
ประธานส านักแถลง

เรียน ท่านผูมี้เกียรติ และผูท่ี้ให้ควาามนนใ 
เมื่อกล่าวถงึ ราชบณัฑติยสภาคนทัว่ไปมกั

มคีวามเขา้ใจว่าเป็นหน่วยงานทีท่ างานเกี่ยวกบั 
ดา้นภาษา การแปล และการจดัท าพจนานุกรม
ซึ่งค ากล่าวน้ีอาจเป็นความจรงิเพยีงส่วนเดยีว 
และเมื่อกล่าวถึงน านักาิทยาศานตร์ ราช-
บณัฑิตยนภา กย็ิง่เกดิค าถามและความสงสยัว่า 
คอืหน่วยงานอะไร ท าอะไรในราชบณัฑติยสภา 
ข้อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไปน้ีอาจท าให้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของราชบณัฑติยสภา และของ
ส านกัวทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภามากขึน้ 

ตามที่ได้บญัญตัิไว้ในมาตรา ๖ พระราชบญัญตัิราชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “ให้
ราชบณัฑิตยสภาเป็นสถานทีบ่ ารงุสรรพวิชาซึง่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรง
สถาปนาข้ึน มีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะค้นคว้าและวิจยัเพือ่เผยแพร่ส่งเสริมแลกเปลีย่นความรู้
พฒันาอนุรกัษ์และให้บริการทางวิชาการให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน” 
รวมถึงมกีารก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานราชบณัฑติยสภา ตามที่ตราไวใ้นมาตรา ๘ ดว้ย 
จากขอ้บญัญตัดิงักล่าวจงึท าใหม้กีารก าหนดวสิยัทศัน์ราชบณัฑติยสภาไวว้่า “ราชบณัฑิตยสภา 
เป็นสถาบนัหลกัของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและเป็นองคก์ารพฒันาความรู้ทีส่ามารถ
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ” 

เห็นได้ว่าพนัธกิจโดยรวมของราชบณัฑติยสภาเป็นการบ ารุงสรรพวชิาและพฒันาให้ เกิด
องค์ความรู้ โดยที่งานทางด้านภาษาเป็นเพียงส่วนหน่ึงของภารกิจ อย่างไรก็ตาม ภาษาก็มี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร ถ่ายทอดวฒันธรรม และองคค์วามรู ้
ท าให้มนัมีส่วนเกี่ยวข้องกบัสรรพวิชาทัง้ปวง ซึ่งเห็นได้ตามพระราชบญัญตัิราชบณัฑติยสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙ ไดแ้บ่งการด าเนินการทางวชิาการของราชบณัฑติยสภาออกเป็น ๓ ส านัก
วชิาการ อนัได้แก่ (๑) ส านักธรรมศาสตร์และการเมอืง (๒) ส านักวิทยาศาสตร์ และ (๓) ส านัก
ศลิปกรรม 

าินยัทศัน์ น านักาิทยาศานตร์
“มีพันธกิจในการค้นคว้า  วิจ ัย  บ ารุง 

และสร้างสรรค์สรรพวิชา ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรม เพือ่น าผลงานทีไ่ด้
สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์
แก่ประเทศและประชาชน”
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ส าหรบัส านกัวทิยาศาสตรไ์ดก้ าหนดวสิยัทศัน์ไวว้า่ “ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบณัฑิตยสภา
มีพนัธกิจในการค้นคว้า วิจัย บ ารุงและสร้างสรรค์สรรพวิชา ในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวตักรรม และน าผลงานทีไ่ด้ออกเผยแพร่ให้เป็นคณุประโยชน์แก่ประเทศ
และประชาชน” ส านกัวทิยาศาสตรม์รีาชบณัฑติและภาคสีมาชกิ ทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒ ินกัวชิาการ 
ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวทิยาศาสตรด์เีดน่ นกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิอาจารยด์เีด่นแห่งชาต ิรวมถงึอดตีและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ่งประกอบไปดว้ย ราชบณัฑติ 
๕๘ ทา่น ภาคสีมาชกิ ๒๖ ทา่น โดยแบง่ออกเป็น ๖ ประเภทวชิา ดงัน้ีคอื 
๑. ประเภทวชิาวศิวกรรมศาสตร ์มรีาชบณัฑติ ๑๒ ทา่น ภาคสีมาชกิ ๔ ทา่น
๒. ประเภทวชิาเทคโนโลย ีมรีาชบณัฑติ ๕ ทา่น ภาคสีมาชกิ ๔ ทา่น
๓. ประเภทวชิาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิมรีาชบณัฑติ ๑๕ ทา่น ภาคสีมาชกิ ๔ ทา่น
๔. ประเภทวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรและสตัวแพทยศาสตร ์มรีาชบณัฑติ 

๘ ทา่น ภาคสีมาชกิ ๕ ทา่น
๕. ประเภทวชิาแพทยศาสตรแ์ละทนัตแพทยศาสตร ์มรีาชบณัฑติ ๑๖ ทา่น ภาคสีมาชกิ ๕ ทา่น
๖. ประเภทวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มรีาชบณัฑติ ๓ ทา่น ภาคสีมาชกิ ๔ ทา่น

รายละเอยีดของราชบณัฑติและภาคสีมาชกิแต่ละทา่นและในแต่ละประเภทวชิาผูอ้า่น
สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตข์องส านกังานราชบณัฑติสภาได้
กิ กรรมทางาิชาการของน านักาิทยาศานตร์ ราชบณัฑิตยนภา

เพื่อเป็นการด าเนินงานทางวิชาการตามอ านาจหน้าที่และพนัธกิจที่ก าหนดไว้ในพระราช
บญัญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักวิทยาศาสตร์จึงจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาเป็น 
๒ โครงการหลกั และนอกจากน้ียงัจดัใหม้จีุลสารส านักวทิยาศาสตร ์เพื่อเป็นการสื่อสารเผยแพร่
ผลงานวิชาการให้กับประชาชนทัว่ไป ซึ่งรายละเอียดของเป้าหมายและจุดประสงค์ของทั ้ง 
๓ โครงการน้ีมดีงัน้ี คอื 2



๑. โควรงการ ปาฐกถาราชบณัฑิตนญั ร น านักาิทยาศานตร์
โครงการปาฐกถาราชบณัฑติสญัจรน้ี จดัใหม้ขีึ้นเพื่อที่จะท าความร่วมมือกบัเครอืข่าย

ทางวชิาการเพื่อท า การคน้คว้า วจิยั และบ ารุงสรรพวชิาในเรื่องที่เกี่ยวกบัปัญหาส าคญัของ
ประเทศอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติ
ราชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๕) โดยมวีตัถุประสงค ์คอื

๑.๑ เป็นการจดัประชุมและสมัมนาเพือ่เผยแพรผ่ลงานวชิาการจากการ คน้ควา้ วจิยัและ
บ ารุงสรรพวชิา ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของราชบณัฑติและภาคสีมาชกิ 
ของส านกัวทิยาศาสตรแ์ก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คณาจารย ์และนกัวชิาของภาครฐัและเอกชน  

๑.๒ เป็นการระดมสมอง แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์ ของโจทย์
ปัญหาทีเ่ป็นเรื่องทีส่ าคญัของประเทศทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าต ินโยบายรฐับาล และ
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม  

๑.๓ เป็นการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานหรอืสถาบนัทางวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาสมรรถนะของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

๑.๔ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามพนัธกจิของราชบณัฑติยสภาใหด้ี
ยิง่ขึน้โดยเฉพาะดา้นการใหค้วามรูแ้ก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง นักวชิาการ ตลอดจนประชาชนที่
สนใจ  
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๒. โควรงการ อาศรมควาามคิวด ซึ่งเป็นการระดมความคดิและจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
โดยเบือ้งตน้เลอืกด าเนินการใน ๔ ดา้นทีเ่ป็นปัญหาทีส่ าคญัประเทศ คอื

(ก). อาศรมความคดิดา้นพลงังาน
(ข). อาศรมความคดิดา้นสุขภาพ 
(ค). อาศรมความคดิดา้นอาหารและเกษตร และ 
(ง). อาศรมความคดิดา้นระบบโลกศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม

โดยที่โครงการอาศรมความคดิน้ีมวีตัถุประสงค์และเป้าหมาย ที่สอดคลอ้งตามอ านาจ
หน้าที่และพนัธกจิที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัริาชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ 
(๑) (๒) และ (๓) ดงัน้ี

๒.๑ เป็นการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์ ของ
โจทยปั์ญหาที่เป็นเรื่องที่ส าคญัของประเทศที่สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าติ นโยบาย
รฐับาล และสภาพเศรษฐกจิและสงัคม  

๒.๒ เป็นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานหรอืสถาบนัทางวชิาการที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ และส่งเสรมิให้เกิดการพฒันาสมรรถนะของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  

๒.๓ เป็นการเผยแพร ่แลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ และบรูณาการให้เกดิ
การความรูท้ีส่ามารถเป็นแหลง่อา้งองิทางวชิาการได ้ 

๒.๔ ได้ขอ้สรุปเป็นรายงานผลการศึกษา สมุดปกขาว หรอืขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็น
สว่นหน่ึงในประกอบการจดัท าเป็นนโยบายเพือ่น าเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

๒.๕ เป็นเวททีีท่ างานรว่มกนัและน าเสนอผลการวจิยัคน้ควา้ของราชบณัฑติและภาคี
สมาชกิในกลุม่สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง

๓. โควรงการ ลุนารน านักาิทยาศานตร์
เป็นวารสารที่มคีวามมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรูท้ี่ราชบณัฑติและภาคีสมาชกิที่

ได้พฒันาขึ้น ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตามอ านาจและหน้าที่ในพระราชบัญญัติ
ราชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๑), (๒) และ (๕) โดยมจีดัใหม้ขีึน้ดว้ยจุดประสงค์
ตามขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัน้ี
๑. เป็นจุลสารทีม่บีทความขนาดสัน้ ทางดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยมี

เน้ือหาทีท่นัสมยั มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทัว่ไป ผูอ้่านเขา้ใจในเน้ือหา
ไดง้า่ย และสามารถเป็นแหลง่อา้งองิทางวชิาการได้

๒. เป็นบทความวชิาการทีเ่ป็นการเผยแพรผ่ลการคน้ควา้วจิยัของราชบญัฑติและภาคสีมาชกิ 
และ/หรอื เป็นบทความที่ไดจ้ากการเรยีบเรยีงมาจากการบรรยายทางวชิาการในส านัก
วทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา

๓. เป็นบทความวชิาการทีเ่ป็นการรวบรวมจากการเสวนาหรอืการประชุมทางวชิาการ และ/
หรอืของส านกัวทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา

๔. เป็นบทความวชิาการทีร่วบรวมจากการประชุมทางวชิาการของโครงการอาศรมความคดิ
ของส านกัวทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา 

๕. เป็นจุลสารแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-journal) ทีน่ าเสนอบนเวบ็ไซต์ของส านักวทิยาศาสตร ์
ราชบณัฑติยสภา 4



ผลงานทางาิชาการของน านักาิทยาศานตร ์ราชบณัฑิตยนภา
นอกจากการด าเนินกิจกรรมทางวชิาการดงัที่กล่าวมาแล้ว ยงังานทางวิชาการอื่ น ๆ ที่

ส านกัวทิยาศาสตรด์ าเนินการอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ซึง่เป็นผลงานทางวชิาการทีต่อบสนองต่อพนัธกจิ
ทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัริาชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามทีส่รุปไวใ้นตารางผลงานของ
ส านกัวทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา และมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี คอื
๑. บทความวชิาการพมิพเ์ผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

ผลงานนี้เป็นการแสดงถงึความเขม้แขง็ทางวชิาการของราชบณัฑติและภาคสีมาชกิของส านัก
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถวิจยั คิดค้น จนสามารถผลิตผลงานที่พมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดบั
นานาชาติที่มมีาตราฐานสูงได้ ตวัอย่างเช่นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ มผีลงานพมิพ์
เผยแพร่ถึง ๑๖๒ และ ๒๑๐ บทความ ตามล าดับ ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างสรรค์ความรู้
อย่างต่อเน่ืองต่อวงการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ของประเทศตามมาตรา ๘ (๑) 
พระราชบญัญตัิราชบณัฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว้ ยงัเป็นการสรา้งชื่อเสยีงของประเทศและ
ราชบณัฑติยสภาดว้ย 
๒. การบรรยายทางวชิาการภายในส านกัวทิยาศาสตรปี์ละ ๒๔ ครัง้ ครัง้ละ ๓ เรื่อง
๓. บทความวชิาการพมิพ์เผยแพร่ในวารสารราชบณัฑติยสภา มกัเป็นบทความวิชาการทีไ่ด้
บรรยายในที่ประชุมของส านักวิทยาศาสตร์และได้ผ่านการวิพากษ์จากราชบณัฑิตและภาคี
สมาชกิ หรอืเป็นบทความจากนักวชิาการภายนอกที่ไดผ้่านการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒแิล้ว 
รวมถึง สมุดปกขาว ขอ้สรุป หรอืบทความ เสนอแนวนโยบายในการแก้ปัญหา และการสร้าง
เครอืขา่ยทางวชิาการจากโครงการอาศรมความคดิ ส านกัวทิยาศาสตร ์๔ ดา้น
๔. ราชบณัฑติหรอืภาคสีมาชกิ เรยีบเรยีงองคค์วามรูท้ีจ่ดัท าเป็นหนงัสอืหรอืต าราเพือ่เผยแพร่
๕. โครงการปาฐกถาราชบณัฑติสญัจร ส านกัวทิยาศาสตร ์
๖. จดัท าพจนานุกรมศพัทท์างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกจิกรรมน้ีเป็นไปตามหน้าทีท่ีก่ าหนด
ไว้ใน มาตรา ๘ (๖) พระราชบญัญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘  ส านักวิทยาศาสตร์มี
คณะกรรมการจดัท าพจนานุกรมศพัทท์างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน ๒๕ คณะ โดยมี
อ านาจหน้าที่ในการคดัเลอืกศพัท์และจดัท าค าอธบิายสัน้ ๆ โดยที่ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. 
๒๕๖๔ คณะกรรมการสามารถบญัญตัศิพัทไ์ดร้วมถงึ ๖,๕๙๐ และ ๗,๖๓๗ ค า ตามล าดบั
๗. บทความวชิาการพมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบัชาติ
๘. เขา้รว่มเป็นเจา้ภาพจดัประชุมหรอืสมัมนาทางวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ
๙. จดัใหม้เีวบ็ไซตข์องส านกัวทิยาศาสตร ์เพือ่สื่อสารและเผยแพรผ่ลงานของส านกัฯ
๑๐. จดัใหม้ ีyoutube channel เพือ่เผยแพรผ่ลงานและการบรรยายของส านกัวทิยาศาสตร์
๑๑. มกีารจดัท าจุลสารส านักวทิยาศาสตร์ เพื่อเรยีบเรยีงงานทางวชิาการเพื่อเผยแพร่ให้เป็น
ความรู ้เพือ่เป็นประโยชน์กบัประเทศและประชาชน 

ทา้ยทีสุ่ดน้ีในนามของส านกัวทิยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา หวงัวา่การทีไ่ดม้โีอกาสแจกแจง
กจิกรรม การด าเนินการทางวชิาการ และผลงานทางวชิาการของส านกัฯ อาจชว่ยท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจในพนัธกิจของส านักวทิยาศาสตร์ได้มากยิง่ขึ้นไม่มากก็น้อย ส าหรบัผู้ที่สนใจในการร่วม
ท างานกบัส านักฯ ซึ่งอาจท าไดโ้ดยการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่ส านักฯ จดัขึ้น หรอืการสมคัร
เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของส านักฯ ซึ่งจะมีการประกาศรับสมคัรในโอกาสที่สมควรต่ อไป                    
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