๒๐ ปขางหนา สังคมไทยจะตองเปนสังคมผสมผสาน และรักษาสมดุลระหวางการอยู
รวมกับสังคมโลกและการรักษาความเปนไทยเอาไวเชนกัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองเปนสิ่งที่
ชวยเสริมใหประเทศไทยสามารถยืนหยัดอยูในประชาคมโลก เปนท่ียอมรับของนานาประเทศ วิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีจะตองเช่ือมโยงเขาไปในสังคมไทย  เพื่อเปนรากฐานของความคิด และการสราง
สรรค เปนสังคมแหงการเรียนรู เปนสังคมแหงภูมิปญญา เพ่ือสรางองคความรูและการนํ าไปใชใหเกิด
ประโยชนตอประเทศของเรา  ผมคิดวาการบรรยายในวันน้ี  จะเปนประโยชนกับทุกทานที่จะชวยกัน
มองอนาคตของประเทศ และระดมความคิดจากทุก ๆ ฝายเพื่อรวมกันสรางวิสัยทัศนของประเทศไทย
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอีก ๒๐ ปขางหนาตอไป
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