ประธานสานักแถลง

าินยั ทัศน์ นานักาิทยาศานตร์

“มี พ ั น ธกิ จในการค้ น คว้ า วิ จั ย บ ารุ ง
และสร้า งสรรค์สรรพวิ ช า ด้ า นวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ นาผลงานที ไ่ ด้
สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้ เป็ นคุณประโยชน์
แก่ประเทศและประชาชน”

เรียน ท่านผูม้ ีเกียรติ และผูท้ ี่ให้ควาามนนใ
เมื่อกล่าวถึง ราชบัณฑิตยสภาคนทัวไปมั
่ ก
มีความเข้าใจว่าเป็ นหน่ วยงานทีท่ างานเกี่ยวกับ
ด้านภาษา การแปล และการจัดทาพจนานุ กรม
ซึ่งคากล่าวนี้อาจเป็ นความจริงเพียงส่ วนเดียว
และเมื่อ กล่ า วถึง น านั ก าิ ท ยาศานตร์ ราชบัณฑิ ตยนภา ก็ยงิ่ เกิดคาถามและความสงสัยว่า
คือหน่วยงานอะไร ทาอะไรในราชบัณฑิตยสภา
ข้อมูล ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ อาจทาให้ เข้า ใจใน
บทบาทหน้ าที่ของราชบัณฑิตยสภา และของ
สานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภามากขึน้
ตามที่ได้บญ
ั ญัติไ ว้ในมาตรา ๖ พระราชบัญญัติราชบัณ ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “ให้
ราชบัณฑิ ตยสภาเป็ นสถานทีบ่ ารุงสรรพวิ ชาซึง่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรง
สถาปนาขึ้ น มี วตั ถุประสงค์ทีจ่ ะค้ นคว้าและวิ จยั เพือ่ เผยแพร่ส่งเสริ มแลกเปลี ย่ นความรู้
พัฒนาอนุรกั ษ์และให้ บริ การทางวิ ชาการให้ เป็ นคุณประโยชน์ แก่ ประเทศและประชาชน”
รวมถึงมีการกาหนดอานาจหน้ าที่ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ตราไว้ในมาตรา ๘ ด้วย
จากข้อบัญญัตดิ งั กล่าวจึงทาให้มกี ารกาหนดวิสยั ทัศน์ ราชบัณฑิตยสภาไว้ว่า “ราชบัณฑิ ตยสภา
เป็ นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปั ญญาแห่งชาติ และเป็ นองค์การพัฒนาความรู้ทีส่ ามารถ
เป็ นแหล่งอ้างอิ งทางวิ ชาการ”
เห็นได้ว่าพันธกิจโดยรวมของราชบัณฑิตยสภาเป็ นการบารุงสรรพวิชาและพัฒนาให้ เกิด
องค์ค วามรู้ โดยที่ง านทางด้า นภาษาเป็ น เพีย งส่ ว นหนึ่ งของภารกิจ อย่า งไรก็ต าม ภาษ าก็มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอดวัฒนธรรม และองค์ความรู้
ทาให้มนั มีส่วนเกี่ย วข้องกับ สรรพวิชาทัง้ ปวง ซึ่งเห็น ได้ตามพระราชบัญ ญัติร าชบัณ ฑิต ยสภา
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙ ได้แบ่งการดาเนินการทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาออกเป็ น ๓ สานัก
วิชาการ อันได้แก่ (๑) สานักธรรมศาสตร์และการเมือง (๒) สานักวิทยาศาสตร์ และ (๓) สานัก
ศิลปกรรม
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สาหรับสานักวิทยาศาสตร์ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “สานักวิ ทยาศาสตร์ ราชบัณฑิ ตยสภา
มี พ นั ธกิ จ ในการค้ น คว้ า วิ จ ัย บ ารุง และสร้ า งสรรค์ ส รรพวิ ช า ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนาผลงานทีไ่ ด้ออกเผยแพร่ให้เป็ นคุณประโยชน์ แก่ประเทศ
และประชาชน” สานักวิทยาศาสตร์มรี าชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ทีเ่ ป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิทยาศาสตร์ดเี ด่น นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ อาจารย์ดเี ด่นแห่ งชาติ รวมถึงอดีตและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วย ราชบัณฑิต
๕๘ ท่าน ภาคีสมาชิก ๒๖ ท่าน โดยแบ่งออกเป็ น ๖ ประเภทวิชา ดังนี้คอื
๑. ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีราชบัณฑิต ๑๒ ท่าน ภาคีสมาชิก ๔ ท่าน
๒. ประเภทวิชาเทคโนโลยี มีราชบัณฑิต ๕ ท่าน ภาคีสมาชิก ๔ ท่าน
๓. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีราชบัณฑิต ๑๕ ท่าน ภาคีสมาชิก ๔ ท่าน
๔. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ มีราชบัณฑิต
๘ ท่าน ภาคีสมาชิก ๕ ท่าน
๕. ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ มีราชบัณฑิต ๑๖ ท่าน ภาคีสมาชิก ๕ ท่าน
๖. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีราชบัณฑิต ๓ ท่าน ภาคีสมาชิก ๔ ท่าน
รายละเอียดของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกแต่ละท่านและในแต่ละประเภทวิชาผูอ้ า่ น
สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์ของสานักงานราชบัณฑิตสภาได้
กิ กรรมทางาิ ชาการของนานักาิ ทยาศานตร์ ราชบัณฑิ ตยนภา
เพื่อเป็ นการด าเนิ นงานทางวิชาการตามอ านาจหน้ าที่และพันธกิจที่ก าหนดไว้ในพระราช
บัญ ญัติร าชบัณ ฑิต ยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านั ก วิท ยาศาสตร์จึงจัด ให้มีกิจ กรรมทางวิ ช าเป็ น
๒ โครงการหลัก และนอกจากนี้ยงั จัดให้มจี ุลสารสานักวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นการสื่ อสารเผยแพร่
ผลงานวิช าการให้ก ับ ประชาชนทัวไป
่ ซึ่งรายละเอีย ดของเป้ า หมายและจุ ด ประสงค์ข องทั ้ง
๓ โครงการนี้มดี งั นี้ คือ
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๑. โควรงการ ปาฐกถาราชบัณฑิ ตนัญ ร นานักาิ ทยาศานตร์
โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรนี้ จัดให้มขี ้นึ เพื่อที่จะทาความร่วมมื อกับเครือข่าย
ทางวิชาการเพื่อทา การค้นคว้า วิจยั และบารุงสรรพวิชาในเรื่องที่เกี่ยวกับปั ญหาสาคัญของ
ประเทศอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง สอดคล้อ งตามอ านาจหน้ า ที่ท่ีก าหนดไว้ ตามพระราชบั ญ ญัติ
ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๕) โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
๑.๑ เป็ นการจัดประชุมและสัมมนาเพือ่ เผยแพร่ผลงานวิชาการจากการ ค้นคว้า วิจยั และ
บารุงสรรพวิชา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
ของสานักวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คณาจารย์ และนักวิชาของภาครัฐและเอกชน
๑.๒ เป็ นการระดมสมอง แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของโจทย์
ปั ญหาทีเ่ ป็ นเรื่องทีส่ าคัญของประเทศทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
๑.๓ เป็ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๑.๔ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามพันธกิจของราชบัณฑิตยสภาให้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะด้านการให้ความรูแ้ ก่หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนที่
สนใจ
3

๒. โควรงการ อาศรมควาามควิ ด ซึ่งเป็ นการระดมความคิดและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยเบือ้ งต้นเลือกดาเนินการใน ๔ ด้านทีเ่ ป็ นปั ญหาทีส่ าคัญประเทศ คือ
(ก). อาศรมความคิดด้านพลังงาน
(ข). อาศรมความคิดด้านสุขภาพ
(ค). อาศรมความคิดด้านอาหารและเกษตร และ
(ง). อาศรมความคิดด้านระบบโลกศาสตร์และวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
โดยที่โครงการอาศรมความคิดนี้มวี ตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ที่สอดคล้องตามอานาจ
หน้าที่และพันธกิจที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตริ าชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘
(๑) (๒) และ (๓) ดังนี้
๒.๑ เป็ นการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของ
โจทย์ปัญหาที่เป็ นเรื่องที่สาคัญของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจและสังคม
๒.๒ เป็ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง
๒.๓ เป็ นการเผยแพร่ แลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ และบูรณาการให้เกิด
การความรูท้ ส่ี ามารถเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้
๒.๔ ได้ขอ้ สรุปเป็ นรายงานผลการศึกษา สมุดปกขาว หรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งในประกอบการจัดทาเป็ นนโยบายเพือ่ นาเสนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๕ เป็ นเวทีทท่ี างานร่วมกันและนาเสนอผลการวิจยั ค้นคว้าของราชบัณฑิตและภาคี
สมาชิกในกลุม่ สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. โควรงการ ลุ นารนานักาิ ทยาศานตร์
เป็ นวารสารที่มคี วามมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรูท้ ่รี าชบัณฑิตและภาคี สมาชิกที่
ได้พ ฒ
ั นาขึ้น ให้เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน ตามอ านาจและหน้ า ที่ใ นพระราชบัญญัติ
ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๑), (๒) และ (๕) โดยมีจดั ให้มขี น้ึ ด้วยจุดประสงค์
ตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้
๑. เป็ นจุลสารทีม่ บี ทความขนาดสัน้ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี
เนื้อหาทีท่ นั สมัย มีความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ ต่อประชาชนโดยทัวไป
่ ผูอ้ ่านเข้าใจในเนื้อหา
ได้งา่ ย และสามารถเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้
๒. เป็ นบทความวิชาการทีเ่ ป็ นการเผยแพร่ผลการค้นคว้าวิจยั ของราชบัญฑิตและภาคีสมาชิก
และ/หรือ เป็ นบทความที่ได้จากการเรียบเรียงมาจากการบรรยายทางวิชาการในสานัก
วิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
๓. เป็ นบทความวิชาการทีเ่ ป็ นการรวบรวมจากการเสวนาหรือการประชุมทางวิชาการ และ/
หรือของสานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
๔. เป็ นบทความวิชาการทีร่ วบรวมจากการประชุมทางวิชาการของโครงการอาศรมความคิด
ของสานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
๕. เป็ นจุลสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ทีน่ าเสนอบนเว็บไซต์ของสานักวิทยาศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา
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ผลงานทางาิ ชาการของนานักาิ ทยาศานตร์ ราชบัณฑิ ตยนภา
นอกจากการดาเนินกิจกรรมทางวิชาการดังที่กล่าวมาแล้ว ยังงานทางวิชาการอื่ น ๆ ที่
สานักวิทยาศาสตร์ดาเนินการอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ ซึง่ เป็ นผลงานทางวิชาการทีต่ อบสนองต่อพันธกิจ
ทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตริ าชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามทีส่ รุปไว้ในตารางผลงานของ
สานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
๑. บทความวิชาการพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ผลงานนี้เป็ นการแสดงถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของสานัก
วิทยาศาสตร์ ที่ส ามารถวิจ ยั คิด ค้น จนสามารถผลิตผลงานที่พมิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติท่มี มี าตราฐานสูงได้ ตัวอย่างเช่นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลงานพิม พ์
เผยแพร่ ถึง ๑๖๒ และ ๒๑๐ บทความ ตามล าดับ ซึ่ง นอกจากเป็ น การสร้า งสรรค์ ค วามรู้
อย่างต่อเนื่องต่อวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศตามมาตรา ๘ (๑)
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ยังเป็ นการสร้างชื่อเสียงของประเทศและ
ราชบัณฑิตยสภาด้วย
๒. การบรรยายทางวิชาการภายในสานักวิทยาศาสตร์ปีละ ๒๔ ครัง้ ครัง้ ละ ๓ เรื่อง
๓. บทความวิชาการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชบัณฑิตยสภา มักเป็ นบทความวิชาการทีไ่ ด้
บรรยายในที่ป ระชุม ของสานักวิทยาศาสตร์และได้ผ่า นการวิพ ากษ์จ ากราชบัณฑิตและ ภาคี
สมาชิก หรือเป็ นบทความจากนักวิชาการภายนอกที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณ วุฒแิ ล้ว
รวมถึง สมุดปกขาว ข้อสรุป หรือบทความ เสนอแนวนโยบายในการแก้ปัญหา และการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการจากโครงการอาศรมความคิด สานักวิทยาศาสตร์ ๔ ด้าน
๔. ราชบัณฑิตหรือภาคีสมาชิก เรียบเรียงองค์ความรูท้ จ่ี ดั ทาเป็ นหนังสือหรือตาราเพือ่ เผยแพร่
๕. โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สานักวิทยาศาสตร์
๖. จัดทาพจนานุ กรมศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมนี้เป็ นไปตามหน้าทีท่ ก่ี าหนด
ไว้ใ น มาตรา ๘ (๖) พระราชบัญ ญัติร าชบัณ ฑิต ยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านั ก วิท ยาศาสตร์มี
คณะกรรมการจัดทาพจนานุ กรมศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๒๕ คณะ โดยมี
อานาจหน้ าที่ในการคัดเลือกศัพท์และจัดทาคาอธิบายสัน้ ๆ โดยที่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ.
๒๕๖๔ คณะกรรมการสามารถบัญญัตศิ พั ท์ได้รวมถึง ๖,๕๙๐ และ ๗,๖๓๗ คา ตามลาดับ
๗. บทความวิชาการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
๘. เข้าร่วมเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
๙. จัดให้มเี ว็บไซต์ของสานักวิทยาศาสตร์ เพือ่ สื่อสารและเผยแพร่ผลงานของสานักฯ
๑๐. จัดให้มี youtube channel เพือ่ เผยแพร่ผลงานและการบรรยายของสานักวิทยาศาสตร์
๑๑. มีการจัดทาจุลสารสานักวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียบเรียงงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้เป็ น
ความรู้ เพือ่ เป็ นประโยชน์กบั ประเทศและประชาชน
ท้ายทีส่ ุดนี้ในนามของสานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา หวังว่าการทีไ่ ด้มโี อกาสแจกแจง
กิจกรรม การดาเนินการทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของสานักฯ อาจช่วยทาให้เกิดความ
เข้าใจในพันธกิจของสานักวิทยาศาสตร์ได้มากยิง่ ขึ้นไม่มากก็น้อย สาหรับผู้ ท่สี นใจในการร่วม
ทางานกับสานักฯ ซึ่งอาจทาได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สานักฯ จัดขึ้ น หรือการสมัคร
เข้า ร่ ว มเป็ น ภาคีส มาชิก ของส านัก ฯ ซึ่ง จะมีก ารประกาศรับ สมัค รในโอกาสที่ส มควรต่ อไป
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