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สวัสดีค่ะ ชาวประชาคมวิจัยและหน่วยงานในระบบ 

วิจัยและนวัตกรรม พบกับโฉมใหม่ของประชาคมวิจัยภายใต ้

การเปลี่ยนแปลงจาก สกว. สู่ สกสว. ในฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 

ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มีนาคม 2563) ซึ่งแม้ว่าภารกิจของ 

องค์กรจะเปลี่ยน หากแต่การสื่อสารเรื่องราวดีๆ อันเป็น 

ความรู ้ในแวดวงวิจัยยังคงด�าเนินต่อไปเพื่อพัฒนาสู ่สังคม 

ฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง

เมือ่วนัที ่2 พฤภาคม 2563 นบัเป็นประวตัศิาสตร์แห่ง 

การเปลีย่นแปลงของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 

ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้โอนย้ายหน่วยงาน 

และปรบัเปลีย่นบทบาทหน้าทีจ่ากหน่วยงานทีใ่ห้ทนุสนบัสนนุ 

การวิจัยมากว่า 27 ปี สู่การปฏิบัติภารกิจใหม่ในการส่งเสริม 

สนับสนนุและขบัเคล่ือนระบบการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

และสหวทิยาการ ภายใต้ชือ่ “ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือ “ สกสว.” หน้าที่หลัก 

ของเราคือ การจดัท�าแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

ของประเทศ ขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดสรร 

งบประมาณไปยังหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมผ่าน 

“กองทนุ TSRI Fund” โดยภารกจิใหม่นีเ้ป็นการเปลีย่นแปลง 

ที่ท้าทายอย่างยิ่ง...

จดหมายข่าว “ประชาคมวจิยั” ทีม่มีาต่อเนือ่งยาวนาน 

กไ็ม่ได้หายไปไหน หากแต่เราเพิม่ความเข้มข้นของเนือ้หาสาระ 

และปรับเปลี่ยนเป็น “วารสารองค์กร” ที่เน้นเนื้อหาการวิจัย 

ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตลอดจน 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ 

ขององค์กรที่ยกระดับสู่การมองเชิงระบบของประเทศ ภายใต้ 

ชื่อวารสาร “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TSRI 

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

Research and Innovation Society” โดยในปีงบประมาณ  

2562 นี้ จะมาพบกับท่านผู้อ่านราย 3 เดือน 

“ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” ฉบับที่ 1 นี้มีเรื่องราว 

เนื้อหาน่าติดตามภายใต้ธีมหลักคือ “Change and Challenge”  

โดยมีบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ “รีเซ็ตระบบ 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทัพใหม่...ย�้าวิจัย 

ต้องตอบโจทย์ประเทศ” ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของ 

การเปลี่ยนแปลงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตามด้วย 

การท�าความรู้จักหน่วยงานสนับสนุนการให้ทุนวิจัยของประเทศ

 

เนื้อหาความรู้น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวที่ห้ามพลาด อาทิ 

That’s Good ที่น�าเสนอความรู้เกี่ยวกับ “อดีตและอนาคตของ 

การส�ารวจดาวพธุ” คอลมัน์ For The Future น�าเสนอถงึ “ก�าเนดิ 

และชวีติคนอจัฉริยะ” คอลมัน์ Ignite by Innovation ทีช่วนผูอ่้าน 

ให้ก้าวทัน “โอกาสใหม่...ในโลกดิจิทัล”

 

นอกจากนี้ คอลัมน์ Community Networking ยังสะท้อน 

ให้เหน็ถงึการให้ความส�าคญักบังานวจิยัอนัทรงคณุค่าของเครอืข่าย 

นักวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยในฉบับนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมาก 

อาทิ “Frontier Research … ถึงเวลาของประเทศไทยกับงาน 

วิจัยช้ันแนวหน้า” “เปิดอาณาจักร Food Innopolis ศูนย์กลาง 

นวัตกรรมอาหารของโลก” “Innovation Thailand จากประเทศ 

ฐานวัฒนธรรม...สู่ประเทศฐานนวัตกรรม” “ยกระดับวิจัยและ 

นวัตกรรมไทย...ผ่านการเรียนรู้ระบบวิจัยในต่างแดน”

ถึงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงไปสู่ความท้าทาย...ประชาคม 

วิจัยและนวัตกรรม ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความรู้และการเชื่อมต่อ 

เครอืข่ายนกัวจิยัเสมอค่ะ...ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุกบัฉบบัปฐมฤกษ์ 

และสวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ

บรรณาธิการแถลง

Editor Talks



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)

บทความใน “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” เป็น 
ความคิดเห็นและทัศนะของผู้เขียนแต่ละท่าน  
สกสว. ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
สกสว. จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 43 เพื่อส่งเสริม  

สนบัสนนุ และขับเคลือ่นระบบการวจิยัและนวตักรรม 

ของประเทศในทุกด้าน รวมถึงสนับสนุนการน�า 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อให ้

เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

สกสว. เป็นหน่วยงานของรัฐในก�ากับของกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ศ. นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

รศ. ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล

คุณจุมพล เหมะคีรินทร์
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ผศ. ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
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ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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 เปิดหน้างานใหม่ด้วยหลักคิด... 
 ขับเคลื่อนงานการศึกษา คู่พัฒนาระบบ 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ถือเป็นกระทรวงน้องใหม่ท่ีเพิ่งเริ่มก่อตั้งได้เพียงไม่ก่ีเดือน เน้น 

ภารกจิส�าคญั 3 เรือ่งคอื (1) การสร้างและพัฒนาคน (Brainpower 

และ Manpower) เพราะคนเป็นทรัพย์สินที่ส�าคัญมากส�าหรับโลก

ในศตวรรษที ่21  (2) การสร้างองค์ความรูผ่้านงานวจิยั (Research,  

Development and Innovation; RDI) และ (3) การสร้างและ 

พัฒนานวัตกรรม ซ่ึงงานวิจัยจากน้ีต่อไปต้องมี 2 ทิศทางคือ  

(1) งานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัจจุบันของประเทศ เน้นเรื่องนวัตกรรม 

และ (2) งานวิจัยที่ตอบโจทย์อนาคต (Research for the Future) 

ทัง้ Frontier Research และ Frontier Knowledge เพราะเมือ่ถงึ 

วันหนึ่งเราจะต้องยืนได้ด้วยขาของเราเองในด้านองค์ความรู้ แต่ 

ณ วันนี้ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี เรายังไม่ได้ 

มีเป็นของเราเองเท่าใดนัก เราจึงต้องสร้างเทคโนโลยีของเราด้วย 

(Technology Localization) ซ่ึงพลังของการวิจัยลักษณะนี ้

ส ่วนหนึ่งจะเป็นงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แต่อย่างไรกต็ามต้องมงีานวจิยัในเชงิสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์จึงเป็นเรื่อง 

ที่มีความจ�าเป็นมาก...เหตุผลส�าคัญที่การสร้างคนและองค์ความรู ้

เวลานี้โลกกำาลังถูก “Disrupt” 

หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแทบจะเรียกได้ว่า “ถอนรากถอนโคน” กันเลยทีเดียว

หน่ึงในการปฏิรูปประเทศเพื่อให้อยู่รอดและเผชิญหน้ากับภาวะท่ีท้าทายเช่นน้ี คือ การเตรียมประเทศ 
ใหข้บัเคลือ่นบนเศรษฐกจิฐานนวัตกรรม มุง่พัฒนารากฐานประเทศใหแ้ขง็แกร่ง เตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 
ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายสำาหรับผู้ที่มีบทบาทสำาคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยแววตาท่ีมุ่งม่ันและความตัง้ใจในการสานต่อภารกิจเดมิสู่ภารกิจใหม่ภายใต้กระทรวงน้องใหม่ท่ีช่ือว่า  
“กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม” หรือกระทรวง อว. นำาทพัโดย ดร.สุวทิย์ เมษินทรย์ี 
รัฐมนตรีท่านแรกของกระทรวงแห่งนี้ จะมีหลักคิด วิธีทำางานแบบมุ่งเป้าอย่างไร อ่านได้จากบทสัมภาษณ์ที่เรา 
ได้ร้อยเรียงถ้อยความสำาคัญลงในวารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ฉบับปฐมฤกษ์นี้ 

ต้องไปด้วยกันเพราะในความเป็นจริง องค์ความรู้ทางวิชาการ 

ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)  

ขณะที่สถาบันวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ อยู ่ในสังกัดกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ดังนั้นการที่เอาสองส่วนนี้มาอยู่ 

ภายใต้กระทรวงใหม่คือ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม” (กระทรวง อว.) จึงตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี

ความหมายของชื่ อกระทรวงใหม ่คื อ  “กระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” จึงมีความหมาย 

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องอุดมศึกษา ซึ่งต้องท�าหน้าที่เป็น Forefront  

ในการขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู ่Thailand 4.0 แต่ “อุดมศึกษา”  

ไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างคน แต่ต้องดึงเรื่องวิทยาศาสตร์และวิจัย  

มาช่วยกันสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสถาบันวิจัย เพ่ือเปลี่ยนผ่าน 

ประเทศไทยไปสูน่วตักรรม (Innovation Nation) ภายใต้ 3 ภารกิจ 

ส�าคัญของกระทรวง อว. คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้  

และสร้างนวัตกรรม 

ณ วันนี้เหตุผลส�าคัญที่เราตั้งกระทรวงใหม่ และจัดทัพใหม ่

ให้มี 4 Platforms 16 Programs ได้แก่ (1) การพัฒนาก�าลังคน 

และสถาบันความรู้ (2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ 

ท้าทายของสงัคม (3) การวจิยัและสร้างนวัตกรรมเพือ่เพ่ิมขดีความ 

สามารถการแข่งขัน และ (4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหล่ือมล�้า เพ่ือต้องการให้เกิด 

การตอบโจทย์ประเทศและเกิดการใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่าที่สุด 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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 สร้างนิเวศทางปัญญา...วิธีท�างานใหม่ 
 เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

กระทรวง อว. เป็นกระทรวงของการวางฐานรากประเทศ 

เพื่อเตรียมความพร้อมของคนไทยไปสู ่ศตวรรษที่ 21 และ 

มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 

ด้วยนวัตกรรม” (Value - Based Economy) ซ่ึงเป็นโจทย์ที ่

ยากมาก ไม่เหมือนการท�างานของกระทรวงอื่นที่สามารถเปลี่ยน 

นโยบาย หรือตอบโจทย์เชิงประเด็นได้ กระทรวง อว. ไม่ได้เป็น 

กระทรวงที่ตอบโจทย์เชิงประเด็น แต่เป็นกระทรวงที่ตอบโจทย ์

เชิงนโยบาย เชิงโครงสร้าง เป็นการท�างานระดับนโยบายที่จะต้อง 

ใช้เวลาให้การท�างานแต่ละส่วนสุกงอมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ  

หลายเรื่องต้องใช้พลังปัญญา ซึ่งแต่เดิมพลังปัญญามีอยู ่อย่าง 

กระจัดกระจาย ประกอบกับต้องใช้พลังการขับเคลื่อนของทุก 

ภาคส่วนทัง้บคุลากรทีม่ใีนสถาบนัวจิยั และในมหาวทิยาลยั รวมถงึ 

ต้องน�าภาคเอกชน ซึ่งต่อไปจะมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเข้ามา 

ร่วมด้วย

พลังที่แท้จริงของการเปลี่ยนผ่านประเทศโดยใช้ฐาน 

งานวิจัยสู่นวัตกรรมในอนาคตนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักที่ส�าคัญคือ 

ภาคเอกชน รวมกับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอีกในสัดส่วน 

25% ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่ง Catalyst ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

จากเดิมทีภ่าครฐัมงีบประมาณวจิยัแบบต่างคนต่างท�าเป็นเบีย้หวัแตก 

มีความซ�้าซ้อน รวมถึงงานวิจัยบางอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศ 

แต่ตอบโจทย์เพียงเพื่อให้ได้ต�าแหน่งทางวิชาการ...ดังนั้นการจัด 

ระเบียบระบบวิจัยใหม่ให้มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ตอบโจทย์ 

ประเทศได้จริง และเกิดพลังของการตั้งโจทย์วิจัยที่เสริมสร้าง 

ความร่วมมือ 4 ฝ่าย หรือจตุภาคี (Quadruple Helix) ระหว่าง 

“ณ วันนี้ การผลักดันในส่วนของงบประมาณเพ่ือ 
ปฏิรปูงานวิจัยต่อ GDP เพ่ิมสงูข้ึน จากเดมิมสีดัส่วนเพียง 
0.48% ขยับเป็น 1.1% ต่อ GDP แต่ท่ีน่าสนใจ คือ 
งบประมาณ 1.1% ต่อ GDP มาจากภาคเอกชนถึง 70 - 
80%”

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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ภาครัฐ, เอกชน/ชุมชน/สังคม, มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และ 

เครือข่ายต่างประเทศ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่อย่าง

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และส�านักงานคณะกรรมการ 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมถึงหน่วยบริหาร 

จัดการทุน (Program Management Unit ; PMU) อีก  

7 หน่วยงาน มาช่วยกันตั้งโจทย์วิจัยให้ชัดเจน และใช้กลไกจัดสรร 

งบประมาณรายปีเป็นก้อนใหญ่ในลักษณะ Block Grant และ  

Multi - Year ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

แทนการให้ทุนรายโครงการ เพื่อให้การรับทุนวิจัยไม่ต้องมาน่ังลุ้น 

ตอนปลายปีว่าปีนีไ้ด้รับทนุ แล้วปีหน้าจะได้รบัทนุต่อหรอืไม่ เพราะ 

อย่างที่ทราบกันดีว่าธรรมชาติของงานวิจัยบางครั้งจะมีความเสี่ยง 

ในตัวผลงานวิจัยเอง ไม่สามารถคาดเดาได้ กว่าผลการวิจัยจะใช ้

ได้จริงก็เกือบปีที่ห้า ปีที่หก หรืออาจจะไม่เกิดผลใดๆ เลย หรือ 

อาจเกิดผลกระทบจากงานวิจัยเร็วมากก็เป็นได้

 จัดทัพใหม่...ระบบทุนวิจัยและนวัตกรรม 
 ของประเทศ

ฉะน้ันระบบนิเวศของการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศ 

จะมีลักษณะส�าคัญ 4 ประการ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นบทบาทของ 

ส�านักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

ด้วยคือ (1) ออกแบบการท�างานขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร์ผ่าน  

4 Platforms 16 Programs (2) ระบบงบประมาณใหม่ในลักษณะ 

Block Grant ที่ตอบโจทย์ส�าคัญและสามารถท�าการวิจัยได้อย่าง 

ต่อเนื่อง (Multi - Year) (3) การวิจัยที่เป็นการผนึกก�าลังกันของ  

4 ภาคส่วน (Quadruple Helix) คือ ภาครัฐ, เอกชน/ชุมชน/ 

สังคม, มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือข่ายต่างประเทศ  

ในลักษณะ Consortium ซ่ึงหมายถึงการท�างานร่วมกันระหว่าง 

หลายๆ มหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัย, หลายๆ มหาวิทยาลัยท�างาน 

ร่วมกับภาคเอกชน จับมือกับชุมชน หรือแม้กระทั่งการท�าวิจัย 

ร่วมกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และ 

(4) การท�าวจิยัเพือ่ตอบโจทย์ท้าทายของสงัคม เช่น การให้กลุม่วจิยั 

ในแต่ละ Quadruple Helix ไปท�าวิจัยเพื่อแข่งกันตอบโจทย์เพื่อ 

ให้ได้ผลงานวิจัยที่แหลมคม มีคุณภาพ ท�าให้การท�างานระยะยาว 

ในลักษณะ Consortium นี้เกิดความเชี่ยวชาญในการท�างาน 

วิจัยเฉพาะเรื่องได้อย่างแท้จริง 

ส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่ในการจัดทัพและจัดตั้งกระทรวง อว. คือ 

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย  

ยทุธศาสตร์ แผนและงบประมาณ รวมถงึการติดตามและประเมนิผล 

การด�าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ส่วน ส�านักงาน 

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะมี 

หน้าที่หลักคือ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานใน 

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพ่ือตอบโจทย ์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ถ้าเป็นการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมใน 

ประเด็นส�าคัญของประเทศ ในชั้นต้นยังคงเป็นงานตามภารกิจเดิม 

ของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใน “โครงการท้าทายไทย”  

(Grand Challenges Thailand) ซึง่เดมิมีภารกจิสนบัสนนุการวจิยั 

และนวัตกรรมในเรื่องส�าคัญในระดับชาติและนานาชาติ โดยกลไก 

Grand Challenges อยู่แล้ว

 การท�างานของกระทรวง อว. ในระยะแรก 
 ของปี 2563 นี้เสมือน “จับปูใส่กระด้ง”

เพราะเป็นหน้างานใหม่ที่ต้องร่วมท�างานกับหลายภาค ี

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงหน่วยงานวิจัยใน 

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่หลักคิดของผมคือ จะให ้

มีการท�างานแบบลองถูกลองผิดได้ 1 ปี หลังจากนั้นในปี 2564 

เป็นต้นไป ทุกอย่างต้องเข้ารูปเข้ารอย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร 
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่มา: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“กระทรวง อว. ได้เพ่ิมยุทธศาสตร์การท�างานอีก  
3 เรื่องคือ (1) การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้  
(2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยท้าทายของ
สงัคม และ (3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า ซึ่ง ณ ขณะนี้เราได้มีการ 
สื่อสารกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ให้ 
รับทราบถึงวิธีการท�างานหลังการปฏิรูประบบ อววน. 
(Reinventing University System and R&I System) 
ซึ่งถือว่าเป็นไปด้วยดี”

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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บทบาทด้านนโยบายก็ยกให้เป็นหน้าท่ีของ สอวช. ไป ถ้าเป็น 

บทบาทด้านการจดัสรรงบประมาณและการประเมนิผลกระทบจาก 

งานวิจัยให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์ ก็ยกให้เป็นหน้าที ่

ของ สกสว. ส่วนหน่วยงานให้ทนุ (Funding Agency) กม็ารบัลกูต่อ 

ในส่วนของการรบัโจทย์วจิยัไปท�าวจิยัในลกัษณะทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม 

เกิดการท�างานวิจัยแบบ Consortium ร่วมกันหลายศาสตร์ทั้ง 

ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดบรรยากาศแข่งขันกัน 

ท�าวิจัย จนในที่สุดได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถน�างานวิจัยไป 

ใช้ประโยชน์ต่อได้จริง ตอบโจทย์ประเทศ และไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่ 

บนหิ้ง ตัวอย่างโจทย์วิจัยใหญ่ๆ ที่ต้องใช้งานวิจัยข้ามศาสตร์มาต่อ 

จิ๊กซอว์เพื่อตอบโจทย์ประเทศในลักษณะนี้เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ 

สังคมสูงวัย (Ageing Society) งานวิจัยฝุ่น PM2.5 งานวิจัยระบบ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นต้น 

คืออะไร รู ้ว่าสิ่งต่างๆ เราจะค่อยๆ ขยับปรับเปลี่ยนให้เข้ารูป 

เข้ารอย...สิ่งที่ผมเน้นย�้าอยู่เสมอคือ ไม่ให้เป็นการท�างานแบบลุย 

ไปข้างหน้าอย่างเดียว แต่ให้มองเร่ืองการติดตามและประเมินผล 

ระหว่างทาง (Monitoring and Evaluation) ว่าจะเกิดผลกระทบ 

จากงานวิจัยอย่างไรบ้าง ต้องมองให้ครบวงจร รวมถึงมี Check 

and Balance ของการท�างานร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญเพื่อ 

ไม่ให้เกิด “ต�าน�้าพริกละลายแม่น�า้”

 หลักคิดและวิธีท�างาน...ไม่ให้เกิด  
 “ต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า”

สิง่ทีผ่มเน้นอยูเ่สมอและให้เป็นนโยบายไว้กค็อื หากร้อยเรยีง 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้กันได้ด้วยดี ไม่จ�าเป็นต้องออกแบบให้สมบูรณ ์

แล้วค่อยท�า มีการท�าไปแก้ไป…ไม่เป็นไร แต่รู้ว่าเป้าหมายเรา 

โจทย์การวจิยัต้องแหลมคม รูว่้าท�าวจัิยแล้วต้องไปตอบโจทย์ 

อะไร งานวิจัยในลักษณะ Frontier research เพื่อตอบโจทย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตัวชี้วัดหรือ OKRs (Objectives and Key 

Results) อาจจะต่างจากงานวิจัยเชิงนวัตกรรม ซึ่งตรงนี้พอจะ 

ยอมรับได้ แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการท�างานใหม่ ส่วนหนึ่งจะม ี

ผลกระทบกับการท�าวิจัยเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

“สิ่งท่ีผมให้ความส�าคัญมากคือ การเปลี่ยนโฟกัส 
เพ่ือไม่ให้ตดิกับดกัของกระบวนการท�าวจัิยดงัเช่นท่ีผ่านมา 
ผมจะเน้นความส�าเร็จของแผนงานท่ีผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)” 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ในมหาวทิยาลยั เรือ่งนีจ้งึต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้เป็นไปตามระบบ 

ทั้งระบบ แต่งานวิจัยเชิงนวัตกรรมบางเรื่องยังคงต้องใช้ผลงานวิจัย 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ (Publication) อยู่ ดังนั้น การผลิตผลงาน 

ทางวิชาการจากนี้ต่อไปจึงต้องตอบโจทย์ความต้องการประเทศ 

ในทุกด้านทั้งด้านนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาชุมชน การพัฒนา 

ชุมชน มากกว่าแค่น�าผลงานไปตีพิมพ์แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 นวัตกรรมทางสังคมและชุมชน... 
 โจทย์ท้าทาย ปฏิรูปสังคมไทย 

หลายนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นตัวอย่างที่ด ี

เช่น “โครงการตาวิเศษ” ที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนร่วมกันรักษา 

สภาพแวดล้อมของบ้านเมือง ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย โดย 

คณุหญงิชดช้อย โสภณพนชิ “โครงการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามยั” 

ส�าหรับการคุมก�าเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย 

คุณมีชัย วีระไวทยะ ซ่ึงเป็นตัวอย่างความส�าเร็จของประเทศไทย 

ในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี ท่ีไปมีชื่อเสียงใน 

เวทีระดับโลก หรืออย่าง “โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”  

ของมลูนธิหิมอชาวบ้าน ทีม่บีทบาทอย่างมากในการรณรงค์ปลูกจิต 

ส�านึกเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ กระตุ้นเตือนและให้ก�าลังใจแก่ผู้ที่ 

ต้องการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

นอกจากนี้ในโลกดิจิทัล ยังมีคนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค ์

เรื่องนวัตกรรมทางสังคมอีกมากมาย เพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให ้

คนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมหรือไม่... 

โจทย์วจิยัในอนาคตจะเป็นโจทย์ทีท้่าทายในหลายเรือ่ง ยกตัวอย่าง 

โจทย์นวัตกรรมแก้จน โจทย์นวัตกรรมแก้ปัญหาจราจร เป็นต้น 

หรือโจทย์วิจัยนวัตกรรมโดยชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ 

เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนจากงานวิจัย Smart Farmer 

ซ่ึงผมเช่ือว่าหากกระทรวง อว. วางระบบการท�างานดีๆ ภายใน  

3 - 5 ปี จะสามารถสร้างสังคมแห่งโอกาส พร้อมๆ กับการสร้างคน 

ที่มีความสามารถ...และเมื่อนั้นพลังแห่งการเปล่ียนแปลงประเทศ 

ก็จึงจะเกิดขึ้น

 สร้าง 3 ลู่วิ่งให้กลุ่มมหาวิทยาลัย 
 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

สิ่งที่ตามมาคือ ต้องมีการปลดล็อกมหาวิทยาลัยไม่ให้ติด 

กับดักรูปแบบเดิม ด้วยการสร้างทางเดินให้มหาวิทยาลัยเป็น  

3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านวิจัยขั้นแนวหน้าของโลก 

เพื่อก้าวสู่ TOP 100 ในระดับโลก เน้นในเรื่องการปรับปรุงพัฒนา 

และสร้างทกัษะใหม่เพ่ือรบัมอืกระแส Disruption (2) กลุม่มุง่เน้น 

เชงิกลยทุธ์สร้างผูป้ระกอบการและนวตักรรม ได้แก่ พระจอมเกล้า  

3 แห่ง มหาวิทยาลัยสุรนารี และเทคโนโลยีราชมงคลท่ัวประเทศ 

และ (3) กลุม่มุ่งเน้นเชิงกลยทุธ์เชงิพืน้ทีแ่ละชุมชนท้องถิน่ ได้แก่  

มหาวทิยาลยัราชภฏั เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูท้ีใ่ช้ได้จรงิทัง้ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ให้แก่เกษตรกร 

และชาวบ้านในท้องถิ่น

ในท�านองเดยีวกัน สถาบันวจิยักต้็องปรบัรูปแบบให้มี 3 ลูว่ิง่ 

เช่นกันเพื่อท�าวิจัยตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการของประเทศ 

เหมือนกับสถาบัน Max Planck ในประเทศเยอรมนี ดังนั้น 

แต่ละกลุ ่มของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยก็จะท�างานวิจัยท่ี 

ตอบโจทย์วิจัยที่แตกต่างกัน กลไกของระบบติดตามและประเมิน 

ผลงานวิจัยก็จะมีความชัดเจนกว่าการท�างานในช่วงที่ผ่านมา

“สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีคน 
เก่งๆ อยู่จ�านวนไม่น้อย แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เพราะ 
ไม่มีระบบนิเวศทางปัญญาท่ีเอื้อให้คนเก่งๆ เหล่านี้มา 
ท�างานวิจัยท่ียิ่งใหญ่ร่วมกัน...หน้าท่ีผมคือ การสร้าง 
Ecosystem ให้คนเก่งๆ เหล่านี ้มาแสดงพลงัและศกัยภาพ 
ร่วมกัน”

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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Highlight

ทัพใหม่ วธีิการทำางานใหม่ของกระทรวงน้องใหม่
ภายใต้สโลแกน “กระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่ง 
ปัญญา กระทรวงแห่งอนาคต” เพื่อเปล่ียนผ่าน 
ประเทศไทยสู่ Innovation Nation ในอีกไม่เกิน 3 ปี 
จะเป็นอย่างไรต่อไป เราขอลุ้นและเป็นกำาลังใจสำาหรับ 
ภารกิจใหม่...รีเซตระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างตรงเป้า ใช้เม็ดเงินท่ีมาจากภาษีประชาชนได้
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 เปลี่ยน Me - Society เป็น We - Society 
 เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

ถ้ามองแบบองค์รวมและยึดตัวบุคคลเป็นหลัก ผมคิดว่า 

สังคมฐานความรู้ในระดับบุคคลต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 

ทัศนคติ (Mindset) ที่ดี มีความรู้ และมีทักษะ แต่ ณ วันนี้และ 

ในอนาคต การที่คนมีความรู้ หรือมีความคิดสร้างสรรค์ คงไม่ 

เพียงพอแล้ว เราต้องมองแบบองค์รวม คนต้องมีทักษะทางด้าน 

อารมณ์ (Soft Skills) ด้วยเช่น การสื่อสารกับคนอ่ืน การท�างาน 

เป็นทีม การแก้ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีต้องสร้างให้ 

เกิดขึ้นในสังคม ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว 

ในช่วงของการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจประเทศไทยสู ่“ไทยแลนด์ 

4.0” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Innovation 

Driven Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ยิ่งต้องมองคนเชิงระบบ เพ่ือเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 เน้น 

การสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เป็น “ประเทศที่มี Smart Citizen” 

เช่นเดยีวกบัการท�าวจิยัท่ีต้องมองเชิงระบบเช่นเดยีวกนั ยกตวัอย่าง 

กระทรวงสาธารณสุข ที่ท�างานวิจัยเชิงระบบได้ดีมากในเร่ือง 

การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของประเทศ 

พูดง่ายๆ ก็คือ หลายสิ่งในโลกท่ีคุ ้นเคยถูกแทนที่ด้วย 

วิถีใหม่ๆ ท่ีมาพร้อมกับยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ดังนั้น 

ประเทศจึงต้องปฏิรูปเชิงระบบในหลายเรื่อง ท้ังด้านการศึกษา 

ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านสขุภาพและการแพทย์ ด้านพลงังาน 

วัสดุและเคมีชีวภาพ ด้านการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ท่ีกระทรวง อว. ต้องคิดยุทธศาสตร์เพื่อ 

ปฏิรูปทั้งระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 

ท�าวิจัยเชิงระบบเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption 

เมือ่เวลาจะหยบิเรือ่งอะไรมาท�าวจัิยกจ็ะง่าย มีผลกระทบ ตอบโจทย์ 

สังคมและประเทศ ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพมากกว่าที่จะท�าวิจัยเป็น 

เรื่องๆ เหมือนที่ผ่านมา

 จากหมอยา สู่ผู้ปฏิรูปสังคมแห่งปัญญา 
 และโอกาส

วิธีคิดและความเชื่อของผมคือ ผมเป็นผู้เรียนรู้ (Learner) 

ทีใ่ห้ความส�าคัญทัง้ด้านวทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 

ผมเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์ แต่อีกทางผมเป็นคนที่ชอบงาน 

ด้านศิลปะด้วย ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ เลยท�าให้นโยบายการท�างาน 

ของผมไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ยึดหลักการท�างานแบบ 4W  

(Economic Wealth, Social Wellness, Environmental  

Wellness และ Human Wisdom) บูรณาการงานข้ามศาสตร ์

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม มองทกุศาสตร์เป็นองค์รวม 

เลยถือว่าเป็นเรื่องง่ายส�าหรับผมเพราะเป็นไลฟ์สไตล์การท�างาน 

ของผมอยู ่แล้ว ประกอบกับเป็นช่วงที่มีโอกาสได้ท�างานใหม่  

ผมเลยได้น�าส่ิงที่ได้เรียนรู้สะสมมารังสรรค์ให้ออกมาเป็นภารกิจ 

การท�างานใหม่ภายใต้กระทรวง อว. 3 ภารกิจคือ การสร้างและ 

พัฒนาคน การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรม 

ให้ก้าวต่อไปของกระทรวง อว. เป็นกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวง 

แห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต

“ศาสตร์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ท่ีได้ร�่าเรียนมาคือ 
ท�าอย่างไรให้ส่วนผสมยาลงตัว ท�าอย่างไรท่ีจะใช้อีมัลชัน 
ผสมน�า้กับน�า้มนั ซึง่ปกตไิม่ผสมเป็นเนือ้เดยีวกัน สามารถ 
ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้โดยไม่แยกชั้น ท�าอย่างไรให้ 
ยาท่ีกินไปสู่เป้าหมายการรักษาท่ีต้องการ โดยท่ีเกิดผล 
ข้างเคียง (Side Effect) น้อยที่สุด...นี่คือสิ่งที่ผมน�ามา 
ประยุกต์ใช้ส�าหรับการท�างานเชิงนโยบาย...ผมว่าไม่ว่า 
ศาสตร์ใดก็ตาม ถ้ามองลึกลงไปทุกศาสตร์สามารถน�ามา 
ประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องได้อยู่แล้ว....”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ท่ามกลางการปฏิรูประบบวิจัยประเทศคร้ังใหญ่ ภายใต้การปรับเปล่ียน 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาเป็นกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วจัิยและนวตักรรม หรอื อว. ท่ีถือกำาเนิดข้ึนภายใต้แนวคดิในการสร้างระบบนิเวศ 
วิจัย ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิจัยให้ดำาเนินการ 
ไปในทิศทางท่ีมีสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของ 
ประเทศ มีการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยที่มีชื่อย่อว่า “พีเอ็มยู” (PMU 
ชื่อเต็มคือ Program Management Unit) 7 หน่วยงานเพื่อทำาหน้าที่ 
สนับสนุนทุนวิจัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศอย่างตรงจุดและลดความ 
ซำ้าซ้อน ห้วงเวลาน้ี “พีเอ็มยู” จึงเป็นท่ีจับตามองของบุคลากรในแวดวง 
วิจัยไทยเป็นอย่างมาก

ฉบับปฐมฤกษ์น้ี เราได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนมุมมองกับระดับ 
ผู้บริหารของ 4 ใน 7 “พีเอ็มยู” ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมถึง 
การทำางานในบทบาทใหม่ที่ใหญ่ขึ้นระดับประเทศ

PMU (พีเอ็มยู)
บทบาทใหม่ของหน่วยวิจัยประเทศ

โดย กองบรรณาธิการ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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Highlight

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
ขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
รักษาการผู้อำานวยการหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

เรียบเรียง : ธนภัทร  ศรีกระจ่าง

หลังจากมีการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศเมื่อช่วงกลางปี 2562 ทำาให ้
ระบบนิเวศการวจัิยของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดตีอย่างส้ินเชิง ปัจจุบันประเทศไทยมีการกำาหนด 
ทิศทางการทำางานของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน หลังจาก 
การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ทำาให้เกิดแนวคิดในการนำา 
ระบบบริหารจัดการ (Management) งบประมาณทั้งหมดในกองทุน ววน. เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณ 
แผ่นดินด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นท่ีมาของการจัดตั้ง หน่วยบริหารและ 
จัดการทุนด้านต่างๆ ท่ีสอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ 
ประเทศไทย โดยหน่วยงานเหล่าน้ีทำาหน้าท่ีสนับสนุนให้ทุนวิจัย (Funding Agency) ซ่ึงความคาดหวัง 
ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี คาดหวังว่าจะดำาเนินงานในลักษณะท่ีมีความ 
คล้ายคลึงกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มีการบริหารทุนวิจัย สามารถจัดสรรทุนวิจัย 
แบบเป็นก้อน (Block grant) เป็นส่วนสำาคัญในการสร้างงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์สำาคัญของประเทศ 
ในเวลาอันรวดเร็ว และที่สำาคัญคือมีความโปร่งใสในกระบวนการทำางานทั้งหมด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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โดยก่อนหน้าที่จะน�าระบบบริหารจัดการงบประมาณไปใช ้

กับ กองทุน ววน. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาการบริหารจัดการทุน 

วิจัยในประเทศชั้นน�าหลายประเทศทั่วโลก จึงท�าให้ค้นพบแนวคิด 

ทีเ่หมาะกบัการน�ามาประยกุต์ใช้กบัประเทศไทย นัน่คอื การบรหิาร 

จัดการทุนวิจัยรูปแบบท่ีมีการใช้ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็น 

รูปแบบที่กองทุนด้านการวิจัยจะมีหลาย Funding Agency แต่ใน 

ขณะเดียวกันหลายภาคส่วนยังเกิดข้อกังวล หากน�าแนวคิดนี้มา 

ประยุกต์ใช้กับระบบวิจัยของประเทศไทย เน่ืองจากหน่วยบริหาร 

จัดการทุนวิจัยบางหน่วยงานยังคงอยู่ภายใต้ระบบราชการ ท�าให ้

การท�างานต้องเป็นไปตามกฏระเบียบราชการ ท�าให้เกิดข้อจ�ากัด  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการจดัสรรทุนวิจยั จงึท�าให้เกดิการจดัตัง้ 

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อกระจายความเส่ียงของ 

ประเทศ และเกิดเป็นการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน  

3 ประเภท ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความ 

สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), หน่วยบริหารและ 

จัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบัน 

อุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.), และหน่วย 

บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

● วิธีคิด และกลไกการท�างานของหน่วยบริหาร
 และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

มีแนวคิดการท�างานจากประสบการณ์ท�างานท่ีส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนา 

เชิงพื้นที่ (Area - Based Collaborative Research) ซึ่งเป็น 

งานวิจัยที่เน้นสร้างการพัฒนาระดับพื้นที่ (Area Development)  

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ผลการด�าเนินงานท่ี 

ผ่านมานัน้ งานวจิยัเพือ่การพฒันาเชิงพืน้ทีม่ส่ีวนส�าคัญในการสร้าง 

กลไกจนเกิดเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการจัดสรร 

งบประมาณตรงไปยงัหน่วยงานในท้องถิน่ท�าให้เกดิการพฒันาตาม 

บริบทของพื้นที่ โดยเมื่อวิเคราะห์จากแผนแม่บทของชาติจะเห็น 

ได้ว่า การพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิง 

พื้นที่ ท�าให้เกิดแนวคิดจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน 

การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อการให้ทุนสนับสนุนการท�าวิจัย 

ตามโจทย์ที่ประเทศต้องการ

ภารกจิหลกัของหน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการพฒันา 

ระดับพื้นที่ (บพท.) เกิดจากการร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ 

วิจัยของประเทศไทย น�าโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ระดมทีม 

ผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก�าหนดทิศทางและประเด็นท่ี 

จะท�า โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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Highlight

เป็นหน่วยส�าคัญที่ท�าหน้าท่ีขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ์

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 

2570 ซ่ึงประกอบด้วย 4 Platforms 16 Programs โดยหน่วย 

บรหิารและจดัการทนุด้านการพฒันาระดบัพืน้ที ่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

การท�างานขับเคลื่อนในส่วนของ Platform ท่ี 4 คือ การวิจัย 

และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหลื่อมล�้า  

ซึ่งแนวคิดหลักคือการกระจายความเจริญจากศูนย์กลาง หรือ 

การกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาเชิง 

พืน้ที ่ โดยการสร้างกลไกการพฒันาเชงิพืน้ที ่ ซึง่เป็นการจดุประกาย 

คนในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ท�างานร่วมกัน 

เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของตน 

“จากประสบการณ์การท�างานทีผ่่านมาท�าให้พบว่า ในแต่ละ 

พื้นที่จะมีกลุ ่มคนหลายภาคส่วนร่วมกันท�างานด้านการพัฒนา  

แต่เมื่อท�างานไปสักระยะหน่ึงจะพบกับปัญหาอุปสรรค ท�าให้ 

ไม่สามารถด�าเนินงานต่อไปได้ ด้วยข้อจ�ากัดจากระบบนิเวศ  

(Ecosystem) ทั้งระบบราชการ ระบบต่างๆ ในพื้นที่”

หน้าทีข่องหน่วยบริหารและจดัการทนุด้านการพฒันาระดบั 

พื้นที่ มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยเป็นการน�าร่อง 

เครื่องมือที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงข้อดีของงานวิจัย 

คือเป็นช่องทางเล็กๆ ช่องทางหนึ่งส�าหรับการริเริ่มทดลอง 

ด�าเนินงานบางส่ิงบางอย่าง ซึ่งเมื่อพูดถึงการวิจัยจะพบข้อดีว่า  

การวิจัยเป็นกลางและการวิจัยเป็นการทดลอง สามารถเกิดความ 

ล้มเหลวได้ ซึ่งท�าให้นักวิจัยไม่เกิดความเครียดมากจนเกินไป และ 

อีกนัยยะหนึ่งคือท�าให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ 

ประเด็นนี้แตกต่างจากระบบราชการที่การด�าเนินงานไม่สามารถ 

เกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ อาจท�าให้เกิดการฟ้องเรียกค่า 

เสียหาย 

ต่อมาหลังจากการเปิดกลไกการสร้างระบบนิเวศให้คนใน 

พื้นที่แล้ว จึงเกิดการคิดต่อยอดว่า จะท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ชุมชน 

สามารถท�างานต่อได้ด้วยตนเอง จึงเกิดข้อค้นพบการท�างานระดับ 

จังหวัด เนื่องจากโครงสร้างระดับจังหวัดจะมีโครงสร้างเพื่อเอื้อต่อ 

การพัฒนา เช่น โครงสร้างก�าลังคน จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนา 

ก�าลังคน ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ มีสถาบันการศึกษา ส่วนที่สองคือ 

โครงสร้างภาคประชาสังคม จะเห็นได้ว่าพื้นที่ระดับจังหวัดจะมี 

กลุ่มคน เช่น NGO, สภาหอการค้า, สภาอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ  

อกีมากมาย ส่วนทีส่ามคอื โครงสร้างงบประมาณ นัน่หมายถึงแต่ละ 

จังหวัด แต่ละท้องถิ่นสามารถเสนอขอรับงบประมาณได้เองจาก 

ส�านักงบประมาณ ท�าให้เห็นว่า ถ้าหากท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  

มีกระบวนการในการจัดท�าแผนที่ดีจะเป ็นส ่วนส�าคัญของ 

การด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินระดับ 

จังหวัด ที่ผ่านมาท�าให้เห็นข้อค้นพบว่า นักวิจัยสามารถพัฒนาและ 

ขับเคล่ือนงานวิจัยต่อได้ด้วยการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างการวิจัย 

กับระบบงบประมาณภาครัฐ ท�าให้ถึงแม้งานวิจัยจะปิดโครงการ 

ไปแล้ว แต่คนในพื้นท่ีรวมถึงนักวิจัยยังคงสามารถท�างานพัฒนา 

ต่อยอดได้ด้วยงบประมาณทีม่กีารจัดสรรมายงัส่วนราชการท้องถิน่ 

ที่มีหน้าที่ด้านการพัฒนาอยู่แล้ว

● ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดรับกับ
 นโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที ่

(บพท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น  

มคีณุภาพชวีติทีด่ ีและยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของ 

ผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนระดับพื้นที่ ซ่ึงมี 

การออกแบบกลไกการท�างานโดยมีเครื่องมือหลักคือทุนการวิจัย 

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และทักษะการจัดการทุนที่มีฐานจาก 

ประสบการณ์การท�างานท่ี สกว. แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือทิศทาง 

การท�างาน ซึ่งมีขนาดการท�างานท่ีใหญ่ข้ึน สามารถสร้างงานวิจัย 

และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ โดยเน้นสร้างกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่  

ตามโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยใช้กระบวนการจัดการ 

ทุนวิจัยไปสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นโจทย์ที่ส�าคัญในพื้นที่ ที่ผ่าน 

การคดิภาพรวมร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ภายใต้การก�าหนดวาระใหญ่ 

ตาม 3 Programs ได้แก่ โปรแกรมที ่13 นวัตกรรมส�าหรบัเศรษฐกจิ 

ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจน 

แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า เน้นจังหวัดยากจน 10 จังหวัด และ 

โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

อย่างไรก็ตามหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา 

ระดบัพืน้ที ่เป็นกลไกส�าคญัในการท�างานขบัเคลือ่นด้วยการสร้าง 

กระบวนการวิจัยและการสนับสนุนไปขับเคลื่อนฟันเฟืองต่างๆ 

ทั้งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่มีกลุ่มคน 4 ภาคส่วน ได้แก่  

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักวิชาการ โดยผลงานวิจัยพัฒนา 

พื้นที่จะต้องเกิดผลลัพธ์และผลกระทบกับชุมชน เกิดการพัฒนา 

ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดน้ีเกิดจากการพัฒนาเป้าหมายและ 

กรอบงานวิจัยตั้งแต่กลไกการพัฒนาระดับนโยบายภาครัฐ ลงมาสู ่

บริบทพ้ืนที่ขับเคล่ือนด้วยประชาสังคม โดยเอาองค์ความรู้จาก 

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสนับสนุน

หากย้อนกลับไปในอดีตเม่ือ 5 - 10 ปี ที่ผ่านมา จะเห็น 

ได้ว่าระบบวิจัยของประเทศไทย เป็นระบบการคิดท่ีเกิดจากคนที ่

อยากจะท�าวจัิย โดยในอดตีมกีารแบ่งงบประมาณด้านการวิจยัออก 

เป็น 3 ก้อนหลัก ก้อนแรกคือ งบประมาณที่บริหารจัดการโดย 

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณก้อนท่ีสองคือ  

งบประมาณการวิจัยที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ของบประมาณแผ่นดิน 

ผ่านส�านักงบประมาณ โดยที่ผ่านมาการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน 

การวจิยัมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของการเบกิจ่ายตามปีงบประมาณ ท�าให้ 

เกิดข้อจ�ากัด และเป็นผลให้งานวิจัยหลายชิ้นไม่อาจตอบโจทย์งาน 

ด้านการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญเร่งด่วน จึงท�าให้เกิดแนวคิดริเริ่ม 

จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นระบบกองทุนท�าให ้

งบประมาณด้านการวจิยัสามารถเบกิจ่ายได้ดกีว่าระบบราชการ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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นวัตกรรม “สิ่งใหม่” ที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
ก่อเกิดคุณค่า และประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำานวยการ
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรียบเรียง : ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หรือ สนช. จัดตั้งข้ึนตามประกาศพระราชกฤษฎีกามี 
พันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินการพัฒนา 
นวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการสร้างความตื่นตัว 
ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งใน
ระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และ 
ระดับประชาชน

“สิ่งที่ NIA ด�าเนินการมาโดยตลอดคือการส่งเสริมและ 
สนับสนุน Startup และผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนถึงบริษัท 
ระดับกลางที่ก�าลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนทุน 
แบบ matching fund ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ทุนกับภาคเอกชน 
ภารกจิอกีส่วนหนึง่คอืศกึษาและวเิคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ของนวัตกรรม ภาพที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนด 
ว่านโยบายด้านนวัตกรรมควรจะมีประเด็นอะไรบ้าง”

นวตักรรมไม่จ�าเป็นต้องเกดิจากการท�าวจิยั แต่งานวจิยัอาจ 
จะเป็นส่วนหนึ่งที่น�าไปสู่นวัตกรรมได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมต้องอาศัย 
ความร่วมมือ การสื่อสาร และการลงมือท�า จึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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“นวตักรรม” เพราะนวตักรรมเกดิภายหลงัจากทีค่นได้ใช้ประโยชน์ 
และยอมรับว่าสิ่งน้ันเป็นประโยชน์ ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
หลังจากการวิจัย จึงนับเป็นความยากระดับหนึ่งของ NIA ที่ต้อง 
ไปบริหารจัดการความสัมพันธ์ของนักวิจัย ภาคเอกชน และภาค 
ประชาสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบอย่างยั่งยืน

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะมีค�าว่า science & non 
science แต่ในเชิงนวัตกรรม จะไม่มีค�านี้ เพราะต้องใช้ทุกศาสตร ์
ไปด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ไส้ในของมือถือ Iphone กับ android 
มันก็คือวงจรเหมือนกัน แต่การออกแบบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ การออกแบบภาพลักษณ ์
ภายนอก ฟังก์ชัน ถ้าใช้งานได้ไม่ดี คนก็ไม่ชื้อ”

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศที่เป็นผู้น�าทางนวัตกรรมจะใช้ 
อุปทานเป็นตัวน�าในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงก็คือมหาวิทยาลัยและ 
สถาบันวิจัย ส�าหรับประเทศไทยเป็นลูกผสมที่ไม่สามารถบอก 
ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นประเทศท่ีใช้งานวิจัยเป็นตัวน�าการพัฒนา 
ประเทศ แต่ในระยะหลังจะเห็นได้ว่าประเทศในแถบเอเชียอย่าง 
เกาหลีใต้เริ่มไล่ตามติดญี่ปุ่น จีนไล่ตามติดเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ 
อเมริกา และตอนนี้เริ่มกลัวว่า เวียดนามก�าลังจะแซงหน้าไทย ซึ่ง 
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายของเหล่า PMU ที่จะต้องพัฒนาระบบ 
นิเวศทั้งระบบ 

“NIA เป็นหน่วยบริหารจัดการด้านนวัตกรรม (Program 
Management Unit ; PMU) ที่ดูแลการพัฒนาระบบนิเวศ 
นวัตกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม ซ่ึงมีลักษณะแตกต่าง 
จาก PMU อื่นๆ ตรงท่ีผู้เล่นหลักของเราจะมีท้ังภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน รวมถึงต้องดึงระดับมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย 
เข้ามาท�างานร่วมกันด้วย”

เนื่องจาก NIA เป็น PMU ที่ดูแลด้านพัฒนาระบบนิเวศ 
นวัตกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมมิติการ 
พัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม การสร้างและยกระดับศักยภาพ  
Startup และผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาเชิงพื้นที่  
จึงท�าให้ต้องท�างานร่วมกับทุก PMU อย่างใกล้ชิด เช่น PMU ที่ 
เป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน ทาง NIA 
ก็ต้องเข้าไปช่วยพัฒนาระดับผู้ประกอบการ ส�าหรับ PMU ที่เป็น 
หน่วยบรหิารและจดัการทนุวจิยัและนวตักรรมด้านการพฒันาระดบั 
พ้ืนที ่เช่น เรือ่งการขจดัความยากจนในจงัหวดักาฬสนิธุ ์หรือจงัหวดั 
พัทลุง ทาง NIA ก็ต้องลงพื้นท่ีเพื่อไปช่วยพัฒนาคนในพ้ืนที่นั้นๆ 
ให้เป็นนวัตกร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัย  
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ชุมชน startup และผู้ประกอบการระดับ  
SMEs ให้ยกระดบัและเตบิโตกลายเป็นระบบนเิวศทีพ่ฒันาไปได้อกี 

ระดบัหนึง่ ดงันัน้ NIA จงึเป็น PMU ทีต้่องท�างานอย่างเข้มข้นกบั 
หน่วยงานที่มีภารกิจท�างานวิจัย และหน่วยงานที่บริหารจัดการ 
ทุนวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 “NIA มีหน้าที่สร้าง platform ให้ทุก PMU สามารถเข้าถึง 
และเติบโตได้ เราเป็นหน่วยงานที่เร่งกระบวนการเชิงระบบด้วย 
งบประมาณในรูปแบบต่างๆ เช่น matching fund การจัดจ้าง 
การสร้างบริบทใหม่ๆ ให้คนมาท�างานด้วยกัน” 

ในขณะเดียวกัน NIA ก็ท�าหน้าที่น�าเสนอนโยบายด้าน 
นวัตกรรมไปที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เพราะว่าเราเป็น 
คนที่อยู่หน้างาน เป็นคนที่ดูระบบ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า “นวัตกร” 
จ�าเป็นต้องมีนโยบายนวัตกรรมที่ตอบค�าถามในอนาคตได้ เช่น  
การท�า SANDBOX เร่ืองระบอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
(Intellectual Property Regime ; IPR) ท�าอย่างไรให้มกีารท�างาน 
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ 
น�าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด การบ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ทีอ่ยูใ่นมหาวิทยาลัย (young entrepreneur)  
การท�าหน้าที่เสมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ 
ภมูภิาค การท�าให้เกิดบรษิทัใหม่ๆ ในระดบัภมูภิาค ให้เกดิเครือ่งมอื 
หรอืกลไกใหม่ๆ ในระบบทีเ่อือ้ต่อ PMU ทัง้ระบบให้สามารถผลกัดัน
งานวิจัยที่เป็นต้นน�้าและได้รับการสนับสนุนไปสู่ปลายน�้าได้อย่าง 
รวดเร็ว 

จากภารกิจหลักของ NIA ข้างต้น ท�าให้ NIA ไม่ต้องปรับตัว 
มาก...แต่ความท้าทายที่ส�าคัญคือ NIA เป็นหน่วยงานที่มีก�าลังคน 
ระดับร้อยกว่าคน แต่ต้องท�างานในระดับใหญ่ขึ้นและหน้างานที่ 
กว้างขึ้น ต้องเป็นสะพานเชื่อมมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ หน่วยงาน 
วิจัย รวมถึงภาคเอกชนทั้งประเทศให้มาท�างานด้วยกันเพื่อให้เกิด 
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ผลลัพธ์ซึ่งก็คือ บริษัทมีนวัตกรรมที่ดีขึ้น มีอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ที่ท�างานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือเชิงระบบได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนั่นเอง

“NIA ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์การมหาชนที่ครองใจ 
มหาชน เป็นอันดับ 2 ในการประกาศอันดับ THAILAND'S MOST  
ADMIRED COMPANY 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค  
โดยได้คะแนนสูงสุดใน 4 มิติ คือ นวัตกรรม, CSR, Management 
และภาพลักษณ์”

การสือ่สารทีท่�าไปไม่ว่าจะเป็นนติยสาร Startup Thailand 
ที่เป็นนิตยสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การท�างานร่วมกับ 
สื่อมวลชน หรือบล๊อกเกอร์ ท�าให้เฟสบุ๊คของ NIA มีผู้ติดตาม 
กว่า 2 แสนคน นอกจากนี้ ยังมีพอดแคส การสื่อสารองค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับ trend การเข้าถึงองค์ความรู้จากการสนับสนุนและ 
พัฒนาโครงการนวัตกรรม รวมถึงมีสถาบันวิทยาการนวัตกรรม  
(NIA Academy) เพื่อสื่อสารกับผู้ประกอบการระดับชุมชน ระดับ 
สาขาทีอ่ยูต่ามเมอืงต่างๆ ทีอ่ยูน่อกเขตกรงุเทพมหานคร มกีารสร้าง 
เครอืข่ายผ่าน NIA Academy กว่าแสนคน ไม่ต�า่กว่าหนึง่พนัองค์กร 
มีผู้ประกอบการจบจาก 3 หลักสูตรจาก NIA Academy ไปแล้ว 
500 - 600 ราย เป็นการสร้างระบบนิเวศให้ทุกคนได้รู้จักกัน 

การส่ือสารทางแรกที่เน้นเนื้อหา (content) ในรูปแบบ 
อินโฟกราฟิก ประสบความส�าเร็จมาก ท�าให้คนรุ่นใหม่ คนที่อยาก 
ท�านวัตกรรม เริ่มรู้จักแบรนด์ NIA ท�าให้เนื้อหาที่หลายคนไม่เคย 
เห็น ได้มีโอกาสรู้จักและเริ่มซึมซับมากข้ึน ในขณะเดียวกัน NIA  
ก็เริ่มเจาะกลุ่มนักศึกษาเพิ่มเติม...ซึ่งการสื่อสารลักษณะนี้ NIA  
ท�าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เครือข่ายได้รู้ว่านวัตกรรมเกิดอย่างไร เรา 
ท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเจาะลึกในแต่ละสาขา ท�าให ้
ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาได้รับการสื่อสาร...ต้องยอมรับว่า เรา 
ท�าได้ไม่ครบทุกสาขา บางสาขาเพิ่งเริ่มต้น เช่น สาขาอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ สาขาธุรกิจด้านการแพทย์ รวมถึง Startup ในอีก  
11 สาขาที่ได้พัฒนาขึ้น 

ความท้าทายด้านการส่ือสารที่ส�าคัญของ NIA คือ การ 
สื่อสารภายในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุน และ 
หน่วยงานที่รับทุน เพราะลูกค้าของ NIA ไม่เหมือนกับหน่วยงาน 
ให้ทุนอื่นที่จะให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐเป็นหลัก  
แต่ด้วยภารกิจเดิมของ NIA เกือบ 100% เป็นการสนับสนุนทุนกับ 
ภาคเอกชน ส�าหรับภารกิจใหม่ได้ขยายครอบคลุมถึงการท�างาน 
เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย โดยเฉพาะในระดับ 
ภูมิภาค ซึ่ง NIA ต้องวางตัวเป็นเหมือนสะพานเชื่อม ที่ต้องม ี
เคร่ืองมือ และกระบวนการสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อให้ท�างาน 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย แต่ในขณะเดียวกัน NIA  
ต้องมีการส่งลูกต่อให้ PMU อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

“การสื่อสารระหว่าง PMU ด้วยกันเอง และการสื่อสาร 
ระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ณ ขณะน้ีถือว่าเป็นช่วงที่มีความส�าคัญที่สุด เพราะต้องยอมรับว่า 
กระทรวงฯ เพิ่งก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งยังไม่ถึง  
1 ปี ส่วน PMU ที่ตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินภารกิจภายใต้กระทรวงก็ยัง 
ไม่ถึง 2 ไตรมาส ซึ่งยังต้องมีการสื่อสารระหว่างกันอีกเยอะ” 

ตอนนี้ทั้ง 7 PMU มีการประชุมหารือกันถี่มากเกี่ยวกับการ 
ลดความซ�า้ซ้อน พยายามที่จะแบ่งกิจกรรมว่ากองทุนวิทยาศาสตร ์
วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนกิจกรรมหลายอย่าง ไม่ได้มีงานวิจัย 
เพียงอย่างเดียว แต่งานวิจัยเป็นหนึ่งในนั้น เป็นการสร้าง driving  
fund มากกว่า และเป็นกองทุนที่ขับเคลื่อนเชิงระบบ โดยภารกิจ 
ร่วมกันระหว่าง 7 PMU เป็น on top ต้องมีเป้าประสงค์อะไร 
บางอย่างที่น�าไปสู่การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง

NIA เป็นองค์กรที่มีภารกิจเฉพาะด้านมานาน ไม่เคยอยู่ใน 
ระบบวิจัย แต่ได้ท�างานใกล้ชิดกับหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยมา 
ยาวนาน เช่น ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน)  
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั และส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ
ในลักษณะการส่งต่องานร่วมกันมาโดยตลอด แต่บทบาทใหม่ต้อง 
เปล่ียนมาเป็นพนัธมติรและหุน้ส่วนเพือ่สนบัสนนุให้เกดินวตักรรมใน 
ระบบนิเวศที่เข้มแข็ง การสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการใช้ประโยชน์ 
จากงานวิจัย...อยากให้ประชาคมวิจัยที่เฝ้าติดตามเป็นก�าลังใจ 
ให้ด้วย เพราะถือว่าเป็นการ Transformation ครั้งใหญ่ของ 
ระบบวิจัย 

เราคงต้องเรียนรู้เรื่องการปรับเปล่ียนระบบวิจัยไปด้วยกัน 
ระบบอปุสงค์และอปุทานในภาคการพฒันากองทนุลักษณะนี ้ ตอนนี ้
ได้เปิดกว้าง คนทีจ่ะเข้ามาไม่ใช่แค่มหาวทิยาลยั แต่จะมทีัง้สถาบนั 
วิจัย ภาคเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึง่ต้องท�างานด้วยกนัในลกัษณะ 
“จตุรมิตรนวัตกรรม”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

18



หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายแพทย์นพพร ช่ืนกลิ่น
ผู้อำานวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรียบเรียง : วรรณสม สีสังข์

การเปล่ียนแปลงครั้งน้ีมีการกำาหนดทิศทางด้านการวิจัยของประเทศร่วมกัน ทำาให้มีการจัดสรร 
ทรัพยากร คือ งบวิจัยที่มีอยู่อย่างจำากัด “ไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อน แก่งแย่ง แตกกระจาย” สกสว. มีการตั้ง 
เป้าหมายเพ่ือวัดผลความสำาเร็จท่ีเรียกว่า OKRs (Objective Key Results) บอกให้นักวิจัยรู้ว่าเป้าประสงค์ 
ของการทำาวิจัยแต่ละช้ินจะตอบปัญหาใดของประเทศบ้างในรูปแบบของการทำางานร่วมกัน หมายความว่า 
แม้กระท่ังมหาวิทยาลัยเอง แทนท่ีจะมาแข่งขันกันขอทุนวิจัย ต้องมาน่ังคุยกันว่าใครจะทำาวิจัยเรื่องอะไร  
เพื่อตอบโจทย์อะไร การทำาด้วยกันที่มีเป้าประสงค์เดียวกัน จะเสริมกัน ไม่ซ้ำาซ้อน และลดความขัดแย้ง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จะเป็นหน่วยงานส�าคัญ 
ที่ต่อยอดการน�าผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพราะจากประสบการณ์การท�างานพบว่า มีนักวิจัย 
เก่งๆ ที่พัฒนาอะไรขึ้นมา สามารถต่อยอดได้ในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ และ สวรส.  
จะท�าหน้าทีร่วบรวมผลงานทางการวจิยั และนวตักรรมด้านการแพทย์ให้เป็นหมวดหมู ่ พร้อมต่อยอดไปสูก่ารพฒันาความสามารถ 
ในการแข่งขัน ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องดีที่กระบวนการขอทุนรูปแบบใหม่รู้ว่า ใครท�างานอะไร ใครจะส่งต่ออะไร ภายในระยะเวลา 
เท่าใด ซึ่งการที่หน่วยงานใดใครจะส่งต่ออะไรนั้นก็คือ 1 ใน OKR ของ สกสว. นั่นเอง 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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Highlight

“ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีจะตอบโจทย์การพัฒนา 
ประเทศได้ดขีึน้ โดยภายใน 2 ปี ทัง้ 7 PMU จะก่อร่างสร้างตวัอย่าง 
เข้าที่เข้าทาง และเดินทางหน้าการท�างานได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก 
4 ใน 7 PMU เป็นองค์กรสนับสนุนทุนวิจัย (Granting Agency) 
ที่มีประสบการณ์ในการท�างานอยู่แล้ว ส่วนอีก 3 PMU นั้นก็ได้ 
บุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารระบบวิจัยมารับหน้าที ่
เรียบร้อยแล้ว”

● สนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม
 ขนาดใหญ่

ปัจจุบัน สวรส. ได ้รับมอบหมายให้ดูงานวิจัยเรือธง 
(Flagship) ประเด็น Genomics ทีเ่ป็นการศกึษาจโีนม (Genome) 
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งค่อนข้างมีแนวทางการท�างานชัดเจน เนื่องจาก 
มีคนสนใจประเด็นอยู่มากแต่ยังกระจัดกระจาย พันธมิตรที่ท�างาน 
ร่วมกันมาได้แก่ โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ กรมการแพทย ์
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้แบ่งพันธกิจของการท�างานกันไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได ้
หมายความว่าเราปิดก้ันไม่รับนักวิจัยหรือผู ้เช่ียวชาญท่านอื่น 
เนือ่งจาก Genomics เป็นโครงการใหญ่ระยะยาว ต้องมกีารท�างาน 
วิจัยด้านคลินิก การเจาะเลือด หาดีเอ็นเอ การเก็บรักษาธนาคาร 
เนื้อเยื่อ (Tissue Bank) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
ในขณะเดียวกันก็มีเร่ืองของความสัมพันธ์ทางคลินิก (Clinical  
Correlation) เมื่อได้ข้อมูลความรู้มา จะน�าสิ่งเหล่าน้ีไปใช้รักษา 
ผูป่้วยได้ ต้องมขีัน้ตอนทีชั่ดเจน รวมถงึการต่อยอดสูก่ารใช้งานจรงิ 
ผ่านคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) ก็แปลว่าเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ ในราคา 
ที่ไม่กระทบกับงบประมาณมากนัก รวมถึงสามารถให้บริการกับ 
ประชาชนได้ เราจะสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ได้เร็วผ่านช่องทาง 
ที่น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น

“การสนับสนุนทุนวิจัยแบบ Flagship จะช ่วยให  ้
กระบวนการวิจัยมีครบข้ันตอนในองค์กรเดียวกันมากขึ้น เพราะ  
Flagship นอกจากเป็นศูนย์รวมของการท�ายุทธปัจจัยแล้ว  
ยังหมายถึงเรือธงที่จะไปโชว์ น�าเอาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยออกไป 
ให้สาธารณชนได้รับทราบ รับรู้ เพราะฉะนั้นถือเป็นจังหวะและ 
โอกาสที่ดีที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยและนักวิจัยท่ีกระจัดกระจายกัน 
มารวมกันอย่างเป็นระบบ”

 
ที่ผ่านมาหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย (Granting Agency) 

ทั้งหมดพบว่า การบริหารโครงการวิจัยมีความแตกต่างจากการ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ หมายความว่า เราไม่สามารถน�า 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2560 มาใช้กับการบริหาร 

โครงการวิจัยได้เพราะเน้ืองานแตกต่างกัน ระบบการจัดสรร 
งบประมาณปีต่อปีแบบการจดัซือ้จดัจ้างหรอืครภัุณฑ์ ไม่เหมาะสม 
กับโครงการที่ต ้องการความต่อเนื่องในระยะยาว จึงต ้องมี 
การต่อรองให้เป็นการสนับสนุนทุนวิจัยในแบบ Multi-Year ได้ 
กระบวนการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) เป็นไปไม่ได ้
ที่จะจบภายในเวลาหนึ่งปี รวมถึงการท�างานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
มขีัน้ตอนตัง้แต่การทดลองเพือ่ความปลอดภัย ไปจนถงึขึน้ทะเบยีน 
ส่ิงเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนทุนวิจัยในแบบระยะยาว เป็น 
รูปแบบ Multi-Year Grants ทั้งนั้น ดังนั้นจึงถือเป็นพันธกิจหลัก 
ที่ สกสว. ต้องขับเคลื่อนการท�างานร่วมกันกับทั้ง 7 PMU 

● Review : ทบทวนสถานการณ์
 การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประเด็นด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในมหาวิทยาลัย 
เป็นการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Objective Oriented Research)  
งานวิจัยที่เกิดข้ึนไม่ควรเกิดจากความต้องการเชิงปัจเจก เพราะ 
เป็นปัญหาของประเทศชาติ นักวิจัยต้องดูประเด็นที่ประเทศ 
ก�าหนด แล้วเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจ ตัวอย่างเช่น งานวิจัย 
เพื่อท�าชุดทดสอบ (test kit) การตรวจวัณโรคที่ดื้อยาได้ภายใน  
2 ปี ผมยินดีจะสนับสนุนเพราะคือโจทย์ที่ประเทศไทยก�าลัง 
ต้องการ ณ ขณะนี้ 

“ทรัพยากรในโลกล้วนจ�ากัด งบประมาณวิจัยก็เช่นกัน 
จึงต้องเลือกท�างานวิจัยที่ส่งผลกระทบกับคนหมู่มาก แต่ไม่ได ้
หมายความว่างานวิจัยเรื่องอื่นนั้นไม่ส�าคัญ” 

สถานการณ์นี้เปรียบได้กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ 
เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ก่อนที่ สกสว. จะมารับหน้าที่เป็นหน่วยงาน 
จัดสรรทุนวิจัย ผู ้ขอทุนก็เหมือนเด็กนักเรียนที่ต้องวิ่งไล่สอบ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ตอนน้ี สกสว. ท�าหน้าที่เสมือนการน�า 
ศูนย์สอบมารวมกัน แล้วมีระบบคัดกรองที่มาดูกันว่าหน่วยงาน 
นั้นๆ มีนักวิจัยเชี่ยวชาญด้านใด ก็ไปขอทุนจาก Granting Agency 
ที่ให้ทุนวิจัยตามโจทย์ด้านนั้น

“ปีน้ีเป็นปีแรกที่เริ่มปรับระบบวิจัยแบบใหม่ แม้ระบบ 
งบประมาณล่าช้า แต่อย่ามองว่ามันเป็นความล้มเหลว ทุกคน 
ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู ้ การวิจัย การพัฒนา ขั้นตอน 
การบริหาร สกสว. ต้องท�างานไปพร้อมๆ กับ PMU แบบ 
ภราดรภาพ ทุกหน่วยงานไม่ควรยึดติดว่านี่คืองบของฉัน ต้อง 
มองว่านี่คืองบประมาณของแผ่นดินที่เราได้รับมอบหมายให้มา 
ช่วยเรือ่งนี ้ไม่ใช่เงนิขององค์กรใดองค์กรหนึง่” นายแพทย์นพพร 
กล่าวทิ้งท้ายถึงชุดความคิดที่ 7 PMU ควรมีร่วมกัน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์กรมหาชน) 

เรียบเรียง : รัตนวดี เศรษฐจิตร

บริหารจัดการงานวิจัยด้านการเกษตร 
เพื่อความเข้มแข็งของประเทศด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรมเป็นฐานของการพัฒนาประเทศไทยมาช้านาน การบริหารจัดการงานวิจัยด้านการเกษตร 
จึงเป็นดั่งหางเสือท่ีจะขับเคล่ือนภาคเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยหน่วยงาน 
สำาคัญหน่ึงท่ีรับหน้าท่ีน้ี คือ สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็น 
หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit; PMU) ท่ีอยู่นอกกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ข้ึนอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่รับหน้าท่ี 
เป็น PMU ในด้านเกษตรกรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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Highlight

● ตอบโจทย์ประเทศ สู่การเป็นประเทศเกษตกรรม
 ที่ก้าวหน้าและยั่งยืน

สวก. มีบทบาทตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น PMU อยู่  

3 เรื่อง ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยภาคการเกษตร  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านการเกษตร  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ภาคการเกษตร เป็น PMU  

จึงมากกว่าการเป็นหน่วยงานด้านการให้ทุน (Granting Agency)  

ที่ต้องบริหารจัดการในเร่ืองของการรับข้อเสนอโครงการท้ังหมดที ่

สอดคล้องกับโจทย์ของประเทศที่ต้องตรงกับ Key Results (KRs) 

ตามระบบของ ววน. ใหม่ ในขณะเดยีวกนัก็ต้องค�านงึถงึการบริหาร 

จัดการ การให้ทุนเพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ได้ ซึ่งตรงนี้เป็น 

หัวใจหลักของ สวก. ท่ีด�าเนินงานมา 16 ปี ท่ีโครงการท่ีให้ทุน 

ไปแล้วจะต้องเกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังมิติเชิงนโยบาย 

สาธารณะ หรือพาณิชย์

● ผสานงานเก่าและมุ่งบรรลุผลในงานใหม่
 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ด้วยประสบการณ์เดิมท่ีดูแลด้านนวัตกรรมเกษตรและ 

อาหาร เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงงานด้านสมุนไพร  

ที่ดูในส่วนมิติของพันธุ์ เทคโนโลยี ด้านการปลูก การดูแลรักษา  

การเก็บเกี่ยว และการน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์ จะมีการท�าคู่ขนาน 

ไปกับภารกิจใหม่ ได้แก่ Flagship Smart Farming ที่เป็นการน�า 

เอาเทคโนโลยีต่างๆ มาให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไป 

ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และส่วนของความมั่นคงทางอาหาร 

Food Security 

แม้ประเทศไทยจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถ 

ผลติอาหารได้เยอะ จนรฐับาลประกาศให้เป็นครวัโลก แต่ในอนาคต 

ข้างหน้าคนจะเพิ่มขึ้น โลกใบน้ีจะต้องการอาหารมากขึ้น บาง 

ประเทศผลิตอาหารไม่ได้ และมีภัยธรรมชาติ ดังนั้นประเทศไทย 

อาจเป็นแหล่งผลิตอาหารส�าคัญของโลก เราจึงต้องมองเรื่องของ 

ความมั่นคงทางอาหาร อย่างประเด็น Food Lost เช่น การผลิต 

ข้าว จะท�าอย่างไรไม่ให้สูญเสียเมล็ดข้าวไประหว่างการเก็บเกี่ยว 

หรือการเก็บรักษา, Food Waste เราทานอาหารกัน ส่วนหนึ่งเอา 

ไปทิง้ การแต่งผกัขึน้ห้าง เอาไปแปรรปู จะท�าอย่างไรทีจ่ะเอาส่วนน้ี 

เพิ่มมูลค่าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือแม้แต่ในชุมชนก็มี Waste 

ของอาหารต่างๆ ค่อนข้างมาก เราจึงจะให้ทุนวิจัยเรื่องเหล่านี้

● กลไกการท�างานเพื่อรองรับงานวิจัยต่างๆ
 ในอนาคต

จากการอนุมัติทุนภาคการเกษตรมานาน เราจึงยังคงรูป 

ของกลไกหลักในการท�างาน คือ เน้นการท�างาน ภายใต้มาตรฐาน  

ISO9001 โดยมีกลไกการสนับสนุนทุนเริ่มตั้งแต่การรับข้อเสนอ 

โครงการ ซึ่งส่วนนี้เราให้ความส�าคัญกับนักวิเคราะห์ ซึ่งจะมาช่วย 

วิเคราะห์เบื้องต้น ตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของงานวิจัย จากนั้นจะ 

มีกลไกของผู้ทรงคุณวุฒิภาคการเกษตรที่อยู่กับ สวก. มานานถึง 

16 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้จะมีทั้งในเชิงของ Community  

และในเชงิของสาขาวชิา นอกจากนีย้งัมบีอร์ดวชิาการอีกอย่างน้อย  

2 ชุด ที่จะคอยดูแลในส่วนของการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ

หลังจากได้รับการอนุมัติทุนแล้วจะมีกลไกคณะท�างาน 

ติดตามในช่วงต่างๆ ของการรายงานความก้าวหน้า โดยแบ่งเป็น 

ช่วง 2 เดือน 6 เดอืน และ 12 เดือน น่ีคอืแนวทางการท�างานประจ�า 

คือ ท�า 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นทุนขนาดใหญ่หรือเร่ิม 

มีสัญญาณว่านักวิจัยอาจไม่สามารถด�าเนินการตามแผนได้ ก็จะมี 

การเพิ่มเติมในส่วนของการติดตามลงไป โดยการติดตามนี้จะมี 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่วิเคราะห์โครงการเบื้องต้นลงไปในพื้นที่ของนักวิจัย 

เพื่อไปติดตามดูว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ส�านักงานจะช่วยได้หรือไม่ 

หรือนักวิจัยติดขัดในเรื่องใด รวมถึงมีการผลักดันไปสู่การใช ้

ประโยชน์ควบคู่ไปด้วย 

“ในช่วงที่ปรับระบบ ววน.ของประเทศ เราได้เพิ่มกลไก 

ต่างๆ เข้ามา คือ เราท�าระบบการรับข้อเสนอโครงการโดยใช้ 

ระบบเดิมที่ช่ือ EPMS น�ามาเช่ือมต่อกับระบบ NRMS ท�าให ้

ขดีความสามารถของการบรหิารโครงการดข้ึีน ตัง้แต่การตรวจสอบ 

ความซ�า้ซ้อนของโครงการ การบริหารทุนวิจัย การติดตามรายงาน 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ความก้าวหน้า ดังนั้นฐานข้อมูลเราก็กว้างขึ้น และในขณะเดียวกัน 

ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศก็จะเป็นหนึ่งเดียว”

ส่วนทีส่องทีป่รบัปรงุ คอื เราจะเพิม่บคุคลภายนอกให้เข้ามา 

เป็นผู้จัดการ Cluster ส่วนต่างๆ ที่ส�าคัญ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ 

หลัก 6 ตัว ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน  

ข้าวโพด อ้อย ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศจาก  

12 ล้านครัวเรือน ที่เราจะต้องหา Outsource ส่วนหนึ่งมาเป็น 

ผู้จัดการ Cluster ดูแลตั้งแต่การรับข้อเสนอโครงการ กลั่นกรอง 

ควบคูไ่ปกบันกัวเิคราะห์ของส�านกังาน เพือ่เป็นแหล่งของบคุลากร 

ส�าคัญที่ดูในเชิงลึกที่สอดคล้องกับ KRs ที่นักวิเคราะห์ช่วยดูได้  

จึงค่อยน�าเข้าบอร์ดวิชาการ โดยกลไกนี้สามารถรองรับประเด็น 

ใหม่ๆ ในด้านเกษตรของประเทศ พร้อมจัดหา Cluster ใหม่ๆ  

หาบุคลากรที่เชี่ยวขาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น 

เข้ามาช่วยกลั่นกรองโครงการเบื้องต้นก่อนจะไปสู่กลไกปกติต่อไป

เช่ือมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  

ยกตัวอย่างเรื่องสมุนไพร ที่ เราท�าในส่วนของต้นน�้า ได้แก่  

การเตรียมพันธุ ์ การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยว  

แต่เมื่อด�าเนินการไปถึงการท�าตัวยาที่มีการสกัด การทดลอง  

การดูประสิทธิภาพของการบ�าบัดรักษา และด�าเนินการในส่วน 

ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องหานักวิจัยที่เก่งๆ มารวม 

ทีมกันท�า เพื่อให้เกิดการวิจัยแล้วใช้ได้จริง 

● ภาพอนาคตการเกษตรของประเทศไทย
 ในอีก 5 ปี

การท�างานจะยึดโยงตาม BCG Model ซ่ึงประเทศไทย 

เป็นประเทศที่อยู ่ในเขตร้อนชื้น เส้นศูนย์สูตร ดังน้ันความ 

หลากหลายทางชีวภาพเราสูงมาก เรามีฐานพันธุกรรมกว้างมาก 

● บูรณาการทั้งหน่วยงานและความรู้

การท�าให้แผน ววน. ส�าเร็จได้ต้องบูรณาการท�างานกับทุก 

ภาคส่วน เพราะแต่ละส่วนมีความช�านาญเฉพาะด้าน จึงต้องมา 

ท�างานร่วมกัน เช่น การท�า Smart Farming ในเขตพื้นที่สูงที่มี 

ปัญหาเรื่องการแผ้วถางป่า และปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดังนั้นการท�าวิจัย 

เพือ่จะไปปรับเปลีย่นรปูแบบการท�าเกษตรบนพืน้ทีน่ัน้ๆ ต้องอาศยั 

อย่างน้อย 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง 

ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รวมถึงมหาวิทยาลัยที่เข้ามาช่วยให้ความรู้และกระจายออกไปด้วย

นอกจากบูรณาการหน่วยงานแล้ว ยังต้องมีการความรู้ใน 

สาขาต่างๆ ด้วย เพราะการวิจัยภาคเกษตรไม่ได้หยุดแค่นักวิจัย 

ภาคการเกษตรอย่างเดียว ยังเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 

เรามีภูมิปัญญา องค์ความรู้ของเกษตรกร เรามีประสบการณ์ของ 

นกัวจิยั ดังนัน้ในอกี 5 ปี การขับเคลือ่นเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะ 

ด้านการเกษตรคงต้องอาศัย BCG Model เป็นหลัก 

ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการวิจัยยังคงต้องมีอยู่บางประเด็นที่ยัง 

ขาดอยู ่อยากเน้นไปในเรือ่ง 12 ล้านครวัเรอืนภาคเกษตร และ GDP 

ของภาคเกษตรทีต้่องไม่น้อย หากเราสามารถมองในข้อจ�ากดัต่างๆ 

เช่น เรือ่งพ้ืนที ่แรงงาน ความผนัผวนของราคาสนิค้าเกษตรอนัเนือ่ง 

มาจากการแข่งขันและต้นทุนของผู้ผลิตในต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ 

เป็นโจทย์ท้าทายที่เราจะต้องท�าและต้องอาศัย BCG Model นี้มา 

ขบัเคลือ่นทัง้ในส่วนของเกษตร สขุภาพ การแพทย์ พลงังาน ชีวเคม ี

ท่องเที่ยว อนุรักษ์สร้างสรรค์ ที่จะดึงภาคเกษตรของเราให้อยู่ใน 

จุดที่ “ท�าน้อยแล้วได้มาก” และที่ส�าคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า เรายัง 

ต้องค�านึงถึงการพัฒนาบุคลากรวิจัยภาคการเกษตรอีกด้วย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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Highlight

   แผนงานริเริ่มส�าคัญ (Flagship)
ปีงบประมาณ 2563 Smart Farming ภายใต้โปรแกรม P.10.0 BCG in action

• Objective 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัภาคเกษตรสูเ่กษตรอจัฉรยิะและสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ยกระดบัเกษตรรายย่อยสูว่สิาหกจิ/ 

ธุรกิจเกษตรท่ีเช่ือมต่อกับอุตสาหกรรม โดยต้องเกิดการกระจายรายได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่เกษตรกร สตาร์ทอัพ ไปจนถึง 
การแปรรูปและการพัฒนานวัตกรรม

• Key results
1. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
2. เกิดวิสาหกิจเกษตร ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเกษตร ผู้ให้บริการสมาร์ทฟาร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการเกษตร
3. ได้นวัตกรรมด้านการเกษตร
4. ลดปริมาณปัจจัยการผลิต
5. ของเสียจากภาคการเกษตร

   Flagship 2564
Smart Farming (P.10)

• Objective 
เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถของเกษตรกรในการบรหิารจดัการฟาร์มอย่างยัง่ยนืด้วยระบบอจัฉรยิะต้ังแต่การผลิตจนถงึการแปรรปู 

เพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รองรับความเสี่ยงด้านการผลิตและการตลาด

• Key results
1. ได้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ ที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและ 

  ประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เมื่อเปรียบเทียบจากเทคโนโลยีเดิมที่เคยใช้
3. ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการผลิตทางการเกษตร สามารถน�าสู่เชิงพาณิชย์ได้
4. ได้เทคโนโลยีในการลดของเหลือและของเสียในภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต เมื่อเปรียบเทียบจากเทคโนโลยีเดิม

   Flagship 2564
ความมั่นคงทางอาหาร  (P.7)

• Objective 
เพื่อให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร ประเทศไทยมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ ประชาชนเข้าถึงได้ มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ 

และความปลอดภัย

• Key results
1. ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือแนวทางบริหารจัดการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ และ 

  ระบบอาหารช่วยเกื้อหนุนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ชุมชน ครัวเรือน และระดับประเทศ
2. ได้กระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศยอมรับและ 

  เชื่อมั่น ทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ท�าให้มีการขยายตลาดได้มากขึ้น
3. ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย รองรับ 

  การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย
4. ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อจัดการกับปัญหา 

  ท้าทายเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (SDGs) เช่น ดัชนีความสูญเสียผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเป้าหมายของประเทศไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

24



ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
suthat@g.swu.ac.th

อดีตและอนาคต
ของการสำารวจดาวพุธ :

That's Good

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมานี้  
นักดาราศาสตร์ท่ัวโลกไดเ้หน็ดาวพธุปรากฏเป็นจุดดำา 
ขนาดเล็กเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 48 กิโลเมตร/ 
วินาที โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ 
พุธคราสท่ีเกิดในคร้ังน้ีใช้เวลานาน 7.30 ชั่วโมง 
เหตุการณ์เดียวกันน้ีได้เกิดเป็นคร้ังสุดท้ายเม่ือวันท่ี  
9 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ครั้งต่อไปจะเกิดในวันที่  
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2032 และจะเกิดบ่อยประมาณ 
13-14 คร้ังในหน่ึงศตวรรษ ประมาณเดือนพฤษภาคม 
หรือพฤศจิกายน

ดาวไอน์สไตน์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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นักดาราศาสตร์คนแรกที่ได้ติดตามสังเกตปรากฏการณ ์

พธุคราส คอื Pierre Gassendi ชาวฝรัง่เศส เมือ่วนัท่ี 7 พฤศจกิายน 

ค.ศ. 1631 (ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง) หลังจากนั้นมี 

นักดาราศาสตร์คนส�าคัญอื่นๆ ที่สนใจเหตุการณ์นี้เช่นกัน อาทิ 

Christiaan Huygens ชาวดัชท์ เมือ่วนัท่ี 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1661 

อันเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้า Charles ท่ี 2 แห่งอังกฤษ เสด็จขึ้น 

ครองราชย์ แม้แต่ Edmond Halley ผู้พบดาวหาง Halley และ  

James Cook นักส�ารวจชาวอังกฤษผู้พบทวีปออสเตรเลีย กับ  

William Herschel ผู้พบดาวเคราะห์ Neptune ก็เคยติดตาม 

ดูพุธคราส เมื่อปี ค.ศ. 1677, 1769 และ 1802 ตามล�าดับ ด้าน 

Nicolaus Copernicus นกัดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ ผูเ้สนอทฤษฎ ี

ที่ว่า ดวงอาทิตย์คือศูนย์กลางของระบบสุริยะ กลับไม่เคยเฝ้าด ู

ดาวพุธเลย

ดาวพุธเป็นดาวดวงหน่ึงในระบบสุริยะท่ีผู้คนรู้จักมาต้ังแต ่

สมัยโบราณ การได้เห็นมันเคลื่อนที่เหมือนดาวดวงอื่นๆ เช่น ศุกร์  

อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ จึงเรียกว่าดาวเคราะห์ (planet)  

ชาว Babylon ในดินแดน Mesopotamia มีเทพประจ�าดาวพุธ 

นามว่า Nabu ซ่ึงเป็นเทพผู้ทรงสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพราะ 

ทรงรู้ชะตาชีวิตของคนทั้งโลก และทรงเป็นเทพผู้ช่วยในองค์เทพ 

Marduk ผู้ทรงอ�านาจมากที่สุดในสวรรค์ ส่วนชาวโรมันได้ก�าหนด 

ให้ Mercury เป็นเทพประจ�าดาวพธุ ผูมี้หน้าทีคุ่ม้ครองนกัเดนิทาง 

ที่มา : www.sciencephoto.com

ที่มา : www.hermesmercury.weebly.com

ที่มา : www.alessiociotti.com

ด้วยการเหาะเหินเดินอากาศ เพราะทรงสวมรองพระบาทที่มีปีก 

ชาวกรีกก็มีเทพ Hermes ประจ�าดาวพุธเช่นกัน ผู้ทรงท�าหน้าที ่

สื่อสารระหว่างเทพเจ้าในสวรรค์และยมโลก (ค�า Hermeneutics 

ซึ่งแปลว่า ศาสตร์แห่งการตีความ มีรากศัพท์มาจากค�า hermes)

เมื่อถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ในปี ค.ศ. 1939 

Giovanni Baltista Zupi เป็นนักบวชโรมันคนแรกที่ได้เห็น 

ข้างขึ้นข้างแรมของดาวพุธ หลังจากนั้น Johann Hieronymus 

Schroter ก็ได้เห็นว่า ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างส่วนท่ีสว่างกับ 

ส่วนที่มืดบนดาวพุธไม่มีความคมชัด แม้ Galileo Galilei จะเป็น 

บคุคลแรกทีเ่ห็นดวงจนัทร์ 4 ดวงของดาวพฤหสับดี และเหน็ข้างขึน้ 

ข้างแรมของดาวศุกร์ รวมถึงเห็นผิวตะปุ่มตะป�่าของดวงจันทร์  

ของโลก แต่ Galileo ก็ไม่ได้ติดตามดูดาวพุธ เพราะดาวพุธม ี

ขนาดเล็กมาก และกล้องของ Galileo มีประสิทธิภาพไม่สูงมาก

ในปี ค.ศ. 1882 Giovanni Virginio Schiaparelli ซึ่งเป็น 

ผู้อ�านวยการแห่งหอดูดาว Bresa ที่เมือง Milan ในอิตาลี ได้ใช้ 

กล้องโทรทรรศน์ที่มีเลนส์เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 20 เซนติเมตร  

สังเกตดาวพุธอย่างตั้งอกตั้งใจ และเพื่อให้มั่นใจว่า สายตาไม่ฝาด 

Schiaparelli ได้อดกาแฟและงดบุหรี่นานเป็นเดือน ก่อนจะจ้อง 

ติดตามดูดาวพุธ และได้รายงานว่า ผิวดาวพุธมีลักษณะคล้ายผิว 

ดาวอังคาร คือ มีเส้นเป็นทางยาวตัดกันไปมาเหมือน “คลอง”

• Pierre

• Giovanni-Virginio-Schiaparelli

• Hermes

Academic
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ที่มา : www.medium.com.tif

จากตารางเราจะเหน็ได้ว่า ดาวพุธมขีนาดใหญ่กว่าดวงจนัทร์

ของโลก แต่เล็กกว่าดวงจันทร์ Ganymede ของดาวพฤหัสบด ี

ดวงจันทร์ Titan ของดาวเสาร์ และดวงจันทร์ Triton ของดาว 

เนปจูน มีความเร็ว 172,248 กิโลเมตร/ชั่วโมงในการโคจรรอบ 

ดวงอาทิตย์ เพราะเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสุด ดังน้ัน 

คนบนโลกจะเห็นดาวพุธปรากฏใกล้ขอบฟ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 

และตกประมาณ 1 ชั่วโมง โดยอยู่ใกล้ท�ามุมกับดวงอาทิตย์ไม่เกิน 

27 องศา มีมวล 15.6% ของโลก และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 

ประมาณ 40% ของระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก 

ดงันัน้ถ้าเราสามารถไปยนืบนดาวพธุได้ เราจะเหน็ดวงอาทติย์ 

มขีนาดใหญ่ประมาณ 3 เท่าของดวงอาทติย์ทีเ่ราเหน็จากโลก อกีทัง้ 

สว่างกว่าประมาณ 11 เท่าของความสว่างในเวลากลางวันบนโลก 

อุณหภูมิด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง 427 องศา- 

เซลเซียส และอุณหภูมิด้านตรงก็เย็นจัดถึง -165 องศาเซลเซียส 

การส�ารวจดาวพุธตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ท�าให้เราสามารถเปรียบเทียบดาวพุธกับโลกได้ว่า

จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1910 ที ่Schiaparelli เสยีชวิีต การยนืยัน 

เรื่อง “คลอง” บนดาวพุธก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ จนถึงปี ค.ศ. 1965 

Richard Dyce และคณะแห่งหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทย ุ

ที่ Arecibo ในประเทศ Puerto Rico ได้ส่งคลื่นวิทยุจากโลกไป 

กระทบผิวดาวพุธ แล้ววิเคราะห์คลื่นที่สะท้อนกลับถึงโลกก็พบว่า 

ผิวดาวพุธตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรแห้งสนิท และดาวพุธไม่มี 

บรรยากาศใดๆ ลกัษณะของคลืน่ท่ีสะท้อนยงัช้ีให้เหน็อกีว่า ดาวพธุ 

หมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลา 58.6 วัน มิใช่ 88 วัน ดังที่ George 

Howard Darwin ซ่ึงเป็นบุตรของ Charles Darwin อ้าง และ 

เม่ือดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใช้เวลา 88 วัน อัตราส่วน 

58.6/88 = 2/3 แสดงให้เหน็ว่า เมือ่ดาวพธุโคจรไปรอบดวงอาทติย์ 

ได้ 2 รอบ มันหมุนรอบตัวเองช้ามากคือเพียง 3 รอบเท่าน้ันเอง 

หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เวลา 1 ปี บนดาวพุธนานประมาณ ครึ่งวัน 

บนดาวพุธเท่านั้นเอง

 ดาวพุธ	 โลก

อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 57.91  ล้านกิโลเมตร 149.60  ล้านกิโลเมตร

รัศมี 2,440  กิโลเมตร 6,378  กิโลเมตร

มวล 3.3 x 1023  กิโลกรัม 6 x 1024  กิโลกรัม

ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิว 3.7  เมตร/วินาที2 9.8  เมตร/วินาที2

หมุนรอบตัวเอง 58.6  วัน 1  วัน

โคจรรอบดวงอาทิตย์ 87.9  วัน 365  วัน

• Mercury

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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แต่การอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเคราะห์อื่นใด มิได้ท�าให ้

ดาวพุธมีอุณหภูมิสูงที่สุด เพราะอุณหภูมิที่ผิวดาวศุกร์ร้อนมากถึง 

482 องศาเซลเซียส อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีภาวะเรือน 

กระจกบนดาวศุกร์ คือบรรยากาศมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 

หนาแน่นมาก ส่วนเหตุผลที่ท�าให้อุณหภูมิร้อนมาก - เย็นมากบน 

ดาวพุธแตกต่างกันมากนั้น เพราะดาวพุธแทบไม่มีบรรยากาศเลย 

และผิวดาวพุธสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มากถึง 90%

ท�าหน้าที่ส�ารวจความเข้ม และรูปทรงสนามแม่เหล็กรอบดาวพุธ 

(2) อุปกรณ์ Energetic Particle and Plasma Spectrometers 

ท�าหน้าที่วัดพลังงานของอนุภาค และพลาสมาในสนามแม่เหล็ก 

ของดาวพุธ (3) อุปกรณ์ X-Ray, Gamma-ray และ Neutron  

Spectrometers ท�าหน้าที่วิเคราะห์ชนิดของธาตุที่มีบนดาวพุธ 

โดยเฉพาะที่ผิว และใต้ผิวเล็กน้อย (4) อุปกรณ์ Laser Altimeter  

ท�าหน้าที่ศึกษาภูมิประเทศของดาวพุธโดยใช้เลเซอร์ (5) กล้อง  

Dual Imaging System ส�าหรับถ่ายภาพ 75,000 ภาพทั้งที่เป็น 

มุมกว้าง และมุมแคบ (6) อุปกรณ์ Atmospheric and Surface 

Composition Spectrometers ท�าหน้าที่วิเคราะห์องค์ประกอบ 

ของบรรยากาศและผิวของดาวพุธ

หลังจากที่เดินทางได้ 7,900 ล้านกิโลเมตร เพื่อไปให้ถึง 

ดาวพุธ โดยอาศัยเส้นทางที่อ้อมผ่านโลก 1 ครั้ง และผ่านดาวศุกร์ 

2 ครั้ง ยานก็ได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวพุธเป็นครั้งแรก เมื่อเดือน 

มีนาคม ค.ศ. 2011 (NASA ไม่ได้ยิงจรวดน�ายาน MESSENGER 

ไปที่ดาวพุธโดยตรง เพราะแรงโน้มถ่วงที่มหาศาลของดวงอาทิตย์ 

จะดึงดูดยานให้พุ่งผ่านดาวพุธไปด้วยความเร็วที่สูงมากจนอุปกรณ์ 

วิทยาศาสตร์บนยานท�างานที่ก�าหนดไว้ไม่ทัน ยานจึงต้องได้รับ 

การปรับความเร็วและทิศทางให้พอเหมาะพอดี เพื่อเข้าโคจรรอบ 

ดาวพุธที่ระยะใกล้ที่สุด 200 กิโลเมตร และไกลที่สุด 15,200  

กิโลเมตร)

อีก 6 เดือนต่อมา MESSENGER เริ่มรายงานผลการส�ารวจ 

ดาวพุธโดยได้พบว่า หลุมต่างๆ ที่ผิวดาวพุธเกิดจากการระเหิดของ 

สารประกอบบนดาวเป็นแก๊ส นั่นหมายความว่า ดาวพุธมีธาตุที ่

สามารถกลายเป็นไอได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อน

ที่มา : www.universetoday.com

ที่มา : www.sci.esa.int

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1974 NASA ได้ส่งยาน  

Mariner 10 ไปโคจรผ่านดาวพุธที่ระยะห่าง 700 กิโลเมตร โดยใช้ 

เวลา 3 วนั ภาพ 500 ภาพทีถ่่ายได้แสดงให้เหน็ว่า ผวิดาวพุธมหีลมุ 

อกุกาบาตจ�านวนมากเหมอืนผวิดวงจนัทร์ โดยหลมุขนาดใหญ่ทีส่ดุ 

ชื่อ Caloris Basin ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1,300 กิโลเมตร  

จึงใหญ่ที่สุดในสุริยะจักรวาล โดยอาจจะเกิดจากการท่ีดาวพุธถูก 

ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชน ขณะดาวพุธถือก�าเนิดใหม่ๆ และเม่ือขอบ 

หลุมนี้สูงมาก ดังนั้นบริเวณประมาณครึ่งหนึ่งของหลุมจะมืด  

เพราะไม่ได้รับแสงอาทิตย์เลย ตลอดเวลาเพียง 3 วัน ยานสามารถ 

ถ่ายภาพผิวดาวพุธได้ประมาณ 40%

ครั้นจะพึ่งพาอาศัยกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Hubble 

(Hubble Space Telescope) ในการถ่ายภาพก็ไม่ได้ เพราะ 

ดาวพุธอยู่ “ใกล้” ดวงอาทิตย์มาก ดังนั้นการเล็งกล้องตรงไปที่ 

ดาวพุธ แสงจากดวงอาทิตย์พุ่งตรงเข้าท�าลายการท�างานของวงจร 

อิเล็กทรอนิกส์บนยานจนราบเรียบ

ดงันัน้อกี 40 ปีต่อมา NASA จึงส่งยานอวกาศ MESSENGER  

(จากค�าเตม็ MEcury Surface Space ENvironment Geochemistry 

and Ranging) ไปโคจรรอบดาวพุธเป็นครั้งแรก โดยยานใช้เวลา  

12 ชัว่โมงในการโคจรครบรอบ และใช้เวลา 6 เดอืนในการถ่ายภาพ 

ยานนี้หนัก 1,100 กิโลกรัม คิดเป็นน�้าหนักของเชื้อเพลิง 600 

กโิลกรมั และบรรทกุอปุกรณ์วทิยาศาสตร์ซึง่ท�างานโดยใช้พลงังาน 

แสงอาทติย์ จ�านวน 6 อปุกรณ์ อนัได้แก่ (1) อุปกรณ์ Magnetometer  

• Messenger

• Mariner

Academic
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ที่บริเวณขั้วเหนือของดาวมีที่ราบเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเกิด 

จากการไหลของลาวาภูเขาไฟไปปกคลุม 40% ของพื้นที่ท้ังหมด 

ข้อมูลนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ในอดีตเคยมีการระเบิดของภูเขาไฟบน 

ดาวพุธ

นอกจากนี้ ผิวดาวยังประกอบด้วยสารประกอบต่างๆ  

ทีแ่ตกต่างจากไปผิวดาวศกุร์ โลก และดาวองัคาร โดยมกี�ามะถนั 

มากประมาณ 10 เท่าของก�ามะถันที่ผิวโลกมี

ข้อมูลสนามแม่เหล็กของดาวพุธเป ็นอีกเรื่องหนึ่งที ่

นักวิทยาศาสตร์รู้สึกประหลาดใจมาก เพราะคิดว่าไม่น่าจะมีเลย 

เพราะดาวพุธถือก�าเนดิพร้อมโลกเมือ่ประมาณ 4,500 ล้านปีมาแล้ว 

การเป็นดาวทีมี่ขนาดเล็กกว่าโลกมาก เนือ้ดาวน่าจะเยน็ตัวจนกลาย 

เป็นของแขง็ไปจนหมดสิน้แล้ว (แก่นกลางของโลกยงัเป็นเหลก็เหลว 

การไหลวนเวยีนของเหลก็เหลว ท�าให้โลกมสีนามแม่เหลก็) แม้สนาม 

แม่เหลก็ของดาวพุธจะมคีวามเข้มเพยีง 1% ของสนามแม่เหลก็โลก 

ก็ตาม นอกเหนือจากการมีสนามแม่เหล็กแล้ว MESSENGER  

ยังได้พบประเด็นที่น่าสนใจอีกว่า สนามแม่เหล็กท่ีปลายขั้วทั้งสอง 

มีลักษณะไม่สมมาตรกัน คือ สนามท่ีข้ัวใต้มีความเข้มน้อยกว่า 

สนามที่ขั้วเหนือประมาณ 3 เท่า และจุดศูนย์กลางของสนามมิได้ 

ซ้อนทับกับจุดศูนย์กลางของดาว แต่อยู่ห่างออกไป 480 กิโลเมตร 

ทางทิศเหนือ แกนของ “แท่งแม่เหล็ก” ท�ามุม 4.5 องศากับ 

แกนหมุน (ในกรณีของโลก แกนแท่งแม่เหล็กท�ามุม 11 องศา) กับ 

แกนหมุน นี่จึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีการส�ารวจดาวพุธในอนาคต 

จะต้องหาสาเหตุให้พบ

ส�าหรบัประเดน็องค์ประกอบของดาวพธุนัน้ แม้ผวิดาวพธุจะม ี

เหลก็เพยีง 2% ของธาตุทัง้หมด แต่กม็ ีMagnesium, Potassium, 

Chlorine กับ Sulfur มาก และแทบไม่มีออกซิเจนเลย ผิวดาวพุธ 

จึงมีองค์ประกอบคล้ายผิวดาวอังคาร แต่การพบก�ามะถันที่อยู่ใน 

สารประกอบเหลก็ซัลไฟด์ อาจท�าให้แก่นกลางของดาวพธุคงสภาพ 

เป็นเหล็กเหลวได้ การมีเหล็กเป็นองค์ประกอบของแก่นกลาง อาจ 

ท�าให้ดาวพุธแม้จะมีขนาดเพียง 3 ใน 4 ของดาวอังคาร แต่ก็มี 

ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวสูงพอๆ กับดาวอังคาร

การค้นพบที่ส�าคัญอีกประเด็นหนึ่งของ MESSENGER คือ 

“น�้าแข็ง” ที่บริเวณขั้วเหนือ และใต้ของดาวพุธ เพราะการส่งคลื่น 

เรดาร์จากยานลงไปกระทบหลุมอุกกาบาตที่ขั้วทั้งสองของดาว 

แล้ววิเคราะห์คลื่นสะท้อน ท�าให้รู้ว่าที่ก้นหลุมมี “น�้าแข็ง” อยู่  

เพราะเมื่อขอบหลุมมีลักษณะสูงชันมาก ดังน้ันแสงอาทิตย์จึงไม ่

เคยตกกระทบ “น�้าแข็ง” เลย “น�้าแข็ง” จึงยังคงอยู่ ตั้งแต่เม่ือ 

ดาวพุธถูกดาวหางพุ่งชนเมื่อหลายล้านปีก่อน

หลังจากที่ได้โคจรรอบดาวพุธครบ 4,204 รอบ โดยใช้เวลา 

4 ปี กับ 12 วัน ยาน MESSENGER ก็หมดเช้ือเพลิงที่จะท�าให้ 

อุปกรณ์บนยานท�างานได้ต่อไป NASA ได้บังคับ MESSENGER ให ้

พุง่ชนดาวพธุเป็นการท�าลายตวัเองด้วยความเรว็ 14,000 กโิลเมตร ที่มา : www.montjalinews.net

ต่อช่ัวโมง พร้อมกันนั้นก็ได้น�าธงชาติอเมริกันที่ท�าด้วยวัสดุ ซ่ึงไม ่

ลุกไหม้ติดยานลงไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานว่า ยานอวกาศจาก 

อเมริกาได้เดินทางมาส�ารวจดาวพุธแล้ว

อนึ่งการพบดาวเคราะห์ดวงแรกที่อยู่นอกระบบสุริยะเมื่อ 

ปี ค.ศ. 1995 ได้ท�าให้การศึกษาธรรมชาติของดาวพุธเป็นเรื่อง 

จ�าเป็นที่เร่งด่วน เพราะถ้านักวิทยาศาสตร์เข้าใจดาวพุธที่โคจร 

ใกล้ดวงอาทิตย์มากเพียงใด โอกาสที่จะเข้าใจธรรมชาติของ 

ดาวเคราะห์อื่นๆ กว่า 4,000 ดวงที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่อยู่นอก 

ระบบสุริยะก็จะเป็นไปได้มากเพียงนั้น

ดงันัน้เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม ค.ศ. 2017 องค์การอวกาศยโุรป 

(Europe Space Agency, ESA) และองค์การส�ารวจอวกาศของ 

ญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency, JAEA) จึงได้ 

ร่วมมือกันส่งยาน BepiColombo ไปเยือนดาวพุธอีก โดยจะให้ 

โคจรรอบดาวพุธเหมือนยาน MESSENGER  

BepiColombo เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน 

ชื่อ Giuseppe Colombo ผู้มีชื่อเล่นว่า Bepi และเป็นคนแรกที่ 

น�าเสนอวธินี�ายานเข้าสูว่งโคจรรอบดาวพธุ โดยให้อ้อมผ่านดาวศุกร์ 

และโลกหลายครั้ง จรวดได้น�ายาน BepiColombo ทะยานออก 

จากฐานยิงที่เมือง Kourou ในประเทศ French Guiana เพื่อไป 

ที่มา : www.history.nasa.gov

• Surface

• Bepi

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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ให้ถึงดาวพุธในปี ค.ศ. 2025 โดยใช้เส้นทางโคจรผ่านโลก 1 ครั้ง  

และดาวศุกร์สองครั้ง ยานมูลค่า 5.5 หม่ืนล้านบาทได้บรรทุก 

ยานลูก 2 ยานไปด้วย คือ

(1) ยาน Mercury Planetary Orbiter (MPO) ของ ESA 

จะศึกษาปฏิกิริยาเคมี และนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นบนผิวดาว เพื่อจะได้ 

รู้ว่าดาวพุธมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเหตุใดจึงมีความ 

หนาแน่นมาก ฯลฯ

(2) ยาน Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO)  

ของ JAEA ซึ่งจะวิเคราะห์สนามแม่เหล็กของดาวพุธ และจะศึกษา 

ลมสุริยะที่ดาวพุธได้รับจากดวงอาทิตย์ด้วย

ตามแผนที่ก�าหนด เมื่อยาน BepiColombo เดินทางใกล ้

จะถึงดาวพุธ ยาน MPO และ MMO จะแยกตัวออกจากยานแม่  

แล้ว MPO จะพุ่งเข้าโคจรรอบดาวพุธเป็นวงรี ซึ่งมีระยะห่างจาก 

ดาวพุธใกล้สุดและไกลสุดเท่ากับ 480 และ 1,500 กิโลเมตร 

ตามล�าดับ ส่วน MMO ก็จะโคจรเป็นวงรีเช่นกัน ที่ระยะใกล้สุด  

590 กิโลเมตรกับไกลสุด 11,640 กิโลเมตร จากน้ันข้อมูลที่ได ้

จากการวัดโดยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ยานท้ังสองจะถูกส่งไปที่ยาน  

BepiColombo เพื่อถ่ายทอดกลับโลก โดยใช้เครื่องส่งท่ีท�างาน 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ตามปกติคนทั่วไปจะสนใจดาวพุธน้อยกว่าดาวอังคารและ 

ดาวศุกร์มาก แต่ส�าหรับนักฟิสิกส์แล้ว ดาวพุธเป็นดาวที่ท�าให้ 

Albert Einstein มีชื่อเสียงมาก หลังจากที่ Einstein สามารถ 

อธิบายวิถีโคจรของดาวพุธได้ว่าเป็นไปตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

ทัว่ไป โดยหาได้เป็นไปตามกฏแรงโน้มถ่วงของ Isaac Newton ไม่ 

บางคนจึงเรียกดาวพุธว่า ดาวไอน์สไตน์

นับตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ Urbain Le Verier 

นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้สังเกตเห็นว่า วงโคจรของดาวพุธ 

รอบดวงอาทิตย์มิได้เป็นวงรีปิด แต่เปิดเล็กน้อย คือ วงโคจรมิได้ 

ซ�้ารอยเดิม และแกนหลักของวงโคจรจะเบนไปเป็นมุม 1 องศา 

ในทุก 625 ปี การใช้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของ Newton มิสามารถ 

อธิบายความผิดปกตินี้ได้ นักฟิสิกส์หลายคนจึงได้เสนอว่า กฏแรง 

โน้มถ่วงของ Newton ผิด บางคนอ้างว่าดวงอาทิตย์มิได้กลมดิก  

คือ ป่องตรงส่วนกลาง บางคนคิดว่ามีดาวเคราะห์ Vulcan อีก 

ดวงหนึ่งโคจรอยู่ระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ ซ่ึงมีอิทธิพลท�าให้ 

วงโคจรเป็นดังที่ทุกคนเห็น แต่ข้อสังเกตเหล่านี้มิได้รับการยืนยัน 

จากการทดลองใดๆ เลย

จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1915 Einstein จึงได้เสนอทฤษฎี 

สมัพทัธภาพทัว่ไป ซึง่อธบิายว่าแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์ 

กับดาวพุธเกิดจากการบิดโค้งของอวกาศในบริเวณรอบดวง 

อาทิตย์ท�าให้เกิดแอ่ง ดาวพุธจึงสามารถโคจรตามผนังของแอ่ง 

ไปรอบดวงอาทิตย์ได้

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Einstein สามารถอธิบาย 

วิถีโคจรของดาวพุธได้ดีเยี่ยม และยังได้แสดงให้เห็นว่า ในกรณีที ่

สนามแรงโน้มถ่วงมีความเข้มน้อย ทฤษฎขีอง Einstein จะกลายรปู 

เป็นทฤษฎีของ Newton

ถึงวันนี้ นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ก็ก�าลังสนใจผลกระทบที่ 

จะเกิดต่อดาวพุธ โดยพิจารณาอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงทั้งจาก 

ดวงอาทิตย์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส โลก  

ดาวอังคาร และดาวศุกร์ จากเดิมที่ Einstein เคยพิจารณาเฉพาะ 

ดวงอาทติย์ดวงเดยีว และค�านวณวิถโีคจรโดยใช้ Supercomputer 

ท�าให้ได้พบว่า ถ้าพิจารณาดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ด้วย แกนวงโคจร 

ของดาวพุธจะเบี่ยงเพิ่มอีก 1 องศา ใน 2,000 ล้านปี ซึ่งมุม 

เบ่ียงเบนที่น้อยนิดน้ี BepiColombo จะพยายามวัดให้ได้เพื่อ 

ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์แบบของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป หรือ 

ล้มล้างทฤษฎีนี้เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่

ด้านนักดาราศาสตร์ทฤษฎีชือ่ Jaques Lasker ชาวฝร่ังเศส 

แห่ง Bureau des Longitude ที่กรุงปารีสในฝรั่งเศสได้ใช้  

Supercomputer ค�านวณวิถโีคจรของดาวเคราะห์ทกุดวงในระบบ 

สุริยะโดยใช้ทฤษฎีของ Newton และพบว่า ในอีก 5,000 ล้านปี 

วงโคจรของดาวพุธจะตัดกับวงโคจรของดาวศุกร์ และเมื่อดาวศุกร์ 

มีมวลมากกว่าดาวพุธ การโคจรใกล้กันมาก จะท�าให้ดาวพุธถูก 

เหวี่ยงออกนอกระบบสุริยะ

แต่นกัดาราศาสตร์ฟิสกิส์กม็ทีฤษฎวีวิฒันาการของดวงอาทติย์ 

ซึ่งแถลงว่าเมื่อถึงเวลานั้น ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์แดง 

ที่มีขนาดใหญ่มาก จนดาวพุธถูกดูดกลืนเข้าไปในดวงอาทิตย์

ดังนั้นโดยสรุป ในอีก 5,000 ล้านปี สุริยะระบบจะไม่มี 

ดาวพุธเป็นดาวบริวาร

อ่านเพิ่มเติมจาก Exploring Mercury : The iron planet
โดย   Robert G. Strom และ Ann L. Sprague
จัดพิมพ์โดย   Springer ในปี 2003

Academic

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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กำ�เนิดและชีวิต
คนอัจฉริยะ

รศ. ดร.ชัยวัฒน์  คุประตกุล
Kshaiwat4@gmail.com  

For The Future

โลกเป็นหนี้บุญคุณคนอัจฉริยะ!

เพราะคนอัจฉริยะ โลกจึงก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด จึงมีสิ่งงดงามยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ ที่ส�าคัญ 

ยังเป็นทั้งแบบอย่างและบทเรียนการด�าเนินชีวิตให้มีคุณค่า

คนอัจฉริยะ คือคนที่มีความสามารถพิเศษ สร้างสรรค์สิ่งที่มีความส�าคัญเป็นพิเศษต่อมนุษยชาติ

แล้วตัวคนอัจฉริยะเองล่ะ?

ความเป็นอัจฉริยะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? ขึ้นอยู่กับอะไร? วิถีของการสร้างผลงานอัจฉริยะเป็นอย่างไร?

จริงหรือไม่ ความเป็นอัจฉริยะมิได้น�ามาซึ่งความสุขแก่คนอัจฉริยะเองเสมอไป? เพราะเหตุใด?

คนอัจฉริยะมีอยู่ทุกวงการ แต่วันน้ี เราจะไปติดตามศึกษาชีวิตของคนอัจฉริยะสามคนในสองวงการ คือ  

วงการวิทยาศาสตร์สองคน และสุนทรียศาสตร์คือดนตรีหนึ่งคน 

* * *

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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จากความคิดของเขาเองล้วนๆ ในวารสารวชิาการเยอรมนั ANNALS 

OF PHYSICS เป็น 3 เรื่องที่แตกต่างกัน คือ เรื่องของปรากฏการณ์ 

โฟโตอิเล็กตริก (PHOTOELECTRIC EFFECT) ที่ท�าให้เขาได้รับ 

รางวัลโนเบล เรื่อง การเคล่ือนที่แบบบราวเนียน (BROWNIAN 

MOTION) และเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพภาคพิเศษ (SPECIAL 

THEORY OF RELATIVITY) 

ต่อมาอกี 10 ปี (ในปี ค.ศ. 1915) ไอน์สไตน์ กพั็ฒนาทฤษฎี 

สัมพัทธภาพภาคพิเศษต่อ เป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพภาคทั่วไป 

(GENERAL THEORY OF RELATIVITY)

อย่างไรก็ดี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั้งสองภาคเป็นทฤษฎ ี

ที่แปลก เข้าใจยาก ทดสอบยาก ท�าให้ไอน์สไตน์ก็ยังไม่ได้รับ 

ความสนใจจากวงการวิทยาศาสตร์นัก

จนกระท่ังเมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในปี ค.ศ. 1919 

ท�าให้นักวิทยาศาสตร์มีวิธีทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพภาคทั่วไป 

โดยตรง และผลออกมาปรากฏว่า สอดคล้องกับทฤษฎสัีมพทัธภาพ 

ภาคทัว่ไปของไอน์สไตน์ ท�าให้ไอน์สไตน์กลายเป็น “ซเูปอร์สตาร์”  

โด่งดังไปทั่วโลกทันที

หลังจากน้ัน ไอน์สไตน์ก็ได้รับโอกาสท�างานการศึกษาวิจัย 

วิทยาศาสตร์อย่างเต็มท่ี มีผลงานความคิดทิ้งเป็นโจทย์ใหญ่ให ้

นกัวทิยาศาสตร์รุน่ต่อๆ มาได้ท�าต่อมากมาย ถงึวนัสดุท้ายของชวีติ

และจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

วิถีความเป็นอัจฉริยะของไอน์สไตน์ ค่อนข้างจะเป็น 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ฉูดฉาดเหมือนอัจฉริยะที่มักจะได้รับ 

ทราบกัน เขาเองก็ปฏิเสธเป็นประจ�าว่า เขามิใช่คนเก่งคนฉลาด 

แถมยังค่อนข้างจะโง่อีกด้วย แต่ทุกส่ิงที่เขาได้ท�า ล้วนเป็นผลจาก 

การท�างานอย่างจริงจังอย่างหนัก

แต่เขาก็บอกเป็นนัยว่า ในการท�างานหนักนั้น ต้อง “ท�า 

อย่างถูกทาง” ดังค�ากล่าวของเขาความว่า “ทุกคนเป็นอัจฉริยะ 

แต่ถ้าจะตัดสินความฉลาดของปลาจากการปีนต้นไม้ ปลาก็จะ 

เชื่อตลอดชีวิตว่า มันโง่”

ถึงแม้ไอน์สไตน์จะไม่คิดว่า มีสมองเป็นอัจฉริยะ แต่ก็ไม่ 

สามารถห้ามความรู้สึกของคนได้ และเมื่อไอน์สไตน์ถึงแก่กรรม 

จึงเกิดกรณีการขโมยสมองของไอน์สไตน์ เพื่อไปผ่าศึกษาว่า 

แตกต่างไปจากคนทั่วไปหรือไม่? อย่างไร?

ไอน์สไตน์เป็นแบบอย่างของคนที่ได้รับการยอมรับว่า เป็น 

อัจฉริยะ โดยที่ตัวเขาเองไม่ “หลง” ไปกับค�ายกย่อง และเป็น 

ตัวอย่างของคนอัจฉริยะที่มีชีวิตอย่างพยายามให้ “ธรรมดา” 

“เรียบง่าย” และมีความสุข

* * *

อัจฉริยะคนแรกของเรา คือ ไอน์สไตน์ (ค.ศ. 1879 - 

1955)

ความเป็นอัจฉริยะของไอน์สไตน์ เป็นท่ียอมรับกันในทุก 

วงการของโลก

ที่มา : www.matichonweekly.com

ไอน์สไตน์เป็นนักฟิสิกส์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 

ประจ�าปี ค.ศ. 1921 จากทฤษฎีปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก แต่ 

ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอน์สไตน์ คือ ทฤษฎีสัมพันธภาพ ซึ่งมี 

สองทฤษฎีย่อยลงไปอีก คือ สัมพัทธภาพภาคพิเศษ (SPECIAL  

THEORY OF RELATIVITY) และสมัพัทธภาพภาคทัว่ไป (GENERAL  

THEORY OF RELATIVITY)

ในปัจจุบัน ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เป็นหน่ึงใน 

สองทฤษฎีเสาหลักของวิทยาศาสตร์โลกคู่กับทฤษฎีควอนตัม

ส�าหรับเรือ่งของความเป็นอจัฉรยิะ ไอน์สไตน์มิได้แสดงออก 

ชัดเจนในวัยเด็ก จนกระท่ังส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทาง 

คณิตศาสตร์เมื่ออายุ 21 ปี หางานท�าได้ยาก เพราะกิตติศัพท ์

ความเป็นคนรั้น (ไม่ชอบกฎระเบียบ) ในระหว่างการเป็นนักเรียน  

นกัศกึษา จนกระทัง่ได้เข้าท�างานในส�านกังานจดทะเบยีนสทิธบิตัร 

สิ่งประดิษฐ์ในกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แล้วจู่ๆ  ในปี ค.ศ. 1905 ขณะมอีาย ุ26 ปี ความเป็นอจัฉรยิะ 

ของไอน์สไตน์ก็ฉายแสงขึ้นมา จากการตีพิมพ์ผลงานการศึกษา 
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อจัฉรยิะคนทีส่องของเราคือ จอห์น แนช (JOHN NASH : 

ค.ศ. 1928 - 2015)

จอห์น แนช เป็นนักคณิตศาสตร์ แต่ได้รับรางวัลโนเบล 

สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี ค.ศ. 1994 ซึ่งตัวเขาเองก็ประหลาด 

ใจมาก และจริงๆ แล้ว เขาอยากได้รับรางวัลส�าคัญทางด้าน 

คณิตศาสตร์มากกว่า

ในที่สุด จอห์น แนช ก็ได้รับรางวัลท่ีเปรียบเป็นรางวัล 

โนเบล สาขาคณิตศาสตร์ คือ รางวัลอะเบล (ABEL PRIZE) ประจ�า 

ปี ค.ศ. 2015

รางวัลอะเบลของประเทศนอร์เวย์ เป็นรางวัลใหม่ใน 

โลกวิทยาศาสตร์ มอบเป็นครั้งแรกปี ค.ศ. 2003

ผลงานส�าคญัของจอห์น แนช คอื ทฤษฎเีกม แบบ NON- 

ZERO-SUM GAME ซึง่มาจากวทิยานพินธ์ปรญิญาเอก มหีลักการ 

ส�าคัญเรียก NASH EQUILIBRIUM (สมดุลแนช) ที่ถูกน�าไป 

ประยุกต์ใช้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และอื่นๆ อย่างมากมาย และ 

ท�าให้จอห์น แนช ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ท้ังๆ ที่ 

ตัวเขาไม่สนใจเศรษฐศาสตร์

ความเป็นอัจฉริยะของจอห์น แนช แสดงออกตั้งแต่เมื่อ 

เขายังเป็นเด็ก และตัวเขาก็ “ทั้งรู ้และคิด” ว่า เขามีสมอง 

ไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ และก็ไม่อยากจะ “สุงสิง” เสียเวลากับ 

คนอื่นๆ ที่ด้อยกว่าเขา 

แม้แต่การเรียนการศึกษา จอห์น แนช ก็ม่ันใจว่า เขา 

สามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้เองทั้งหมด โดยไม่ต้องอ่านต�ารา  

หรือแม้แต่จากครู

ตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งเป็นนักศึกษา จอห์น แนช จึงเป็น 

คนที่อยู ่ในโลกความคิดของตัวเขาเองอย่างมาก โชคดีที่ระบบ 

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้เด็กให้นักศึกษาที่ม ี

ความคิดความถนัดของตนเอง ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ และจอห์น 

แนช จึงได้รับปริญญาเอกขณะมีอายุเพียง 22 ปี จากวิทยานิพนธ์ 

ที่เขียนอย่างไม่สนใจในรูปแบบอย่างเป็นทางการ และมีความยาว 

เพียง 28 หน้า

เป็นทีเ่ข้าใจกนัว่า จอห์น แนช ไม่ยอมรบัว่า มีนกัวทิยาศาสตร์ 

คนไหนจะมีสมองล�้าเลิศกว่าเขา แต่ก็มีอยู่คนหนึ่ง ที่เขายอมรับ 

ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งจริง คือ ไอน์สไตน์ แต่จอห์น แนช  

ก็มั่นใจตนเองมากพอ ถึงกับขอพบไอน์สไตน์ เพื่ออธิบายความคิด 

ของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ โดยเขาคิดว่า 

ของไอน์สไตน์มีจุดบกพร่องอย่างไร

ส�าหรับโลกวิทยาศาสตร์ ยอมรับว่า ทั้งไอน์สไตน์ และ 

จอห์น แนช เป็นอัจฉริยะทั้งคู่ แต่ความเป็นอัจฉริยะของคนทั้งสอง 

มีผลต่อชีวิตที่ต่างกันมาก และมักจะถูกยกเป็นตัวอย่างเรื่องของ 

อัจฉริยะกับการสร้างสรรค์และความฟุ้งซ่าน 

กรณีของไอน์สไตน์ เป็นตัวอย่างของคนอัจฉริยะท่ีมีชีวิต 

อย่างสร้างสรรค์ ส่วนจอห์น แนช เป็นตัวอย่างของคนอัจฉริยะ 

ที่ฟุ้งซ่าน จากความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป ซึ่งเริ่มมีผลต่อชีวิต 

ของเขาเมือ่เริม่ต้นท�างานหาเลีย้งชีพจรงิๆ ไม่มทีนุเหมอืนตอนก�าลงั 

เป็นนักศึกษา

ปัญหาของจอห์น แนช มาจากการที่เขาเข้าสังคมกับ 

คนอื่นๆ ไม่ได้ (โดยที่คนอื่นๆ ก็พยายามเข้าใจเขา) จนกระทั่ง 

ในที่สุด เขาก็เกิดอาการจิตหลอน เกี่ยวกับโครงการลับของรัฐบาล 

สหรัฐ และเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว จนกระทั่งต้องเข้ารับการรักษา 

ในโรงพยาบาลโรคจิต ต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการด�าเนินชีวิต  

ทั้งการท�างานและครอบครัว แต่ด้วยความเอาใจใส่อย่างอดทน 

ของภรรยา คือ อะลิเซีย (ALICIA) ท�าให้จอห์น แนช ผ่านความ 

ยุ่งยากต่างๆ ของชีวิตอยู่ได้

การได้รับรางวัลโนเบล ท�าให้จอห์น แนช มีความสุขและ 

จิตใจที่ม่ันคงขึ้น จนกระทั่งถึงวันมีความสุขที่สุด คือ ได้รับรางวัล 

อะเบล

เรื่องราวชีวิตของจอห์น แนช ได้รับการถ่ายทอดเป็น 

ภาพยนตร์เรื่อง A BEAUTIFUL MIND ออกฉายปี ค.ศ. 2001 

รับบทเป็นจอห์น แนช โดยรัสเซลล์ โครว์

ที่มาของความเป็นอัจฉริยะของจอห์น แนช ดูจะเกิด 

ขึ้นเอง ตั้งแต่เป็นเด็ก และพัฒนายิ่งขึ้นเมื่อเริ่มเป็นผู้ใหญ่ แต่ก ็

เป็นความอัจฉริยะที่ในที่สุด ก็หลุดจากกรอบความน่าจะเป็นของ 

การสร้างสรรค์ กลายเป็นความฟุ้งซ่าน

* * *

ที่มา : www.gothamist.com

• Nash

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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อัจฉริยะคนที่สามของเรา เป็นคนอัจฉริยะในโลกดนตรี 

คือ โมสาร์ต

การแสดงดนตรีเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะยาวแค่ไหน ก็สามารถ 

จดจ�าได้หมด ถ้าเขาสนใจ

จากความสามารถทางดนตรขีองโมสาร์ต จงึเป็นทีค่าดหวงั 

ทั้งตัวโมสาร์ตเอง และผู้เป็นพ่อที่จะสามารถได้ทั้งชื่อเสียง งาน 

และเงิน และถึงแม้จะได้มีโอกาสเข้าแสดงหรือร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ในงานส�าคญัระดบัราชส�านกั ทว่า จรงิๆ แล้ว สิง่ทีโ่มสาร์ตได้รบั คอื 

ช่ือเสียง ส่วนเงินรายได้ก็ได้มากในบางช่วง แต่เขาก็ใช้เงินมาก 

เช่นกัน จึงกลายเป็นคนมีปัญหาเรื่องการเงินเกือบตลอดชีวิต

โมสาร์ต เป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสีสันมาก เป็นคนเปิดเผย 

โผงผาง มีอารมณ์ขัน ซึ่งบ่อยๆ ก็มากเกินไป จนกระทั่งท�าให้คน 

อื่นๆ อึดอัดหรือขัดเคืองใจ

ภาพยนตร์เรื่อง AMADEUS (ออกฉายปี ค.ศ. 1984) 

เป็นเรื่องราวชีวิตของโมสาร์ต ผ่านการสารภาพบาปของอันโตนีโอ 

ซาลีเอรี (ANTONIO SALIERI) นักแต่งเพลงประจ�าราชส�านัก 

กรุงเวียนนา (มีตัวตนจริง) ที่อิจฉาความสามารถของโมสาร์ต 

ถึงขั้นสารภาพว่า เป็นคนวางแผนฆ่าโมสาร์ตเอง (ในภาพยนตร ์

ไม่ใช่ในโลกความจริง)

บั้นปลายชีวิตของโมสาร์ต เป็นชีวิตกล่าวได้ว่า แร้นแค้น 

เดียวดาย จากโลกไปอย่างเงียบๆ วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1791  

อยู่กับคนในครอบครัวไม่กี่คน ไม่มีขบวนศพ ไม่มีพิธีฝังศพ ส�าหรับ 

นักแต่งเพลงที่เป็นอมตะ กับผลงานเพลงคลาสสิกกว่า 600 เพลง

ความเป็นอัจฉริยะของโมสาร์ต ดูจะเป็นพรสวรรค์มา 

ต้ังแต่เกิด มีชื่อเสียงตั้งแต่เด็ก ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสีสันตั้งแต่เด็ก  

จนกระทั่งเกือบถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่ปิดฉากอย่างเงียบเหงา

อะไรเป็นสาเหตุท�าให้โมสาร์ต มีชีวิตดังที่เป็น?

อาจเป็นเพราะ “ความฝัน” กับ “ชีวิตจริง” ที่ไม่ลงตัว  

ท�าให้เขาได้ชื่อเสียงอันโด่งดัง แต่ล้มเหลวในการสร้างความมั่นคง 

ของชีวิต

* * *

จากเรื่องราวของความอัจฉริยะ คือ ไอน์สไตน์, จอห์น 

แนช และโมสาร์ต บทสรุปรวบยอดที่ผู้เขียนมองเห็น คือ ความ 

เป็นอัจฉริยะ เป็นทั้งพรสวรรค์และกับดักของคนอัจฉริยะเอง  

ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่า ใช้ความเป็นอัจฉริยะอย่างไร ทั้งต่อตนเอง 

และต่อคนอื่นๆ...

และทีส่ดุของท่ีสดุ ผูไ้ด้รบัประโยชน์สงูสดุจากคนอจัฉรยิะ 

ก็คือ คนทั้งโลก

โลกจึงเป็นหนี้บุญคุณคนอัจฉริยะจริงๆ

ที่มา : www.williamwalton.net

• Mozart

โวลฟ์กัง อะมาเคอุส โมสาร์ต (WOLFGANG AMADEUS 

MOZART) ได้ชื่อเป็นอัจฉริยะทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก 

มีนักแต่งเพลงคลาสสิกหลายคน ดังเช่น บีโทเฟน, โชแปง และ 

ไชคอฟสกี้ ชื่นชอบเขามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บีโทเฟน ถึงกับ 

ประกาศว่า เขาจะไม่พยายามแต่งเพลงคลาสสิกแบบของโมสาร์ต 

เพราะของโมสาร์ตสมบูรณ์อย่างที่สุดแล้ว

ความเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีของโมสาร์ต แสดงออกตั้งแต่ 

เมื่อเขายังเป็นเด็ก สามารถแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุ 5 ปี แต่งซิมโฟนี 

เพลงแรกอายุ 8 ปี เล่นเครื่องดนตรีคลาเจียร์ (คล้ายเปียโนหรือ 

ออร์แกน) ตั้งแต่อายุ 4 ปี มีชื่อเสียงเป็นนักดนตรีเด็ก ออกแสดง 

กับคุณพ่อคือ ลีโอโพลด์ ผู้เป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลง ผู้เห็น 

ความเป็นอัจฉริยะของโมสาร์ต และจึงทุ่มเทการสอนดนตรีให้กับ 

โมสาร์ต

โมสาร์ตเกดิทีเ่มอืงซลัซบวร์ก ในออสเตรยี แต่ได้เดนิทางไป 

แสดงดนตรีหลายประเทศในยุโรปกับผู้เป็นพ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ทีก่รุงเวียนนา นครศูนย์กลางแห่งดนตรีส�าคัญของยุโรป

เมื่อโตขึ้น โมสาร์ตก็มีชื่อเสียงทั้งในการแต่งเพลงคลาสสิก 

และเล่นเครื่องดนเตรีที่เขาถนัดเป็นพิเศษ คือ เปียโน ออร์แกน  

และไวโอลิน เขาสามารถแต่งเพลงได้เร็ว มีความจ�าเป็นเลิศ ได้ยิน 

Academic
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“โอกาสใหม่”
ในโลกดิจิทัล

• จิมมี เวลส์ ผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย •

เราเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเอง
มาใช้มันอย่างชาญฉลาดกันเถอะ

อินเทอร์เน็ตในฐ�นะเทคโนโลยท่ีีส�ม�รถนำ�ไปใช้ไดห้ล�กหล�ยรปูแบบและเปิดใหใ้ครก็ต�มสร�้งสรรคน์วตักรรม 
บนอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยส่งเสริมให้เกิดก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง และก�รสร้�งสรรค ์
เชิงวัฒนธรรมอย่�งที่ไม่เคยเกิดข้ึนม�ก่อน ผู้ประกอบก�รส�ม�รถพัฒน�และเผยแพร่แอปพลิเคช่ันไปยังตล�ด 
กลุ่มใหญ่โดยไม่ต้องมีทุนม�กม�ย ผู้บริโภคส�ม�รถเข้�ถึงสินค้�และบริก�รที่หล�กหล�ยในร�ค�ที่ถูกลง พลเมือง 
ส�ม�รถเข้�ถึงข่�วส�รและแนวคิดท�งก�รเมืองจ�กแหล่งข้อมูลท่ีหล�กหล�ย เข้�ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนในพื้นท่ี 
ส�ธ�รณะที่อินเทอร์เน็ตสร้�งขึ้น หรือกระทั่งเป็นผู้สรรค์สร�้งเนื้อห�ด้วยตนเอง

ก�รสำ�รวจว่�อินเทอร์เน็ตสร้�งโอก�สอะไรให้เร�บ้�งท้ังในมิติเศรษฐกิจ ก�รเมือง และก�รเรียนรู้ ผ่�น 
กรณีศึกษ�ท่ีเกิดข้ึนจริง จะช่วยให้เร�ในฐ�นะพลเมืองดิจิทัลส�ม�รถจินตน�ก�รถึงคว�มเป็นไปได้ท�งสังคม 
ที่อินเทอร์เน็ตหยิบยื่นให้ และร่วมลงมือสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง
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โอกาสทางเศรษฐกิจ

งานศึกษาของโออีซีดี [2] ชี้ ให ้ เห็นความส�าคัญของ 

อินเทอร์เน็ตในการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม 4 ด้าน 

คือ 1) การขยายเครือข่ายการค้า การลงทุน การเคลื่อนไหวของ 

แรงงานทีเ่ป่ียมทักษะ 2) การทดลองโมเดลทางธรุกจิและเทคโนโลยี 

ใหม่ๆ โดยเฉพาะกับบริษัทหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ 3) การใช้ 

ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจ�ากัดอย่างแรงงาน ทุน ทักษะ ให้เกิด 

ประสทิธผิลสงูสดุ และ 4) การลงทนุในนวตักรรมเพือ่สร้างเศรษฐกจิ 

ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้สูงสุด

งานศึกษาของบริษัทดีลอยต์ (Deloitte) แสดงให้เห็นว่า 

อนิเทอร์เนต็ช่วยเพิม่ผลติภาพและนวตักรรมซึง่ส่งผลต่อการเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน ดังนี้

นอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาคแล้ว 

อินเทอร์เน็ตมีส่วนส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ  

ดังต่อไปนี้

1.  อินเทอร์เน็ตขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลง 
 ในภ�คธุรกิจและสร�้งเศรษฐกิจสมัยใหม่

อนิเทอร์เนต็สร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร เชือ่มต่อ 

กับผู้คนและธุรกิจอื่นๆ และเปิดตลาดใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อน 

การเปลีย่นแปลงภาคธรุกิจในหลากหลายมติ ิ ตัง้แต่ช่องทางการขาย 

และการซื้อสินค้า ไปจนถึงการออกแบบ การผลิต การตลาด  

และการแพร่กระจายสินค้าและบริการ หรือที่เราเรียกว่า พาณิชย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

วงจรการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอินเทอร์เน็ต[3]

งานของดลีอยต์ประเมนิว่าการเข้าถงึและการใช้อนิเทอร์เนต็ 

ของประชากรในประเทศก�าลังพัฒนาจะช่วยเพิ่มรายได้ให้พวกเขา 

ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่วนงานของสถาบันแมคคินซีย์โลก  

(McKinsey Global Institute) ในปี 2011 ประเมินว่า ในประเทศ 

พัฒนาแล้ว อินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มการเติบโตของจีดีพีโดยเฉล่ียถึง  

21 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีในประเทศขนาดใหญ ่

อย่างจนี อนิเดยี และบราซลิ อนิเทอร์เนต็มีส่วนช่วยเพิม่การเตบิโต 

ของจีดีพี 11 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน[4]

เราเห็นบทบาทของอินเทอร์เน็ตในการสร้างโอกาสทาง 

ธุรกิจทั้งในแง่ที่ช่วยสนับสนุนการท�าธุรกิจแบบเดิม เช่น การขยาย 

ช่องทางการขายสินค้าและบริการมาสู่โลกออนไลน์เพื่อสื่อสาร 

กับฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น และในแง่ที่ช่วยสร้างสินค้าและบริการ 

รูปแบบใหม่ขึ้นมา เช่น ยูทูบที่สร้างแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาส 

ให้ใครก็ตามสามารถถ่ายท�าวิดีโอและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้  

แอมะซอน (Amazon) ที่สร้างร้านหนังสือออนไลน์แบบใหม่  

สปอติฟาย (Spotify) ที่สร้างประสบการณ์การฟังเพลงแบบใหม่ 
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หรือแอร์บเีอน็บ ี(Airbnb) ทีส่ร้างแพลตฟอร์มให้คนท่ีต้องการปล่อย 

ห้องเช่ากับคนที่ต้องการหาที่พักมาพบกัน

งานศกึษาของแมคคนิซย์ีชีใ้ห้เหน็ว่า แม้อนิเทอร์เนต็จะช่วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ แต่ผลเชิง 

บวกที่อินเทอร์เน็ตมีต่อการท�าธุรกิจกลับเกิดกับธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SME) มากกว่า โดยเอสเอ็มอีที่ใช้ประโยชน์จาก 

อินเทอร์เน็ตจะเติบโตเร็วกว่าธุรกิจท่ีไม่ใช้ถึงสองเท่า มีรายได้จาก 

การส่งออกมากกว่าสองเท่า และสร้างงานในบรษิทัมากกว่าสองเท่า  

นอกจากนั้น อินเทอร์เน็ตยังท�าให้เอสเอ็มอีกลายเป็นบริษัท 

ระดับโลกที่สามารถแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น 

ธุรกิจ ทั้งในแง่ของการเข้าถึงผู้บริโภค การค้นหาซัพพลายเออร์  

การเฟ้นหาคนท�างานฝีมือดี และการท�าการตลาด จนเกิดสิ่งที่ 

เรียกว่า “บริษัทข้ามชาติขนาดเล็ก” ทั่วทุกมุมโลก

 

2. ก�รสร�้งนวัตกรรมภ�ยใต้ก�รแข่งขันที่เท�่เทียม

ลักษณะส�าคัญประการหน่ึงท่ีท�าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็น 

เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมคือ การเปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถ 

เข้ามาสร้างสรรค์สินค้าและบริการได้บนเครือข่ายที่เป็นกลาง หรือ 

ทีบ่างคนเรยีกเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ลกัษณะนีว่้า “เครอืข่ายซือ่บือ้”  

(dumb network)

เครือข่ายซื่อบ้ือในที่นี้หมายถึง หลักการท�างานของ 

อินเทอร์เน็ตที่จะส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่เลือก 

ปฏิบัติ ผู้ให้บริการโครงข่ายจะท�าหน้าที่เป็นแค่ท่อส่งข้อมูลเท่านั้น  

ส่วนภูมิปัญญาที่แท้จริงจะอยู่ปลายขอบของเครือข่ายทั้งสองด้าน  

หรือก็คือผู้ให้บริการเนื้อหาและแอปพลิเคชั่นกับผู้ใช้นั่นเอง ในโลก 

การสือ่สารผ่านเครอืข่ายซือ่บือ้นี ้ คนทีจ่ะตดัสนิว่าสนิค้าหรอืบรกิาร 

ไหนดีที่สุดก็คือตัวผู้ใช้

หลักความเป็นกลางของเครือข่าย (net neutrality)  

ดังกล่าวท�าให้เกิดนวัตกรรมท่ีปลายขอบ (innovation at the 

edge) อย่างแท้จริง เพราะต่อให้เราเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ 

ไม่ได้มทีนุมากมายในช่วงเริม่ต้นธรุกจิ แต่ถ้ามไีอเดยีหรอืนวตักรรม 

ที่สุดยอด เราก็สามารถเป็นผู้ชนะในเกมนี้ได้ ตัวอย่างเช่น สไกป์  

(Skype) ที่เริ่มให้บริการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (VOIP)  

ในปี 2003 และประสบความส�าเร็จจนมีผู ้ใช้บริการหลายร้อย 

ล้านคน การให้บริการดังกล่าวถือเป็นคู่แข่งกับบริษัทโทรคมนาคม 

ที่มีรายได้หลักมาจากการให้บริการโทรศัพท์ ดังน้ันหากบริษัท 

โทรคมนาคมสามารถควบคุมเครือข่ายและท�าให้บริการของสไกป์ 

มีคุณภาพต�่าเกินกว่าจะให้บริการวีโอไอพีได้แล้ว สไกป์ก็คงไม ่

ประสบความส�าเร็จเหมือนทุกวันนี้

อีกกรณีคือ ยูทูบ ซึ่งเริ่มให้บริการแพลตฟอร์มท่ีเปิดพื้นท่ี 

ให้ใครกต็ามสามารถแบ่งปันวดิโีอร่วมกนัได้ในปี 2005 ยทูบูถอืเป็น 

ผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่ได้มีทุนมากมาย หากคู่แข่งท่ีให้บริการ 

คล้ายกันแต่มีทุนหนากว่าสามารถจ่ายเงินให้บริษัทไอเอสพีเพื่อให ้

บริการของตนเร็วกว่า ยูทูบก็อาจจะพ่ายแพ้ตั้งแต่ต้นทั้งที่บริการ 

ของตนดกีว่าคูแ่ข่ง แต่เมือ่อนิเทอร์เนต็มคีวามเป็นกลาง ผูใ้ช้จะเป็น 

คนเลือกผู้ชนะเอง

เครอืข่ายซือ่บือ้หรอืเครอืข่ายทีเ่ป็นกลางของอนิเทอร์เน็ตนัน้ 

คือ หลักการส�าคัญที่ช่วยสร้างโอกาสให้ใครก็ตามที่มีไอเดียหรือ 

นวัตกรรมสามารถน�าเสนอสินค้าหรือบริการของตนได้ภายใต้การ 

แข่งขันที่เท่าเทียม เงื่อนไขดังกล่าวช่วยขับเคล่ือนนวัตกรรมที่มา 

จากคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม และลบความเช่ือท่ีว่ามีแต่บริษัท 

ขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะลงทุนกับนวัตกรรมใหม่ๆ

3. ภูมิปัญญ�รวมหมู่กับก�รสร�้งนวัตกรรม 
 ส�ธ�รณะ

อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือขับเคล่ือนนวัตกรรม 

ที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เครื่องมือในการ 

สร้างสรรค์ แบ่งปัน และท�างานร่วมกับผู้อื่นน้ี ยังถูกใช้โดยผู้คน 

มากมายที่มีเวลาว่างและต้องการแบ่งปันความรู้ความสามารถ 
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ที่ตนมีเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมสาธารณะร่วมกับผู้อื่น หรือที่เรา 

เรียกกันว่าภูมิปัญญารวมหมู่ (collective intelligence) ซึ่ง 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้ผ่านความร่วมมือของผู้คน 

มากมายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ันไม่จ�าเป็นต้องมีองค์กรกลาง 

หรือการจัดการแบบรวมศูนย์

ผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญารวมหมู่อาจเป็นนวัตกรรม 

ที่บริษัทไม่สนใจ (อาจเพราะงานสร้างสรรค์นั้นท�าก�าไรไม่มากพอ  

หรือบริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลกระทบภายนอกเชิงบวก 

ทีเ่กดิขึน้ได้) แต่มปีระโยชน์ต่อสาธารณะ ตวัอย่างภูมปัิญญารวมหมู ่

ทีส่�าคัญกเ็ช่นวกิพีิเดีย สารานกุรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลนิกุซ์ (Linux) 

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายท่ีมีคนดาวน์โหลด 

เยอะที่สุด เซติ (SETI) โครงการที่อาสาสมัครทั่วโลกแบ่งปันพลัง 

การประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อวิเคราะห์คลื่นวิทยุ 

ที่อาจเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลก หรือยุพิน (YouPin) 

แพลตฟอร์มที่เปิดให้คนกรุงเทพฯ แจ้งปัญหาต่างๆ ในเมือง เช่น 

ตู้โทรศัพท์ขวางทางเดิน เพ่ือรายงานให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง 

แก้ไขต่อไป

4. อินเทอร์เน็ตกับก�รสร้�งผู้บริโภคที่ตื่นตัว

ประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากอนิเทอร์เนต็บางทอีาจ 

จะเกิดขึ้นกับตัวผู้บริโภคด้วย เพราะอินเทอร์เน็ตไม่เพียงช่วยเพิ่ม 

การแข่งขันผ่านการน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ แต่ยังช่วยเพิ่ม 

อ�านาจต่อรองให้กับประชาชนด้วย เช่น เราสามารถเปรียบเทียบ 

ราคาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการซ้ือได้จากหลายแหล่ง ค้นหาโรงงาน 

ผลิตสินค้าหรือห้องที่เราต้องการเช่าได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง  

รวมถึงประหยัดเวลาจากการขับรถออกไปซื้อของ งานของสถาบัน 

แมคคินซีย์โลกแสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์และเครื่องมือค้นหาที่ใช ้

ส�าหรับเปรียบเทียบราคา ท�าให้ราคาสินค้าออนไลน์ถูกกว่าราคา 

ในร้านจริงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์[8]

 

โอกาสทางการเมือง

อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสทางการเมืองให้รัฐบาลปรับเปล่ียน 

ไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา 

บรูณาการการท�างานข้ามหน่วยงานและอ�านวยความสะดวกให้กบั 

ประชาชนในการเข้าถงึบรกิารสาธารณะ ทัง้ยังช่วยเพิม่ความโปร่งใส 

ด้วยการเปิดเผยข้อมูลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้สาธารณะ 

ติดตามและตรวจสอบการท�างานได้ และใช้เครื่องมือดิจิทัลดึง 

การมีส่วนร่วมจากประชาชนผ่านการให้ข้อมูล การปรึกษาหารือ  

หรือกระทั่งการร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีความส�าคัญกับชีวิต 

พวกเขา

นอกจากอินเทอร์เน็ตจะปรับภูมิทัศน์การเมืองในระบบ 

อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันยังเสริมพลังให้กับการเมืองภาค 

ประชาชนผ่านการสร้างพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นทาง 

การเมือง และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

แห่งศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) หมายถึง การใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการให้บริการประชาชน 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับสาธารณะ และดึงการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในกระบวนการก�าหนดนโยบาย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

อินเทอร์เน็ตได้เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

รัฐบาลกับประชาชน ประชาชนกับรัฐบาล รวมถึงรัฐบาลกับ 

หน่วยงานรฐัและเจ้าหน้าทีร่ฐัด้วยกนัเอง ซึง่สร้างการเปลีย่นแปลง 

ในหลากหลายมิติดังนี้

 

1. ก�รให้บริก�รผ�่นเครือข�่ยอิเล็กทรอนิกส ์
 ของภ�ครัฐ

บางคนอาจเคยรู้สกึเบือ่ทีต้่องเดนิทางไปตดิต่อกบัหน่วยงาน 

รัฐและใช้เวลาค่อนวันกว่าจะได้รับบริการ หรือที่แย่กว่านั้นคือต้อง 

ไปติดต่อมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เพราะหน่วยงานแต่ละแห่งไม่ได้ 

เช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แต่ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศเริ่มใช้ 

ไอซทีใีนการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ด้วยการน�าเสนอบรกิารสาธารณะ 

ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์ที่จุดเดียว (one-stop service) 

ซึ่งช่วยให้การติดต่อกับหน่วยงานรัฐมีประสิทธิภาพและสะดวก 

สบายส�าหรับประชาชนอย่างเรามากขึ้น

ทว่าบริการที่หลอมรวมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เช่นนี ้

จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือรัฐบาล 1) สร้างแพลตฟอร์มทางเทคนิคเพื่อให้ 

การประสานงานภายในและการบรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน 

เป็นไปอย่างราบรื่น 2) สร้างระบบการท�างานข้ามองค์กรที่เข้มแข็ง  

เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ท�างานร่วมกันได้ 3) สร้างระบบที่ 

สนับสนุนการพิสูจน์ตัวตนออนไลน์ที่ไว้ใจได้ และ 4) มีกฎหมาย 

เกี่ยวกับการคุ้มครองและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีพอ

Academic
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e-Estonia ซิคิคอนวัลเลย์แห่งยุโรป

เอสโตเนยีเป็นประเทศเลก็ๆ บนคาบสมทุรบอลติกทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าเป็นสังคมเศรษฐกจิดจิทัิลทีก้่าวหน้าทีสุ่ดแห่งหนึง่ 

ในโลก บริการภาครัฐเกือบทั้งหมดของเอสโตเนียสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา มีแค่การแต่งงาน การหย่าร้าง และ 

ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ท�าทางออนไลน์ไม่ได้

ความส�าเร็จของกรณีนี้อยู่ที่การลงทุนในระบบโครงสร้างดิจิทัลกลางที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงการท�างานของภาคส่วน 

ต่างๆ ที่เรียกว่า X-Road โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐกับภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ท�าให้บริการ 

ภาครัฐหลอมรวมเป็นหนึ่ง สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน

บริการออนไลน์ที่โดดเด่นของเอสโตเนียมีดังนี้

• ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) : เพียงกดปุ่มคลิกครั้งเดียวก็สามารถจ่ายภาษีในเอสโตเนียได้แล้ว เพราะข้อมูล 

ทั้งหมดอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบน้ีช่วยลดเวลาในการเตรียมเอกสารภาษีของประชาชน ลดภาระของภาครัฐไปอย่าง 

มหาศาล อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนจ่ายภาษีอีกด้วย

• บัตรประจ�าตัวดิจิทัล (digital ID) : ประชาชนเกือบทุกคนในเอสโตเนียจะมีบัตรประจ�าตัวดิจิทัลซึ่งใช้ยืนยันตัวตน 

ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของประชาชน 

เช่น การท�าธุรกิจ การเซ็นเอกสาร การขอใบสั่งยาจากแพทย์ การธนาคาร

• การลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (i-Voting) : เอสโตเนียเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้มีการลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ต 

ในการเลือกตั้งปี 2005 และมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะความสะดวกสบายในการลงคะแนนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลก และ 

ใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่าน้ัน ระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (e-Heath): ผู้ป่วยในเอสโตเนียถือเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตน 

และโรงพยาบาลต้องอนุญาตให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ข้อมูลจากโรงพยาบาลและแพทย์กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ถูกเก็บไว้ใน 

รูปดิจิทัล ซึ่งง่ายต่อการน�ามาใช้วิเคราะห์เพื่อหามาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผล เช่น การสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไข้ 

ส่วนแพทย์ก็สามารถเข้าถึงประวัติคนไข้ได้ทุกที่ ซึ่งช่วยให้การรักษามีคุณภาพและต่อเนื่องยิ่งขึ้น[9]

นอกเหนอืจากการให้บรกิารภาครฐัผ่านเครอืข่ายสาธารณะแล้ว เทคโนโลยกีารใช้เซน็เซอร์เพือ่เกบ็ข้อมูล และเทคโนโลยี 

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) ซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันและสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จะช่วยให้ 

ภาครัฐสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงบริการได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที ดังเช่นกรณีของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ก�าลัง 

เกิดขึ้นทั่วโลก

Smart City พัฒนาชุมชนเมืองไปกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ

แนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาและสร้างเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

ขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง ความน่าอยู่อาศัย และความยั่งยืนของเมือง ในประเทศไทย 

เองก็มีเมืองที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นเมืองต้นแบบหลายแห่ง เช่น นครนายก ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น

ส�าหรับจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้มีการน�าแนวคิดเมืองอัจฉริยะไปใช้พัฒนาเมืองในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

• การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) : โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็งสูงส�าหรับนักท่องเท่ียว  

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Smart Tourist Card (แอปที่ให้ข้อมูลท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูเก็ต บอกพิกัดร้านค้า น�าเสนอคูปองหรือ 

โปรโมชั่น) แอป “มาภูเก็ตกดภูเก็ต” (แอปท่องเที่ยวที่แนะน�าที่พักและของกินให้นักท่องเที่ยว) แอป Travelism (แอปให้ข้อมูล 

และขายแพ็กเกจทัวร์ในภูเก็ต)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society

39



2. ก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐ 

รฐัคอืหน่วยงานทีถ่อืครองข้อมลูส�าคญัมากมายในหลากหลาย 

ประเด็น เช่น ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ข้อมูลคุณภาพอากาศ 

ข้อมลูการจราจร ข้อมลูสาธารณสขุ ซึง่ข้อมลูเหล่านีล้้วนมปีระโยชน์ 

มหาศาลต่อเศรษฐกจิ การเมือง และสังคม แนวคดิเร่ืองการเปิดเผย 

ข้อมูลภาครัฐ (open government data) ได้รับความสนใจ 

มากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลท�าให้ต้นทุนการเปิดเผยข้อมูลมีราคา 

ถูกลง ประเทศที่ริเริ่มน�าแนวคิดน้ีไปใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21  

คือ สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร จากน้ันรัฐบาลอ่ืนเกือบ 

ทกุประเทศก็น�าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นวาระทาง 

การเมืองที่ส�าคัญของแทบทุกรัฐบาล เช่น เกาหลีใต้ท่ีประกาศ 

แนวคิดเรื่อง Government 3.0

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนั้นหมายถึงการเปิดให้เข้าถึง 

ข้อมูลของภาครัฐได้อย่างต่อเน่ืองผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และสารสนเทศ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย น�าไปใช้ใหม่ได้โดยอิสระ 

และผสมผสานกับชุดข้อมูลอื่นได้ รวมถึงน�าไปเผยแพร่ต่อได้โดย 

ไม่มข้ีอห้ามใดๆ โดยข้อมลูดงักล่าวต้องตัง้อยูบ่นฐานคดิ “open by 

default” หรือต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นค่าตั้งต้น แต่อาจมีข้อยกเว้น 

ในบางกรณ ี เช่น ข้อมลูทีเ่ปิดเผยต้องไม่สามารถระบตุวัตนในระดับ 

บุคคล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปิดเผยความลับทาง 

การค้า รวมถึงไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

การเปิดเผยข้อมูลของภาครฐันัน้มปีระโยชน์รอบด้าน ทัง้ใน 

มติทิางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม คู่มอื Open Data Handbook 

ซึง่จดัท�าโดยมลูนธิโิอเพ่นโนวเลดจ์ (Open Knowledge Foundation) 

และแปลเป็นภาษาไทยโดยส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปี  

2558[11] ได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น 

เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชน  

ส่งเสริมให้เอกชนหรือประชาชนน�าข้อมูลไปต่อยอดเพื่อสร้าง 

นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ ลดการ 

คอร์รัปชัน่ ช่วยในการวดัผลกระทบเชงินโยบาย ส่งเสรมิให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก�าหนดนโยบายผ่านข้อมูลภาครัฐ 

และอีกมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการคิดฝันได้

 

3. ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ไม่เพียงแต่ช่วยให้การเปิดเผย 

ข้อมลูง่ายขึน้เท่านัน้ แต่ยงัเปิดโอกาสให้ภาครฐัดงึการมส่ีวนร่วมจาก 

ประชาชนในด้านการออกแบบนโยบายและให้บริการสาธารณะ  

หรือที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)

รัฐบาลในหลายประเทศหันมาให้ความส�าคัญกับการม ี

ส่วนร่วมอเิล็กทรอนกิส์มากขึน้ เช่น รฐับาลของโอบามาหรือรัฐบาล 

สหราชอาณาจักรในสมัยเดวิด คาเมรอน เพราะเช่ือว่าในโลก 

Smart City พัฒนาชุมชนเมืองไปกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ

• ความปลอดภัยและการจราจรอัจฉริยะ (Smart Safety) : ระบบรายงานสภาพการจราจรแบบตามเวลาจริงและ 

ระบบบอกเวลารถเข้าป้ายด้วยการติดตั้งกล้องซีซีทีวีไว้ที่รถประจ�าทาง และมีระบบดิจิทัลส�าหรับตรวจตราวินัยการจราจรผ่าน 

กล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร รถวิ่งย้อนศร รถหยุดล�้าเส้นหยุด รถจอดในที่ห้ามจอด และ 

การสวมหมวกกันน็อค โดยข้อมูลเหล่านี้จะส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่

• ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) : ระบบบริหารจัดการเส้นทางจัดเก็บขยะด้วยการจัดท�า 

แอปให้ประชาชนรายงานเม่ือขยะเต็มถัง มีการติดจีพีเอสไว้ท่ีรถเก็บขยะ ติดเซ็นเซอร์วัดปริมาณขยะในจุดทิ้ง และจัดท�าระบบ 

กระดานข้อมูล (dashboard) เพื่อประสานและจัดการข้อมูลทั้งหมด รวมท้ังระบบตรวจจับค่าควันพิษด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ 

เพื่อใช้วัดค่ามลพิษในอากาศ และระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน�้าโดยติดตั้งเซ็นเซอร์ใกล้พื้นที่โรงงานเพื่อตรวจวัดปริมาณ 

น�้าเสีย และสามารถระบุแหล่งที่มาของน�า้เสียได้ว่ามาจากโรงงานใด

• ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) : โครงการจัดตั้งสวนนวัตกรรม (Innovation Park) เพื่อส่งเสริม 

พัฒนานวัตกรรม การเรียนรู ้เทคโนโลยี และให้ค�าปรึกษาด้านธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล หรือโครงการจัดตั้งสถาบัน 

นานาชาติเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ (International Creative and Innovation Entrepreneur 

Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางอบรมการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์และเปี่ยมนวัตกรรม[10]

Academic

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ที่ปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น รัฐบาลท่ีฉลาดคือรัฐบาล 

ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความเช่ียวชาญ ความเห็น และ 

ประสบการณ์ของประชาชนและหน่วยงานภายนอกในการออกแบบ 

นโยบาย นอกจากนั้น การดึงการมีส่วนร่วมยังช่วยให้นโยบายของ 

รัฐตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากข้ึน ซึ่งจะช่วย 

ลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแรงต่อต้านหลังจากนโยบายออกมา 

โดยเฉพาะนโยบายที่เป็นที่ถกเถียงกันมาก

ระดับการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ันมีหลายระดับ 

ตั้งแต่ 1) การเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Information) คือ 

การให้ข้อมลูเพือ่ช่วยให้สาธารณะเข้าใจและติดตามประเด็นปัญหา 

ต่างๆ ผ่านช่องทางอันหลากหลาย เช่น เว็บไซต์เฉพาะของรัฐบาล  

โซเชยีลมเีดยี 2) การปรกึษาหารืออเิลก็ทรอนกิส์ (e-Consultation)  

คือการจัดให้มีช่องทางการรับฟังความเห็นและปรึกษาหารือกับ 

ประชาชนผ่านช่องทางและวิธีการอันหลากหลาย เช่น เว็บบอร์ด  

เคร่ืองมือการโหวต เครื่องมือการส่งค�าร้อง และ 3) การตัดสินใจ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Decision-Making) คือการน�าความคิดเห็นของ 

ประชาชนไปใช้ในกระบวนการออกแบบนโยบายจริงๆ เช่น ให้ม ี

การโหวตนโยบายได้โดยตรง

นอกจากนัน้ยงัมนีวตักรรมการมส่ีวนร่วมแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า 

คราวด์ซอร์ซซิ่งนโยบาย (policy crowdsourcing) ซึ่งหมายถึง 

การกระจายปัญหา ค�าถาม หรืองานไปให้ฝูงชนช่วยกันหาค�าตอบ 

หรอืจัดการ โดยให้ความส�าคัญกับการดงึประชาชนมาร่วมออกแบบ 

และสร้างสรรค์นโยบายตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ท�านโยบายออกมาแล้วค่อย 

ถามความเห็นกับประชาชน

อินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอ�านาจที ่

เกิดขึ้นผ่านการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ แต่เดิมนั้น ผู้ที่ครอบครอง 

พื้นที่ในการส่ือสารอย่างส่ือวิทยุหรือโทรทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะ 

การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังมวลชน (mass communication)  

และไม่เปิดให้มีส่วนร่วม จะเป็นผู้ก�าหนดความหมายในใจของผู้คน 

ต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ อนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

ท�าให้คนทั่วไปที่ไม่ได้ครอบครองทรัพยากรส่ือสารอันจ�ากัดอย่าง

โทรทัศน์หรือวิทยุ สามารถสื่อสารกับมวลชนได้ (mass self- 

communication) ช่วยให้คนธรรมดาอย่างเราเป็นทั้ง “ผู้รับสาร” 

และ “ผู้ส่งสาร” ที่สามารถก�าหนดวาระและความหมายของ 

เหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 เราต่างประจักษ์ถึง 

การเคลื่อนไหวทางสังคมทั่วโลกที่ใช้อินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ใน 

การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองและสังคม อาทิ อาหรับสปริง 

หรือปฏิบัติการยึดวอลล์สตรีท เรียกได้ว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็น 

เทคโนโลยแีห่งเสรภีาพทีช่่วยเสรมิพลงัให้กบัการเมอืงภาคประชาชน 

และกลายเป็นเคร่ืองมือส�าคัญของประชาชนในการส่งเสียงของตน 

ออกไปในวงกว้าง สร้างพื้นที่ในการถกเถียงแลกเปลี่ยน และ 

ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยตนเอง เช่น ผ่านการลงชื่อ 

ใน Change.org

Challenge.gov แก้ไขปัญหาสาธารณะผ่านภูมิปัญญาสาธารณะ

Challenge.gov คือผลผลิตท่ีต่อยอดมาจากนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของโอบามา ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐใช้ 

รางวัลเป็นแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขันกันเสนอแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีและสังคม แนวคิดเบื้องหลัง 

ของโครงการนี้คือการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของประชาชนโดยมีแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้น

Challenge.gov คือสารบบออนไลน์ท่ีรวม “ความท้าทาย” ของหน่วยงานภาครัฐ (ซึ่งอาจร่วมกับเอกชนก็ได้) ไว ้

ด้วยกันทั้งหมด และเป็นเวทีกลางให้ประชาชนเข้ามาค้นหา พร้อมทั้งน�าเสนอแนวคิดและนวัตกรรมให้กับภาครัฐอย่างเป็นระบบ 

ความท้าทายก็มีตั้งแต่ง่ายๆ อาทิ การออกแบบโลโก้ หรือการออกแบบแอปพลิเคชั่น เช่น แอปท่ีให้ความรู้เร่ืองภาษี ให้ข้อมูล 

ส�าหรับคนพิการในการหาที่อยู่ที่เหมาะสม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล�า้ การออกแบบเกม เช่น 

เกมจ�าลองที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน หรือการสร้างเกมบนมือถือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ  

ไปจนถึงการออกแบบเคร่ืองมือสุดล�้า อย่างเช่นกรณีรางวัลดีซัล (DESAL Prize) งานแข่งขันท่ีท้าทายให้ออกแบบเทคโนโลย ี

การขจดัเกลอืด้วยต้นทนุทีต่�า่และประหยดัพลงังาน ซึง่ทมีทีช่นะคอืนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเอม็ไอททีีป่ระดษิฐ์เครือ่งแยกเกลอื 

พลังงานแสงอาทิตย์และใช้รังสียูวีในการฆ่าเชื้อ

ความส�าเร็จของ Challenge.gov ซึ่งมีประชาชนมากกว่า 250,000 คนร่วมแข่งขันใน “ความท้าทาย” กว่า 700 ชิ้น 

สะท้อนให้เห็นว่า หากเรามีเวทีและใช้แรงจูงใจกระตุ้นการแข่งขัน ประชาชนจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ตื่นตัว และช่วยเสนอ 

ทางออกดีๆ ทั้งทางเทคโนโลยีและทางสังคมได้มากมาย[13]

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ค�ากล่าวที่ว่า “อินเทอร์เน็ตถือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

และสร้างนวัตกรรมที่ส�าคัญที่สุดตั้งแต่มีการคิดค้นเครื่องพิมพ์” 

คงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงนัก

อินเทอร์เน็ตช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งการเรียนรู ้จ�านวน 

มหาศาลในโลกออนไลน์ สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเป็นเครื่องมือในการ 

สร้างสรรค์และเผยแพร่เน้ือหาด้วยตนเอง สิ่งเหล่าน้ีสอดคล้อง 

กับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ีต้องการสร้างสรรค์ แบ่งปัน 

ร่วมมือ และวิพากษ์วิจารณ์

Change.org

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าอินเทอร์เน็ตสร้างการเปล่ียนแปลง 

ให้กับการเรียนรู ้ในทุกระดับและทุกมิติ อินเทอร์เน็ตไม่เพียง 

เปล่ียนแปลงส่ิงที่ผู้เรียนต้องรู้ (ทักษะและความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับ 

การใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล) แต่รวมถึง “วิธีการเรียนรู้” (การใช้ 

อนิเทอร์เนต็เพือ่แสวงหาความรูด้้วยตนเอง การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

กับผู้อื่น การเรียนรู้ที่ปรับเข้ากับบุคคลและสัมพันธ์กับชีวิตจริง 

มากขึ้น) และ “ช่วงเวลาในการเรียนรู้” (การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้วยตนเองมากขึ้น และการหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต) เรา 

สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงส�าคัญได้ดังนี้

➤ อิสรภาพในการท่องโลกความรู้โดยไม่ติดกับข้อจ�ากัด 

เชงิภมูศิาสตร์ : เราสามารถเข้าถงึแหล่งความรูท้ีม่คีณุภาพสูงได้โดย

ไม่มีค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยช้ันน�ามากมายน�าเสนอคอร์สออนไลน์ 

ฟรี จนมีการเรียกอินเทอร์เน็ตว่าเทคโนโลยีที่ท�าให้การศึกษา 

มีความเท่าเทียมมากขึ้น นอกจากนั้น อินเทอร์เน็ตยังท�าให ้

การศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ

➤ วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ : การเรียนรู้แบบเดิม 

ที่มีคนสอนหน้าห้องและให้ผู ้เรียนท่องจ�าความรู้ถูกแทนที่ด้วย 

การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ซึ่งผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ ร่วมมือกับ 

ผู้อื่น และสร้างสรรค์การเรียนรู ้ด้วยตนเอง ส่วนครูจะเปลี่ยน 

บทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (facilitator) แทน นอกจากนั้น 

อนิเทอร์เนต็ยงัเชือ่มต่อการเรยีนรูท้ัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน 

และช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงได้มากขึ้น

Change.org คือเว็บไซต์ท่ีเปิดให้ประชาชนทั่วโลกสามารถสร้างค�าร้อง (petition) และร่วมลงชื่อในแคมเปญที่ตน 

สนับสนุน หลังจากนั้นจะมีการส่งค�าร้องไปให้กับผู้มีอ�านาจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างแท้จริง ในปี 2018 

Change.org ระบุว่ามพีลเมอืงเข้าร่วมมากกว่า 225 ล้านคน และมคี�าร้องมากกว่า 25,000 ค�าร้องทีไ่ด้รบัชยัชนะใน 196 ประเทศ

แคมเปญของ Change.org ท่ีโด่งดังในระดับโลก เช่น การออกกฎหมายต่อต้านการกลั่นแกล้งในสหรัฐอเมริกา  

การออกกฎหมายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในฝร่ังเศสบริจาคอาหารที่ขายไม่หมดแทนที่จะโยนทิ้ง ฯลฯ ส่วนของประเทศไทย ตัวอย่าง 

แคมเปญที่ได้รับความนิยมมากคือ

• “หยุด #พรบคอม หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล” โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (373,375 ผู้ร่วมสนับสนุน)

• “เราต้องการพื้นที่การเรียนรู้ใจกลางเมืองส�าหรับทุกคน National Knowledge Center”โดย เพื่อนเพื่อนของ 

‘มีนา’ (237,686 ผู้ร่วมสนับสนุน)

• “Thai Govt: ต่อต้านการตั้งซิงเกิลเกตเวย์ Stop proposed plan for single internet gateway” โดย  

Coconut Shell Thailand (154,874 ผู้ร่วมสนับสนุน)

• “ด�าเนินคดีกับผู้ล่าสัตว์ในเขตอุทยานฯ ต้องโปร่งใส และมีมาตรฐานแบบเดียวกันทุกคด”ี โดย ตุลย์พิชญ์ แก้วม่วง 

(121,074 ผู้ร่วมสนับสนุน)[14]
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➤ การเรียนรู้ท่ีปรับเข้ากับความต้องการส่วนบุคคล : 

อนิเทอร์เนต็ช่วยให้เราควบคมุธรรมชาตแิละรปูแบบของการเรยีนรู้ 

ที่เหมาะกับตัวเราได้มากขึ้น เช่น หากเราไม่เก่งเลขและต้องการ 

เวลาในการเรียนรู้บทเรียนมากกว่าเพื่อน เราก็สามารถทบทวน 

บทเรียนด้วยตนเองก่อนที่จะขยับไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น

➤ ประสบการณ์การเรียนรู ้แบบใหม่ : สื่อการเรียนรู ้

แบบใหม่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากข้ึน เช่น การเรียนรู้ผ่าน 

สถานการณ์จ�าลอง (simulation) การเรียนรู ้ผ ่านการเล่น  

(educational game) การเรียนรู ้ผ่านภาพ (visualization)  

เทคโนโลยีเหล่านี้ท�าให้ประสบการณ์ในการเข้าถึงเนื้อหาเปลี่ยนไป 

เช่น การศึกษาปรากฏการณ์แผ่นดินไหวผ่านสถานการณ์จ�าลอง 

หรือเกม[#จบbullet]

 อินเทอร์เน็ตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และการ 

เรียนรู้อย่างที่ไม่เคยมีเทคโนโลยีไหนท�าได้มาก่อนในประวัติศาสตร ์

แน่นอนว่าโอกาสเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงเพราะเรา 

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่จ�าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนแนวคิดและ 

วิถีปฏิบัติทั้งในระดับสถาบันและระดับปัจเจกเพื่อแปลงศักยภาพ 

ของอินเทอร์เน็ตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ศักยภาพ 

ของอินเทอร์เน็ตยังอาจถูกใช้ในทางที่น�าพาความเสี่ยงใหม่ๆ มาให ้

สังคม เช่น การคุกคามทางเพศ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์  

การละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ 

ข่าวลวง ประทุษวาจา หรือภาพโป๊เด็ก และอีกสารพัดปัญหา 

ที่อินเทอร์เน็ตก�าลังท้าทายสังคม

เทคโนโลยีไม่ได้มีความเป็นกลางและมีอ�านาจก�าหนด 

ความเป็นไปของสังคม ส่ิงที่ก�าหนดว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ 

อินเทอร์เน็ตจะดีหรือไม่ดี จะกลายเป็นโอกาสหรือความเสี่ยง  

ล้วนเป็นเรื่องของพลเมืองอย่างเราทุกคนที่จะใช้อินเทอร์เน็ต 

ในการสร้างสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เราปรารถนา
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ผู้เขียนได้รับโอกาสได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Advanced 

IP Management Programme : AIPM” ณ ประเทศสิงคโปร ์

ซึ่งผู้จัดการอบรมนี้คือ หน่วยงาน IP Academy ของ IPOS หรือ 

เราเรียกกันว่า ส�านักทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสิงคโปร์ โดย 

จดัขึน้ในวนัที ่30 กนัยายน 2562 - 4 ตลุาคม 2562 ซึง่เป็นหลกัสตูร 

ระยะสั้นที่มุ ่งเน้นถึงการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ 

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน�าไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมาย 

ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เขียนตื่นเต้นและดีใจมากๆ ที่ได้รับโอกาสในการไปอบรม 

ทีป่ระเทศสงิคโปร์ เนือ่งจากในความคดิของผูเ้ขียน มองว่าประเทศ 

สงิคโปร์เป็นเมืองทีม่กีารวางแผนทีด่ท่ีีสดุแห่งหนึง่ในโลก ทัง้ในด้าน 

การออกแบบวางผงัเมอืงและการบรหิารจัดการเมอืง อกีทัง้สงิคโปร์ 

ยังประสบความส�าเร็จในการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมเพ่ือการ 

พฒันาประเทศอย่างแท้จรงิ ซึง่การันตไีด้จากการจดัอนัดบั Global  

Innovation Index 2019 ขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

(WIPO) ได้ให้ประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับท่ี 8 ของโลก และเป็น 

อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เน่ืองด้วยภารกิจหลักของตัวผู้เขียนน้ัน คือ การผลักดัน 

การน�างานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง 

ประเด็นหัวข้อเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นหนึ่งในหัวข้อ 

ที่มีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อน 

นวตักรรมของประเทศ การท่ีได้รบัโอกาสไปดงูาน อบรม ในประเทศ 

สิงคโปร์ ซึง่เรยีกได้ว่าเป็นประเทศทีม่กีารใช้นวตักรรมมาขบัเคลือ่น 

ประเทศอย่างแท้จริงว่ามีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ในประเทศอย่างไร เป็นประเด็นที่ทางผู้เขียนสนใจใคร่รู้เป็นอย่าง 

มาก

คอร์สอบรม เริ่มในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ผู้เขียน 

ได้ล่วงหน้าไปก่อนวันอบรม 1 วัน ก้าวแรกที่ลงจากสนามบินชางฮี 

ของประเทศสิงคโปร์ ส่ิงแรกท่ีช่ืนชม คือ ระบบการจัดการของ 

สนามบินที่ดีมาก ทั้งป้ายบอกทาง และรถรับส่งไปในจุดต่างๆ ที่ดู 

และเข้าใจง่าย ถึงแม้จะไม่เคยอ่านคู่มือการเดินทางเลยก็สามารถ 

เดนิทางไปยงัจดุหมายตามป้ายบอกทางได้ สถานทีแ่รกทีเ่ราไปก่อน 

เข้าที่พัก คือ Jewel Changi Airport โดยอาคารนี้รวมร้านอาหาร 

และแหล่งซื้อของฝากมากมายเอาไว้ ซึ่งบริเวณใจกลางของอาคาร  

ถ้�ใหพ้ดูคำ�ว�่ “ทรพัยสิ์นท�งปัญญ�” ในประเทศไทยคงจะคุน้เคยกับคำ�ว�่ 
“ลิขสิทธ์ิ” แต่ในคว�มจริงแล้วทรัพย์สินท�งปัญญ�นั้นแบ่งหมวดย่อยได้อีก 
หล�ยประเภท ซ่ึงลิขสิทธ์ิท่ีเร�คุ้นหูกันน้ีเป็นเพียงหน่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้คุ้มครองง�น 
ท่ีเกิดจ�กก�รสร้�งสรรค์ผู้เป็นเจ้�ของไอเดียต่�งๆ ในประเทศไทยก�รคุ้มครอง 
ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ยังมีอีกหล�ยประเภท แน่นอนว่�เกร่ินม�ขน�ดน้ีแล้ว 
ผู้เขียนจะม�เล่�ประสบก�รณ์เก่ียวกับก�รไปศึกษ�ดูง�น อบรมในหัวข้อท่ีเก่ียวกับ 
ทรัพย์สินท�งปัญญ�โดยตรง
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จะมีหัวใจส�าคัญคือ Rain Vortex น�้าตกสูง 40 เมตรตั้งอยู่ โดย 

Rain Vortex ถือเป็นน�้าตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลกท่ีความสูง 

40 เมตร ท�าลายสถิติเดิมที่ Cloud forest ที่ Garden by the Bay 

เคยท�าไว้ที่ 30เมตร ไม่เพียงแค่ในส่วนของน�า้ตกที่มีความน่าสนใจ 

แต่ในบรเิวณโดยรอบเป็นสวนป่าทีม่ทีางเดนิทีห้่อมล้อมไปด้วยต้นไม้ 

และพุม่ไม้ทีถ่กูดดัแปลงเป็นรปูทรงต่างๆ เรยีกว่า Shiseido Forest 

Valley ซึง่ได้ท�าการรวบรวมต้นไม้นานาพนัธุก์ว่า 60,000 ชนดิจาก 

ทั่วทุกมุมโลก ถูกยกมาไว้ท่ีน่ี และ Canopy Park ท่ีมีเครื่องเล่น 

มากมายซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

สิ่งหน่ึงที่ฉุกคิดได้เลย คือ แลนมาร์คน้ีแหละเป็นหนึ่งใน 

โมเดลการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาด พร้อมกับการน�านวัตกรรมมาใช ้

แก้ปัญหาในเรือ่งพืน้ทีจ่�ากดัอย่างแท้จรงิ พร้อมกบัการได้รบัเมด็เงนิ 

จากนักท่องเท่ียวทั้งขาไปและขากลับ หลังจากเดินเที่ยวชมจนทั่ว 

แล้ว ผู้เขียนเดินทางออกจากสนามบินด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วไป 

เช็คอินโรงแรมเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนเตรียมตัวส�าหรับการอบรม 

ในวันพรุ่งนี้

ในวันแรกของการอบรม ผู้เขียนได้เห็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่าง 

จากเมอืงไทยเป็นอย่างมาก คือ การจราจร แม้ว่าจะเป็นช่วงเร่งด่วน  

แต่บนถนนของสงิคโปร์มรีถว่ิงน้อยมากและทกุคนเคารพกฎจราจร  

ประชาชนมกัใช้บรกิารขนส่งสาธารณะทัง้รถเมล์ และรถไฟฟ้า ต่างได้

รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยค่าโดยสารที่ถูกและรู้ก�าหนดเวลา 

ชดัเจนในการเดนิทางถงึทีห่มาย เม่ือถึงตกึของ IPOS ผูเ้ขียนประสบ 

ปัญหาหนึ่ง คือ การลงทะเบียนเข้าอาคาร เน่ืองด้วยการรักษา 

ความปลอดภยัของอาคารนัน้ ผูม้าตดิต่อต้องลงทะเบียนในโทรศัพท์ 

มือถือ และใช้โทรศัพท์ในการเข้าตึก โดยโทรศัพท์ต้องรองรับ NFC 

แต่ด้วยความที่รุ่นมือถือของเราเป็นรุ่นเก่ามากไม่รองรับระบบน้ี  

ทางเจ้าหน้าที่จึงปริ้น QR CODE เป็นกระดาษให้เราเพื่อใช้เข้าตึก  

เมื่อขึ้นมาถึงห้องเรียน พบว่าทางผู้จัดอบรมได้แบ่งกลุ่มของผู้เข้า 

อบรมให้น่ังเรียนตามกลุ่ม โดยจัดให้ผู้ท่ีมาจากประเทศเดียวกัน 

นั่งแยกกลุ่มกัน ท�าให้ทางผู้เขียนได้รู้จักเพื่อนต่างชาติ ซึ่งในกลุ่มม ี

ทัง้นักศกึษาจากประเทศจนี ตวัแทนบรษิทั และเจ้าหน้าทีจ่าก IPOS 

ได้คุยแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง 

ส�าหรับหัวข้อแรกที่เรียน คือ ภารกิจของ IPOS แน่นอนว่า 

ภารกจิหลัก คอื การปกป้องทรพัย์สินทางปัญญาและให้ความรู้เรือ่ง 

ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน แต่ทางผู้เขียนสนใจในวิสัยทัศน์ 

ขององค์กรนี้ คือ ผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์ใช้ทรัพย์สินที่จับต้อง 

ไม่ได้ (intangible assets) ในการพฒันาประเทศเพือ่เป็นเมอืงแห่ง 

นวตักรรม โดยทางวทิยากรได้เล่าให้ฟังต่อว่า ในประเทศสงิคโปร์นัน้ 

ได้มีการตั้ง IP HUB masterplan เพื่อสร้างระบบนิเวศในการสร้าง 

นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีหลายหน่วยงานช่วยผลักดันด้าน 

ผู้ประกอบการให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของตนเองควบคู่ไปกับ 

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กรของตนเอง 

จุดน้ีเองทางผู้เขียนจึงได้รู้แล้วว่าช่องว่างที่ขาดหายไปใน 

การผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ 

ประเทศไทยคือ ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานกลางที่เป็นสะพาน 

เชือ่มระหว่างผูป้ระกอบการและทางฝ่ังนกัวจัิยอย่างแท้จรงิ จากนัน้ 

ก็มีอีกหลายประเด็นที่เปิดมุมมองใหม่ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

แก่ผู้เขียน ทั้งเรื่องความแตกต่าง ข้อถกเถียง และความท้าทาย 

ในบริบทต่างๆ เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท  

ทิศทางของทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน ความส�าคัญ 

ของการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

กลยทุธ์และการวางแผนการน�าทรพัย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

ในเชิงพาณิชย์ เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการวางแผนการเงิน 

ข้อพจิารณาทางภาษ ี อปุสรรคและความท้าทายในวงการทรพัย์สิน 

ทางปัญญา ซ่ึงจุดส�าคัญที่ทางผู้บรรยายมักย�้า คือ ค่าใช้จ่ายใน 

การปกป้อง มกัถกูกว่าค่าใช้จ่ายในการรกัษาเมือ่เกดิเรือ่งแล้วเสมอ 

ซึ่งทางผู้เขียนเห็นด้วยกับประโยคนี้มาก เพราะโดยท่ัวไปในเรื่อง 

ของการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาพร้อมค่าใช้จ่าย 

แต่หากโดนละเมิดสิทธิแล้ว ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมักมีมูลค่า 

มากกว่าเงินที่ใช้ในการจดทะเบียนรักษาสิทธิในทรัพย์สินทาง 

ปัญญาน้ันอย่างแน่นอน แต่ก่อนท่ีเราจะเลือกว่าจะปกป้องสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาต้องท�าความรู้จักกับประเภทของทรัพย์สิน 

ทางปัญญาก่อน ซึ่งมีหลายประเภทได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งทรัพย์สิน 

ทางปัญญานัน้อยูใ่นทกุขัน้ตอนของการท�าวิจยัหรือพฒันานวตักรรม 

ของเรา การทราบข้อจ�ากัดในการคุ้มครองท่ีต่างกันจึงจ�าเป็น 

อย่างมากในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการปกป้องสิทธิของเรา  

นี่แหละคือหัวใจส�าคัญของการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง 

ปัญญา 

WIPO จะท�าหน้าที่ช่วยเหลือให้ประเทศสมาชิก รวมท้ัง 

ประเทศไทยในการเจรจาการใช้สิทธิ์และจัดการข้อพิพาทต่างๆ 

ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่ของการบริหารจัดการ 

ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศให้แก่ประเทศสมาชิก การดู 

งานที่ถัดมา เช่ือว่าคนไทยส่วนใหญ่คงรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ 

เป็นอย่างดี นั่นคือ Procter & Gamble หรือ P&G เป็นตัวอย่าง 

ของภาคเอกชนที่ให้ความส�าคัญกับการลงทุนวิจัย และการจัดการ 

ทรัพย์สินทางปัญญามาก ความน่าสนใจอยู่ที่ P&G ลงทุนกับ 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยงบประมาณราว  

2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี เพื่อให้ได้สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ออกมาปีละกว่า 800 ผลิตภัณฑ์ ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญา 

ที่ P&G ให้ความส�าคัญ ได้แก่ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ 

เคร่ืองหมายการค้า (Trademarks) ลิขสิทธิ์ ข้อตกลง และ 

ความลับทางการค้า (Trade Secret) โดย P&G เน้นน�้าหนักไปที ่

เครื่องหมายการค้ามากที่สุด เน่ืองจากมีความส�าคัญในแง่มูลค่า 

ของแบรนด์และมีผลต่อการท�าตลาดและการแข่งขนัในต่างประเทศ  

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้คณะผู้เขียนเยี่ยมชมห้องทดสอบ 

ผลติภัณฑ์ รวมท้ังได้ชมห้องจ�าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในสถานการณ์ 

ต่างๆ เพือ่น�าไปสูก่ารออกแบบการใช้งาน และรับทราบความพงึพอใจ

การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ผู้เขียนยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม 

องค์กรชั้นน�าในสิงคโปร์ท่ีมีความเก่ียวข้อง และให้ความส�าคัญกับ 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีแรก คือ องค์การทรัพย์สินทาง 

ปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) 

ประจ�าประเทศสิงคโปร์ โดยมีส�านักงานใหญ่อยู่ ณ นครเจนีวา  

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการความ 

ตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญา และก�าหนดนโยบายเพื่อผลักดัน 

การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาระหว่างประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

โดยส่งเสริมการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ของผูบ้รโิภค ซ่ึงท�าให้เหน็ว่ากว่าผลติภณัฑ์จะถึง 

มือและตรงใจผู้บริโภคนั้นต้องผ่านกระบวนการ 

อะไรมาบ้าง 

ท้ายสุดผู ้ เขียนได้มีโอกาสไปดูงานท่ี  

Otsaw บริษัทสตาร์ทอัพชื่อดังของประเทศ 

สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นผู ้ผลิตหุ ่นยนต์รักษาความ 

ปลอดภยัไร้คนขับ แนวคดิของการพัฒนาหุน่ยนต์นี ้

มาจากในอนาคต ทรัพยากรแรงงานจะมีจ�านวน 

ลดลง ประกอบกบัมนษุย์มข้ีอจ�ากัดในด้านสุขภาพ 

ร่างกายที่ไม่สามารถท�างานต่อเนื่องได้ตลอด  

24 ชั่วโมง Otsaw จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ O-R3 

เพื่อเป็นตัวช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลและรักษา 

ความปลอดภยั โดยหุน่ยนต์ O-R3 เป็นนวตักรรม 

ที่ถูกพัฒนาระบบประมวลผลให้มีความอัจฉริยะ  

ใบหน้า มีกล้องถ่ายความร้อนและตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

เป้าหมาย รายงานผลแบบ real time ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน 

การติดตามคนร้ายได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการติดตั้งเทคโนโลย ี

ในการระบุต�าแหน่งพร้อมกับการสร้างแผนที่เพื่อน�าทางให้แก่ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ส่ิงที่น่าสนใจของสตาร์ทอัพรายนี้ คือ  

เส้นทางการพัฒนานวัตกรรมที่กว่าจะได้หุ่นยนต์มานั้นต้องอาศัย 

การท�างานของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายศาสตร์ การไม่หยุดยั้ง 

ในการท�าความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้าง 

โอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงนิลงทนุทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

และที่ส�าคัญเหนือส่ิงอื่นใดคือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร Otsaw ใน 

การมองเห็นโอกาสทางการตลาดอนาคต และมีวิธีบริหารจัดการ 

ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดเป็นมูลค่าสูงได้ (เว็บไซต์เพิ่มเติม  

www.otsaw.com)

จากการเข้าร่วมอบรมทัง้ 5 วนัท�าให้ผูเ้ขียนได้เรยีนรูว้ถิชีีวติ 

และแนวคดิของคนประเทศสงิคโปร์ ท�าให้เหน็ว่าสงิคโปร์เป็นตวัอย่าง 

ของประเทศมีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์กับ 

ชีวิตประจ�าวันอย่างแท้จริง ส่ิงนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศสิงคโปร ์

รู้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้คนในประเทศประหยัดเวลากับงานท่ีไม่ 

เกดิประโยชน์มาก เพือ่ให้มเีวลาไปท�างานทีย่ากกว่าได้อย่างไร และ 

เทคโนโลยีจะเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้อย่างไร

มีการติดตั้งกล้องแบบ 360 องศา ที่มาพร้อมเทคโนโลยีตรวจจับ 

การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาของประเทศสิงคโปร์ ท�าให้ผู้เขียนรอติดตามว่าอีก 

3 - 5 ปีข้างหน้า ประเทศนีจ้ะเจรญิรดุหน้าไปอีกสกัเพยีงใด...บางทปีระเทศเลก็ๆ นีอ้าจจะตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของ Global Innovation 

Index ก็เป็นได้

Academic

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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‘Frontier Research’
ถึงเวลาของประเทศไทย กับ

“งานวิจัยขั้นแนวหน้า”

โดย...วรรณสม สีสังข์

ท่ามกลางปัจจัยและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกในทุกมิติ ทำาให้การแข่งขันทาง 
การค้าและความม่ันคงรุนแรงขึ้น ดังน้ันการผลักดันประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปสู่ 
การเป็นประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยความรู้และนวัตกรรม จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การเป็นประเทศ 
พัฒนาแล้ว ภายในระยะเวลา 20 ปี ตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ตัวอย่างประเด็นวิจัย Research Frontire ด้านอาหารเพื่ออนาคต

บทเรียนของประเทศพัฒนาแล้ว ท�าให้ค้นพบว่า พวกเขา 
สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้เพราะ มีเทคโนโลยีเป็น 
ของตนเอง ที่เป็นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความ 
มั่นคงของประเทศ ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องยกระดับ 
ความรู้ โดยเฉพาะในสิ่งท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศ เพื่อให้สามารถ 
สร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของส่ิง 
ทีม่อียู ่ตอบสนองความจ�าเป็นของประเทศ ความต้องการของตลาด 
และสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้วยงานวิจัยที่ล�า้ไปกว่าที่เป็นอยู่ ที่มีชื่อว่า  
“งานวิจัยขั้นแนวหน้า” หรือ “Frontier Research”

การวิจัยขั้นแนวหน้าในต่างประเทศได้เกิดขึ้นมานานแล้ว 
ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน อย่างสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาด้านอวกาศ 
การทหารและความม่ันคงมายาวนานและเป็นชาติมหาอ�านาจทาง 
การเมอืงและเศรษฐกิจตัง้แต่หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 สหภาพยโุรป 
ท�าการวจิยัขัน้แนวหน้าเพือ่เพิม่ความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
และเพือ่รกัษาคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามสามารถไว้เป็นก�าลังในการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมยุโรป ในขณะที่จีนต้องการเป็นมหาอ�านาจใน 
ยุคดิจิทัล งานวิจัยขั้นแนวหน้าไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ไม่ได้จ�ากัดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม หรือวัฒนธรรม  

Community Networking

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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แต่อยู่ที่เจตนารมณ์และความปรารถนาที่จะท�า โดยมีเป้าหมาย 
ที่ส�าคัญเพียงข้อเดียว คือ “ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นเลิศ” 
ทั้งในแง่ของการค้นพบสิ่งใหม่ (New discovery) การท�าส�าเร็จ 
เป็นคร้ังแรกในโลก (First in class) หรือการสร้างสิง่ทีด่ทีีส่ดุในโลก 
(Best in class) 

ปัจจบัุน ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิหรอื สอวช. ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญ 
ของ “Frontier Research” จึงหยิบยกมายุทธศาสตร์ส�าคัญใน 
การท�างาน เพือ่ให้การวางนโยบายด้านงานวิจยัของประเทศ เป็นไป 
อย่างมจีดุหมาย ไม่ไร้ทศิทาง มเีป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ดงัต่อไปนี้

1. สร้างความเป็นเลิศเพ่ือคนไทย : พัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ 
คนไทย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมไทย

2. สร้างความเป็นเลิศเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน : 
เป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีที่เป็นโจทย์ท้าทายของโลก น�าไปสู่การเป็น 
เจ้าของเทคโนโลยีและผู้ส่งออกเทคโนโลยีท่ีตอบสนองกับความ 
ต้องการของโลกในอนาคต

3. สร้างความเป็นเลิศเพื่อความมั่นคงของประเทศ : เพิ่ม 
ศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามอันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และสร้างโอกาสในการก้าวกระโดดไปสูก่ารเป็นผูน้�าด้านวทิยาศาสตร์ 
สามารถพึง่พาตวัเองได้ในยคุทีม่กีารเชือ่มโยงระหว่างประเทศในทกุ 
มิติของเศรษฐกิจและสังคม

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สอวช. ได้จัดการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งโรดแมพ 
ประเด็นวิจัยข้ันแนวหน้าที่พร้อมเสนอต่อภาคนโยบาย โดยใน 
ที่ประชุมดังกล่าวเห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศก�าลังพัฒนามักม ี
ความเชื่อว่า เรายังไม่มีความพร้อมท่ีจะลงทุนเพื่อการวิจัยทาง 

วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า เนื่องจากเป็นการ 
ลงทุนมูลค่าสูงและไม่เห็นผลลัพธ์ในระยะส้ัน จึงมุ่งที่จะลงทุนที่ให้ 
ผลตอบแทนอย่างรวดเรว็ และซ้ือเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเป็น 
เครือ่งมอืในการพฒันาอุตสาหกรรมและการเกษตร ผลลพัธ์ทีอ่อกมา 
คือการท�างานหนักแต่ได้ผลตอบแทนน้อย ความได้เปรียบทางด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีถูกใช้เพียงเป็นวัตถุดิบที่สร้างมูลค่าเพิ่มเอง 
ไม่ได้ และพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศที่จะน�าเทคโนโลยีมาใช ้
และถ่ายทอดให้ ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดการพึ่งผู้เชี่ยวชาญและ 
เทคโนโลยภีายนอก น�าไปสู่ความไม่มัน่คงและไม่ยัง่ยนืในการพฒันา 
ประเทศ และในระยะยาว ต้นทุนในการซ้ือเทคโนโลยีจะสูงขึ้น 
เรื่อย ๆ ตามระดับความซับซ้อนของอุตสาหกรรม กลายเป็นภาระ 
ทางการคลังของประเทศ

 ประเทศไทยก�าลังเผชิญสภาวะการพึ่งพาเทคโนโลยีและ 
การลงทนุจากต่างชาตดัิงกล่าวนี ้ซึง่สะท้อนออกมาเป็น “การขาดดลุ 
ทางเทคโนโลยีกว่าปีละ 2 แสนล้านบาท” ดังนั้น สอวช. จึงจัดท�า 
แผนงานวิจัยขั้นแนวหน้าขึ้น เพื่อวางรากฐานการสร้างความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เช่น 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพท้ังระบบนิเวศ 
ระดบัสิง่มชีวีติและระดบัพนัธกุรรม การสงัเคราะห์ทางเคม ีการเร่ง 
และชะลอปฏิกิริยาเคมี เคมีระดับโมเลกุล ระบบของอนุภาคใน 
สถานะควอนตัมในสองมิติ ความสัมพันธ์และการควบคุมอะตอม  
หรืออนุภาคด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และการวิจัยเฉพาะประเด็น 
(issue specific) ที่จะท�าให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีของตัวเองใน 
ด้านเกษตรและอาหาร การแพทย์และสาธารณสุข พลังงานและ 
การส่ือสาร ซ่ึงจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาส 
ของประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถที่จะท�าให้ประเทศพร้อมที ่
จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม “การวิจัยขั้นแนวหน้า” นั้นไม่สามารถสร้าง 
ผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นในระยะสั้น ธรรมชาติของงานวิจัยมีความเสี่ยงสูง 
มีการแข่งขันสูง ต้องใช้งบประมาณมากและใช้เวลานาน แต่จะ 
สามารถสร้างผลกระทบที่ส�าคัญและกว้างขวาง เกิดประโยชน์ได ้
ยนืยาว นบัเป็นการลงทุนให้กบัประเทศเพ่ือสร้างฐานความรู้ทีม่ัน่คง 
ถาวร นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ตระหนักในธรรมชาต ิ
ของการวิจัยขั้นแนวหน้าเหล่าน้ี จึงได้เตรียมการอย่างดีท่ีสุดโดย 
การหารือและร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ประสบการณ์สูงท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยขั้นแนวหน้า ซึ่งนอกจาก 
จะได้ผลลัพธ์เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถทาง 
เทคโนโลยแีล้ว ยงัสร้างผลกระทบอืน่อกีด้วย เช่น การพฒันาเทคนคิ 
ด้านวิศวกรรม การสร้างนักวิจัยช้ันยอดของประเทศ การสร้าง 
แรงบนัดาลใจให้คนรุน่ใหม่ การสร้างบรรทดัฐานด้านความเป็นเลศิ 
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเกิดธุรกิจที่ใช ้
เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (Deep tech) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 

เศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นต้น

การประชุมระดมความเห็นประเด็นวิจัยแนวหน้า

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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“ ความมั่นคงทางอาหาร ” ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของยุคน้ีท่ีหลาย 
ประเทศท่ัวโลกต่างให้ความสำาคัญในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะ 
ความม่ันคงทางอาหารน้ัน ถือเป็นดัชนีช้ีวัดความอยู่รอดของประชากรโลก 
ทำาให้หลายประเทศเร่ิมปรับตัวโดยการออกมาตรการต่างๆ ในขณะท่ี 
ภาครัฐของไทยก็เล็งเห็นถึงความสำาคัญเช่นกัน จึงมีการจัดตั้ง “เมือง 
นวัตกรรมอาหาร Food Innopolis” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
ด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Food Innopolis
เปิดอาณาจักร

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

โดย... ธนภัทร ศรีกระจ่าง

Community Networking

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ท�าไมต้องมี 
‘เมืองนวัตกรรมอาหาร’?

หากวเิคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจบัุนจะเหน็ได้ว่า 

ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการพัฒนาประเทศไทยให้ม ี

ความสามารถในการแข่งขันท่ีทัดเทียมกับนานาประเทศ  

จึงเกิดแนวคิดการลงทุนในการสร้างสภาพแวดล้อม 

ด้านนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร  

เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร 

อนัดบัที ่14 ของโลก โดยส่วนใหญ่เป็นวตัถุดบิในการผลติ 

อาหารคิดเป็นร้อยละ 80 ท�าให้เกิดมูลค่าการส่งออก 

มากกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทย 

จึงจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis บน 

เนือ้ท่ีกว่า 200 ไร่ ณ อทุยานวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(Thailand Science Park) จังหวัดปทุมธานี โดยม ี

วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ประกอบด้วย (1) เพื่อเพิ่ม 

งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อม 

ดึงดูดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศมาลงทุน 

ด้านการวิจัยในประเทศไทย (2) เพื่อให้การสนับสนุน 

และเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจ Startup, SMEs และ 

บริษัทข้ามชาติที่อยู่ในวงจรห่วงโซ่อาหาร (3) เพื่อเพิ่ม 

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของอุตสาหกรรม 

อาหาร ในการเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญทางเศรษฐกิจ  

และ (4) เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ส�าหรับ 

อุตสาหกรรมอาหารระดับโลก 

หากจะกล่าวถึงความเป็นมาของเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food 

innopolis อาจจะต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

คณะรฐัมนตรมีตเิหน็ชอบให้จดัตัง้ เมอืงนวตักรรมอาหาร (Food innopolis) 

เพือ่สร้างระบบนเิวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem) ส�าหรับการพฒันา 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่ง 

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Hub) ของอาเซียนและ 

ของโลกภายในปี 2564 เพื่อน�าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของระบบ 

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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เตรียมขยายพื้นที่ ‘Future Food Lab’ 
รับ SMEs ไทยและต่างชาติ

ที่ผ่านมา Food Innopolis มีบริษัทเอกชนทั้งไทยและ 

ต่างประเทศมาลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในพื้นที่จ�านวน 35 

บริษัท และมีการเตรียมพื้นที่ “Future Food Lab” เพื่อรองรับ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการท�ากิจกรรม 

วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม อีกไม่น้อยกว่า 30 บริษัทต่อปี จึงท�าให ้

พืน้ทีท่ีส่ามารถให้บรกิารและให้บรษิทัเอกชนเข้ามาจดัตัง้หน่วยงาน 

เพื่อด�าเนินการวิจัยพัฒนาเหลือเพียงร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด  

ในขณะที่มีจ�านวนบริษัทท่ีอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเข้าใช้พ้ืนที ่

อีกจ�านวนหนึ่ง และพื้นท่ีบางส่วนยังต้องถูกน�าไปจัดสรรรเพ่ือการ 

ด�าเนินการตามภารกิจอื่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ก�าลังจะ 

เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และที่ส�าคัญคือท�าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์

ณ จังหวัดปทุมธานีนั้น ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาค

เอกชนอีกจ�านวนมากที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ

และปริมณฑล และในภูมิภาคอื่นของประเทศ

ในระยะต่อไป Food Innopolis มีเป้าหมายที่จะเชิญ 

ชวนบริษัทอาหารช้ันน�าระดับโลกที่ เน ้นการวิจัยและพัฒนา  

และหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการวิจัย (contract research  

organizations) ชัน้น�าของโลกเข้ามาให้บรกิารใน Food Innopolis 

เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับบริษัทอาหารและอุตสาหกรรมท่ี 

Community Networking
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เกี่ยวเนื่องของไทยตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า รวมทั้งเกิดการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี องค์ความรู้ และประสบการณ์ระดับสูงจากนักวิจัย 

ต่างชาติสู่นักวิจัยชาวไทย ซ่ึงจะเป็นจุดดึงดูดบริษัทอาหารจาก 

ประเทศต่างๆ ทัว่ภมูภิาคมาลงทุนวจัิยพฒันาและนวตักรรมอาหาร 

ในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย 

ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินงาน Food Innopolis เป็นไป 

ตามเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนา 

และนวัตกรรมของภาคเอกชนได้อย่างครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ 

และกระจายสู่ส่วนภูมิภาคน้ัน มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องขยาย 

การด�าเนินงานของ Food Innopolis ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพและ 

ความพร้อม ซึ่งจะท�าให้ Food Innopolis สนับสนุนบริษัทเอกชน 

ให้ท�าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่มุ่งหวังอย่างแท้จริง 

เร่ง Super Cluster
พร้อมปรับสิทธิประโยชน์รับการลงทุน

ปัจจุบัน Food Innopolis บริหารและด�าเนินงานโดย 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

โดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อ�านวยการเมืองนวัตกรรม 

อาหาร เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “เมืองนวัตกรรมอาหาร” (Food  

Innopolis) ในลักษณะท่ีเป็น Super Cluster ซึ่งจะได้รับ 

สิทธิประโยชน์ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่ 

เป้าหมาย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการสร้างศักยภาพด้าน 

การลงทุนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความ 

สามารถในการแข่งขัน 

เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ 

เหน็ชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นหน่วยงานหลกั 

ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด�าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่ง 

ปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวคือ นักวิจัย และกลไก 

สนับสนุนให้นักวิจัยในภาครัฐและเอกชนได้ท�างานร่วมกันได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบยุทธศาสตร์ของเมือง 

นวัตกรรมอาหาร จะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทอาหาร 

ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ และความสามารถใน 

การแข่งขันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการเป็น 

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและบริการครบวงจรด้วย Service  

Platform ที่ประกอบไปด้วย Global Network, Facilities & 

W=Equipment, Nutrition & Food Safety, Talent Mobility, 

Academy, FDA อีกทั้งยังส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบและความปลอดภัยด้านอาหาร 

โดยอาศยักลไกประชารฐั เชือ่มโยงกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 

อาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้าง 

นวัตกรรมอาหาร โดยระบบมีความปลอดภัยสูง เพื่อรักษาข้อมูล 

ความลับ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากล  

และการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 

พัฒนา (Talents) จากทั่วโลก มาร่วมวิจัยพัฒนากับบริษัทและ 

หน่วยงานในเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน 

นวัตกรรมอาหาร

อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีเมืองนวัตกรรมอาหารบนพ้ืนที่ 

เกือบ 200 ไร่ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้มีการจัดตั้งเมืองนวัตกรรม 

อาหาร อีก 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็น 

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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Innovation Thailand
จากประเทศฐานวัฒนธรรม

สู่ประเทศฐานนวัตกรรม

ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมามากมาย แต่คนต่างชาติรวมถึงคนไทย 
ด้วยกันเองยังไม่เกิดการรับรู้ และยังมีมุมมองต่อประเทศไทยเป็นเพียงประเทศแห่งรอยยิ้มและ 
วัฒนธรรม ท่ีมีจุดขายเป็นเพียงอาหารอร่อย แหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจ และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
แต่เมื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ประเทศไทยจะมุ่งนำานวัตกรรมเข้ามาเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ 
โดยการปรับเปล่ียนแนวคิดจาก Made in Thailand มาเป็น “Innovated in Thailand”  
หรือ “นวัตกรรมท่ีสร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทยและคนท่ัวโลก” ซึ่งถือเป็นส่วนสำาคัญของ 
การเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้ก้าวผ่านจากภาพลักษณ์ “ประเทศฐานวัฒนธรรม” สู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่ 
แตกต่างจากเดิม ให้คนไทยและคนท่ัวโลกเกิดการรับรู้และยอมรับประเทศไทยในฐานะ “Innovation 
Nation” หรือ “ประเทศฐานนวัตกรรม”

โดย... อักษร ฉายสุวรรณ

Community Networking
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ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 
หรือ National Innovation Agency (NIA) ได้ด�าเนินโครงการ 
“Innovation Thailand” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สือ่สารภาพลกัษณ์ 
ใหม่ของประเทศไทย และสือ่สารคณุค่าของ Innovated in Thailand 
โดยน�า “Innovation for Crafted Living” หรือ “นวัตกรรม 
เพือ่ความประณีตในการใช้ชวีติ” มาเป็นแนวคดิหลกัในการสือ่สาร 
ซึง่ได้มกีารจัดท�าวดิทัีศน์เรือ่ง “A Craft of Innovation” ในรปูแบบ 
เสียงภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์ www. 
innovationthailand.org โดยเนือ้หาแสดงให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรม 
ถึงนวัตกรรมฝีมือคนไทย เพื่อคนไทยและคนทั่วโลก ผ่านการ 
น�าเสนอนวัตกรรมในอาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นวัตกรรม 
ไทยเพือ่การบ�าบดัและผ่อนคลาย ไปจนถงึนวตักรรมไทยเพือ่ความ 
สวยงามระดับโลก ซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านี้ล้วนมาจาก 
ดเีอน็เอของคนไทยทีม่คีวามประณตีพถิพีถินัในการใช้ชวีติมาตัง้แต่ 
อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

การยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศฐานนวัตกรรม NIA ได้ 
สร้างฐานข้อมูลสินค้านวัตกรรมของไทย จ�านวน 500 ผลงาน ซึ่ง 
เป็นการสร้างศูนย์กลางฐานข้อมูลนวัตกรรม Hub of Innovation  
ของประเทศ ท่ีรวบรวมนวัตกรรมฝีมือคนไทยท่ีมีศักยภาพทั้งใน 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ 

ของธุรกิจที่มีการคิดค้นสร้างสรรค์และต่อยอดโดยคนไทย เพื่อน�า 
ข้อมูลไปเผยแพร่ให้คนไทยและคนทั่วโลกได้รับรู้ถึง Innovated  
in Thailand สร้างความเชื่อมั่นในสินค้านวัตกรรมของไทย และ 
เกิดการขยายตลาดไปสู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฐาน 
ข้อมูลได้จัดแบ่งนวัตกรรมเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) นวัตกรรมเพื่อ 
การมีสุขภาพดี (Healthy Living) (2) นวัตกรรมเพื่อชีวิตปลอดภัย  
(Safety Living) (3) นวัตกรรมเพื่อท�าให้ชีวิตง่ายขึ้น (Easy Living) 
(4) นวัตกรรมที่ท�าให้ชีวิตฉลาดขึ้น (Smart Living) (5) นวัตกรรม 
เพือ่ท�าให้ได้ใกล้ชดิกนัมากขึน้ (Connected Living) (6) นวตักรรม 
เพือ่ชวีติทีม่ัง่คัง่ขึน้ (Wealthy Living) และ (7) นวตักรรมเพือ่สร้าง 
ความสุขมากขึ้น (Happy Living)

นอกจากนี ้ยงัได้มกีารสร้างกจิกรรมนวตักรรม “Innovation 
Thailand Expo” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนใน 
ระบบนิเวศนวัตกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา  
และภาคประชาสังคม เพือ่ให้เกดิการเผยแพร่ความรูด้้านนวตักรรม  
รวมทั้งน�าเสนอตัวอย่างนวัตกรรมฝีมือคนไทยให้เกิดการรับรู ้
ในวงกว้าง โดยที่ผ่านมาล่าสุด NIA ได้มีการจัดงาน Innovation 
Thailand Expo 2019 (ITE 2019) ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 
2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation 
in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและ 
การขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม 
ตามมามากมาย 

“นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) ช่วยให ้
การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
จากการขยายตวัของเมอืง มกีารจดัแสดงผลงานนวตักรรมเพือ่สงัคม 
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ที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี 
สามารถน�ามาใช้จริงในการตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนตั้งแต่เด็ก 
วัยท�างาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) สร้าง 
รายได้ (Prosperity) นวตักรรมทีเ่ข้าไปช่วย “สร้างรายได้ ลดความ 
เหลื่อมล�้าในสังคม ท�าให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic  
Wealth)” (2) สร้างสุขภาพ (Healthiness) นวัตกรรมที่เข้าไป 
ช่วย “สร้างสุขภาพที่ดี ท�าให้สังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น (Social 
Well-being) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้เปราะบาง” และ  
(3) สร้างความสุข (Happiness) นวัตกรรมที่เข้าไปช่วย “สร้าง 

ความสขุในการใช้ชวิีตในสังคมเมอืง ลดปัญหาสิง่แวดล้อม ท�าให้เกดิ 
สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ (Environment Wellness)”

การผลักดันประเทศไทยจากประเทศฐานวัฒนธรรมไปสู ่
ประเทศฐานนวตักรรมต้องอาศยัการท�างานแบบบรูณาการเชือ่มโยง 
กับทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อช่วยกันสร้างนวัตกรรมมาพัฒนา 
ประเทศในทุกมิติ และภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งพลังของ Innovation Thailand จะสามารถ 
สร้างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความ 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง

Community Networking
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เรียบเรียง : จอมสุรางค์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ในอดีต ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยอยู่ในลักษณะท่ีให้หน่วยงาน 
ขอทุนวิจัยในลักษณะแผนงานท่ีประกอบไปด้วยโครงการย่อยท่ีรวมเข้าด้วยกัน โดยมี 
2 หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบคือ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
ทำาหน้าที่สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการ แล้วส่งให้สำานักงบประมาณ 
พจิารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการท่ีผา่นการคดัเลือก ซึง่เป็นการทำางานในลักษณะ 
ล่างขึน้บน (Bottom Up) เพยีงอยา่งเดยีว ขาดการวางแผนในระดบัประเทศตัง้แตต่น้ทาง 
ว่าจะใช้งบประมาณภาครัฐลงทุนวิจัยในเร่ืองอะไร จำานวนเท่าใด และยังขาดการบริหาร 
จัดการรวมถึงการติดตามประเมินผลงบประมาณวิจัยที่ลงไปอย่างเป็นระบบ

ยกระดับวิจัยและนวัตกรรมไทย...
ผ่านการเรียนรู้ระบบวิจัยในต่างแดน
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รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อ�านวยการด้าน 

การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม และเครือข่าย 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) ให้ความเห็นว่า “การปฏริปูคร้ังนีจึ้งถือเป็นการเปลีย่นวธีิคดิ 

ตัง้แต่ต้น โดยเร่ิมวเิคราะห์ว่าประเทศไทยควรลงทนุด้านวทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม จ�านวนเท่าใด เป็นงบจากภาครัฐสัดส่วนเท่าใด 

ลงทนุในกรอบใหญ่ๆ อะไรบ้าง รวมท้ังต้องมีการติดตามและประเมิน 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ จึงเกิดแนวคิดที่ว่า 

การจัดสรรงบประมาณควรต้องมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริหารงาน 

โดยมีการก�าหนดหน้าทีแ่ละจดัต้ังหน่วยงานบรหิารจดัการโปรแกรม 

(Program Management Unit, PMU)” 

หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรมหรือ PMU จะท�าหน้าที ่

สนับสนุนทุน (Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติการ โดยแต่ละ 

PMU จะมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า และท�างานสองทาง 

คอื ส่วนหนึง่ท�างานใกล้ชดิกบันักวจิยัและหน่วยงานในเชิง Bottom 

up อีกส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบเป้าหมายในเชิง Top Down โดยมี 

เป้าหมายการจัดสรรทุนที่ชัดเจนเพื่อตอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ส�าคัญ หรือ Objectives and Key Results (OKRs) ของประเทศ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้เราตอบได้ว่าในกรอบวงเงินท่ีจัดสรร 

ลงไปนั้น ตรงตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศมากน้อย 

แค่ไหน และช่วยให้ภาพรวมงานวิจัยระดับประเทศมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

หากมองย้อนกลบัไปเมือ่ 30 - 40 ปี ในประเทศทีเ่จรญิแล้ว 

จะพบว่าประเทศเหล่านัน้พยายามก้าวไปข้างหน้าด้วยงานวจัิยและ 

เทคโนโลยี รวมทั้งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นการยก 

ระดับความสามารถของประเทศไปอีกขั้น แต่หากเปรียบเทียบกับ 

ประเทศไทยในช่วง 5 - 6 ปี ก่อนหน้านี้ การลงทุนด้านการวิจัยของ 

ประเทศอยู่ที่ประมาณ 0.2% GDP เท่านั้นและคงที่มาตลอด  

แต่ภายหลังการปฏิรูปประเทศไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้น เริ่มเห็นถึง 

ความส�าคญัของงานวจิยัและนวตักรรม ท�าให้งบประมาณวจัิยด้านนี ้

สูงขึ้น และคาดว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มเรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป

นอกจากนี ้รศ. ดร.พงศ์พนัธ์ ยงักล่าวอกีว่า “ในต่างประเทศ 

งบประมาณด้านการวจิยัถกูจัดสรรโดยหน่วยจดัสรรทนุวจิยั (Funding 

Agency) ทั้งหมด เพราะการจัดสรรงบประมาณวิจัยจะไม่เหมือน 

โครงการอื่นๆ ของรัฐ คือต้องมีขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาโจทย์  

การประเมินข้อเสนอโครงการ การติดตามผลการด�าเนินงาน  

การผลักดนัไปสู่การใช้ประโยชน์ และการประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ” 

แต่ถ้าหน่วยงานปฏิบัติรับงบประมาณตรง เงินจะถูกกระจายให้ 

นกัวจิยัตามรายโครงการ โดยไม่ผ่านกระบวนการตดิตามประเมนิผล 

และการผลักดนัไปสูผู้่ใช้ ท�าให้งานวจิยัไม่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์อย่าง 

เต็มที่

อย่างในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ มีรูปแบบ 

การจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.)  

คล้ายกับระบบที่เราก�าลังด�าเนินการอยู่ อธิบายให้เห็นภาพคือ 

ประเทศมีกระเป๋าเงินใบใหญ่ที่ใส่เงินงบประมาณวิจัยนี้ลงไป แล้ว 

เงินก้อนนี้จะถูกจัดสรรให้กับ Funding Agency น�าเงินออกไปใช ้

ตามเป้าหมายและแผน โดยในที่น้ีหน่วยงานของประเทศสิงคโปร ์

คือ National Research Foundation (NRF) ซ่ึงจัดท�าแผน 

งบประมาณ 5 ปี เรียกว่า RIE2020 (Research Innovation and 

Enterprise) ซ่ึงใช้เงินลงทุนด้านงานวิจัยมากถึง 19 ล้านสิงคโปร ์

ดอลล่าร์ และให้ NRF จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ  

ส่วนประเทศอังกฤษมีหน่วยงานที่ดูภาพรวมของประเทศ คือ  

“การเปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้เราตอบได้ว่า
ในกรอบวงเงินที่จัดสรรลงไปนั้น ตรงตาม
เป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศมากน้อย

แค่ไหน และช่วยให้ภาพรวมงานวิจัย
ระดับประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

Community Networking
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UK Research and Innovation (UKRI) ซ่ึงจะจัดสรร 

งบประมาณให้กับหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีให้ทุนวิจัยหรือ Research 

Councils UK (RCUK) 7 แห่ง ท่ีมหีน้าทีด่แูลงานวจัิยเฉพาะเร่ือง เช่น 

ด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เป็นต้น และยังรวมอีก 2 หน่วยงาน คือ Research England ที่ 

จดัสรรงบให้มหาวทิยาลยั ดูแลงานวจิยัพืน้ฐาน และ Innovate UK 

ที่รับผิดชอบงานวิจัยท่ีต่อยอดไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะท�างาน 

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยบทบาทของ NRF และ UKRI จะ 

ใกล้เคียงกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย 

แตกต่างจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีใช้ระบบกระจาย Funding 

Agency ให้อยูต่ามกระทรวงส�าคญัต่างๆ เช่น กระทรวงศกึษาธิการ 

ซึง่มหีน่วยงานส�าคัญสองแห่งคอื Japan Science and Technology 

Agency (JST) และ Japan Society for the Promotion  

of Science (JSPS) ซ่ึงเน้นลงทุนงานวิจัยพื้นฐาน นอกจากนี้  

ยังมีหน่วยงาน New Energy and Industrial Technology  

Development Organization (NEDO) อยู่ภายใต้กระทรวง 

อุตสาหกรรมรับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานและ 

อุตสาหกรรม และหน่วยงาน Japan Agency for Medical  

Research and Development (AMED) ดูแลงานวิจัยด้าน 

การแพทย์ 

ส่วนทางฝ่ังสหรัฐอเมรกิากม็คีวามคล้ายคลงึกัน มหีน่วยงาน 

National Science Foundation (NSF) ดูแลเร่ือง Basic  

Science นอกจากน้ียังมี Department of Energy (DOE)  

มีหน้าที่ดูแลงานวิจัยด้านพลังงานโดยเฉพาะ และ Department 

of Defense (DoD) ดูแลงานวิจัยทางทหาร สร้างเทคโนโลยีที่ใช้ 

ในด้านความมั่นคง มีผลงานที่สร้างผลกระทบสูง เพราะเทคโนโลยี 

หลายอย่างสามารถน�าไปใช้ในประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย

นอกจากนีย้งัพบว่าในประเทศทีพ่ฒันาแล้วส่วนใหญ่จะเน้น 

ลงทุนในด้าน Basic Research และ Frontier Research เป็น 

อย่างมาก ซึ่งจะให้ทุนเป็นโครงการขนาดใหญ่ เฟ้นหาแนวคิดและ 

สร้างเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ความใหม่ขั้นแนวหน้าของโลก ต่างกับ 

ประเทศก�าลังพัฒนาที่ควรเน้นลงทุนกับงานกลางน�้าถึงปลายน�้า 

ที่จะช่วยสร้างฐานเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นก่อน เราจะเห็นตัวอย่าง 

ได้ชัดในประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่น ที่ในอดีต 

พยายามไล่ตามสิ่งที่คนอื่นท�าได้ เพื่อให้ตัวเองท�าได้ แล้วพอถึง 

จุดหนึ่งก็พยายามท�าอะไรที่แตกต่างออกไป และเมื่อประเทศก้าวสู ่

ประเทศพัฒนาแล้ว จึงไปเน้นลงทุนกับงานวิจัยพื้นฐานให้มากขึ้น 

แทน

รศ. ดร.พงศ์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระบบ ววน. ที่ประเทศ 

ไทยก�าลงัพยายามขบัเคลือ่นอยูข่ณะนี ้เป็นระบบทีค่ล้ายกบัประเทศ 

อังกฤษ และสิงคโปร์ เหมาะกับประเทศไทยที่ยังไม่มีความเข้มแข็ง 

ด้าน ววน. มาก และอยูใ่นช่วงการเปลีย่นผ่าน การรวมภาพงานวจิยั 

ทั้งหมดของประเทศไว้ที่เดียว จะท�าให้เห็นภาพรวมของประเทศ 

ได้มากขึ้น และใช้งบประมาณด้าน ววน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

แต่อย่างไรก็ตามต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค 

เอกชนด้วย โดยการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมท�าวิจัยให ้

มากที่สุด แล้วผลักดันให้เอกชนสามารถท�าวิจัยได้เอง หรือน�างาน 

วิจัยของทางมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ 

อกีด้านหนึง่ทีค่วรให้ความส�าคญัคอื ระบบวจิยัเชงิโครงสร้าง 

ทกุวนันีห้ากกล่าวถงึกลุม่คนทีท่�างานด้านวจิยัและนวตักรรม จะชวน 

ให้นึกถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว ซึ่งสังคมจะคาดหวัง 

ให้มหาวิทยาลัยท�าทุกอย่างได้ทั้งด้านการเรียน การสอน การท�า 

วิจัย หรือแม้กระทั่งการน�าเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในขณะท่ี

มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ จะเป็นเพยีงแหล่งของการวจิยัทีเ่น้น 

Early Stage โดยมีหน้าที่หลักคือ ผลิตคนและสร้างองค์ความรู้ 

ใหม่ๆ เท่านัน้ แต่ไม่มหีน้าท่ีโดยตรงในการเอางานวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

จงึต้องมหีน่วยงานเชือ่มประสาน

ระหว่างภาคการศึกษากับภาค

เศรษฐกิจสังคม โดยดึงเอา 

องค์ความรู ้จากมหาวิทยาลัย 

ไปใช้ประโยชน์ต่อ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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“ประเทศไทยจึงควรมีการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยเฉพาะทางที่มีภารกิจ

ในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ภาคเอกชน
และผู้ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งต้องเน้นสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน” 

ตวัอย่างเช่นในประเทศเยอรมนมีสีถาบันวจิยัชือ่ Fraunhofer 

ซึ่งมีจ�านวนถึง 35 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่ง 

จะมีมหาวิทยาลัยที่ท�างานคู่ขนานกัน เกิดการท�างานร่วมกัน โดย 

รายได้หลกัของสถาบนัวจิยัมาจากภาคอตุสาหกรรม คอื ภาคเอกชน 

จ่ายเงินเมื่อขอน�าเอาผลงานวิจัยไปใช้ และภาคเอกชนจ่ายเงินเพื่อ 

เป็นโจทย์ให้สถาบันท�าการวิจัยให้ ท�านองเดียวกันประเทศจีนเอง 

ก็มีการจัดตั้ง Chiness Academy of Science (CAS) โดยมี 

จ�านวนมากกว่า 100 แห่ง ท�าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น 

เร็วมาก จีนจึงก้าวกระโดดไปได้ไกลมาก ขณะที่ประเทศไทยถึงแม้ 

จะมี ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

ที่ท�าหน้าที่คล้าย Fraunhofer หรือ CAS แต่ยังไม่ใหญ่พอที่จะ 

ขบัเคลือ่นประเทศได้ อาจต้องเพิม่สถาบนัวิจยันีใ้ห้มากขึน้เมือ่เทยีบ 

กบัต่างประเทศ ทีส่�าคัญคอื ต้องมกี�าลงัคน เงนิ และระบบท่ีส่งเสรมิ 

ให้เอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างผลกระทบให้ประเทศได ้

มากขึ้น 

การปฏิรูปใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหญ่ โดย 

สกสว. มหีน้าทีแ่ปลงนโยบายและยทุธศาสตร์ให้เป็นแผนด้าน ววน.  

ที่น�าไปสู่การปฏิบัติ ต้องท�าหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง 

กับแผน สกสว. ต้องท�างานร่วมกับหน่วยงาน PMU อย่างใกล้ชิดใน 

การส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินการท�างานของ PMU 

และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

กองทุนฯ แล้วน�าเอาข้อมูลต่างๆ กลับมาถอดบทเรียน น�ากลับ 

ไปพัฒนาแผนและวิธีการท�างาน สกสว. ต้องจัดท�าข้อเสนอการ 

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (กสว.) เพ่ือขบัเคล่ือนงานด้าน ววน. 

ไปสูก่ารพฒันาประเทศ จะเห็นได้ว่าบทบาทของ สกสว. เปลีย่นแปลง 

ไปมาก จากเดิมที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เคย 

ท�ามาในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัย 

รศ. ดร.พงศ์พันธ์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ปีแรกในการท�างาน 

จึงเป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวง เพราะความเร่งรัดของระบบ 

งบประมาณที่มีก�าหนดเวลาที่ชัดเจน และข้อกฎหมายใหม่ท่ีต้อง 

ศกึษา ในขณะเดยีวกนักต้็องมองไปข้างหน้าเพือ่ให้เกดิการปฏิรปูไป 

ในทศิทางทีดี่ขึน้ เราต้องท�างานอย่างใกล้ชดิกบัประชาคม ววน. โดย 

เฉพาะหน่วยงานพันธมติรอย่าง ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สอวช.) ในขณะเดยีวกนักต้็องเร่ง 

พัฒนาทักษะใหม่ให้กับบุคลากรทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ท�าให ้

ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร เพื่อให้สามารถรับมือ 

กับบทบาทหน้าที่ใหม่นี้ได้อย่างดีที่สุด”

Community Networking

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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TSRI Activity

เปิดประชมุนัดแรก “บอร์ดอ�านวยการ สกสว.”
เร่งเครือ่งพฒันาระบบวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมประเทศ

สกสว. เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการการวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีวจัิยและนวตักรรม สภาผูแ้ทนราษฎร

บุญ - หลง ประธานกรรมการ (2) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3) ผู้อ�านวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (4) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (5) ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน (6) ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ  
(7) ศ. ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ (8) ศ. ดร.อัญญา ขนัธวิทย์ (9) รศ. ดร.นวลน้อย ตรรีตัน์ (10) รศ. ดร.นพินธ์ พวัพงศกร และ (11) ผู้อ�านวยการ 
สกสว.

ทัง้น้ีตาม พรบ. สภานโยบายการอุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 ได้ระบวุ่าในการท�างานของ สกสว. จะต้อง 
มีคณะกรรมการอ�านวยการ สกสว. มาท�าหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของ สกสว. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ จากการเปิดโผรายชื่อ 

นวัตกรรม เพื่อประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมาธิการฯ ประกอบไปด้วย นายอัครวัฒน ์
อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน นายเกษม ศุภรานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ 
เข้าร่วมประชุม มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกสว. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สกสว.

ทัง้น้ี สกสว. ได้น�าเสนอภาพรวมการเปลีย่นแปลงของระบบวิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ต่อคณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รับทราบแนวทาง แผนงาน และการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ - หลง ประธานกรรมการคณะกรรมการอ�านวยการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ สกสว. เพื่อหารือ 
ถึงแนวทางการท�างานของ สกสว. ภายใต้พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย หลังมีการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา โดยรายนามคณะกรรมการอ�านวยการ 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วย (1) ศ. ดร.ปิยะวัติ  

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ 
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และนายจ�าลอง  
พรมสวัสด์ิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

ของ “บอร์ดอ�านวยการ” ตามประกาศการแต่งตั้งเม่ือเดือน 
ตุลาคมที่ผ่านมา ท�าให้ผู้บริหารและบุคลากรของ สกสว. เกิด 
ความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า องค์กรได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การบริหารและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ มาเป็นพลังส�าคัญ 
ที่ท�าให้การด�าเนินการของ สกสว. ภายใต้บทบาทส�าคัญครั้งใหม ่
ด�าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเปิดประชุม 
นัดแรกนี้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2562

รวมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
ต่างๆ ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยน 
ประเด็นต ่างๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
และท่ีเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ 
คณะกรรมาธิการฯ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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นายกฯ ชืน่ชมท่องเท่ียววถีิคลอง สกสว.พร้อมขยายผลท่ัวประเทศ

Innovation Forum 2019 ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 ด้วยนวตักรรม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานวิจัยการท่องเท่ียววิถีคลองในประเทศไทย สกสว. โดยมี ผศ.สุภาวดี  
โพธิยะราช ผู้อ�านวยการภารกิจจัดท�าแผนงบประมาณ สกสว. ผศ. ดร.ประทีป วจีทองรัตนา ผู้อ�านวยการแผนงานวิจัย จากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับและน�าเสนอผลงาน ระหว่างลงพื้นที่ ครม.สัญจร จังหวัด 
ราชบุรี โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงงานวิจัยของ สกสว. ว่าเป็นงานที่ดีมากและช่ืนชมที่จะมีการขยายผลไปทั่วประเทศทั้ง 25 ลุ่มน�้าบนฐาน 
ทรัพยากรรายภูมิภาค เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562

โดยพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีมีด�ารเิรือ่งการพฒันาและฟ้ืนฟคูลองให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว โดยเลอืก “คลองด�าเนนิสะดวก” 
เป็นพ้ืนทีน่�าร่องในการพฒันา และมอบหมายให้ พล.อ.ฉตัรชัย สารกิลัยะ รองนายกรฐัมนตรีในขณะนัน้ ซ่ึงก�ากบัดแูล องค์การบริหารการพฒันา 
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เร่งด�าเนินการ โดยมอบหมายให้ อพท.จัดท�าเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ 
ทางวัฒนธรรม “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยคลองด�าเนินสะดวก” ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ส�ารวจศักยภาพและพัฒนาพื้นท่ี 
เชื่อมต่อคลองด�าเนินสะดวกในส่วนของคลองสาขา จังหวัดราชบุรี เพื่อต้องการเพิ่มพื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวให้ขยาย 
วงกว้างขึ้น โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

โอกาสนี ้รศ. ดร.พงศ์พนัธ์ แก้วตาทพิย์ รองผูอ้�านวยการ สกสว. 
ในฐานะตวัแทนจากภาครฐัร่วมสะท้อนบทบาทของ สกสว. ในการสร้าง 
ความร่วมมือและสนับสนุนภาคการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจน 
การเชื่อมโยงสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือใน 
การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ตามโจทย์การพฒันา 
ประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Clarivate analytics (บริษัทจัดหาข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเร่งให้เกิดนวัตกรรม) 
จัดงาน 2019 Innovation Forum ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 
ของฝ่ายวิชาการและภาคอุตสาหกรรม” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือ 
ระหว่างภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู ่

Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรม  
โดยอาศัยเทคโนโลยีและงาน 
วิจัย เป็นเครื่องมือส�าคัญใน 
การร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ 
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“7 พเีอม็ย”ู ระดมสมองออกแบบระบบงาน แก้ปัญหาอดุหนุนทุนวจัิยประเดน็ ‘ซ�า้ซ้อน’

สกสว. รับรางวลั “Digital Government Awards 2019” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ชศูกัยภาพท�างานรบัยคุดจิิทัล ตามนโยบาย “ยกเลิกส�าเนาเอกสารราชการ”

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดการประชุม “หารือหน่วยงานบริหาร 
จดัการโปรแกรม (Program Management Unit ; PMU) เรือ่งแผน/งาน โครงการส�าคญั เป้าหมายและผลสมัฤทธิส์�าคญั” เพือ่หารือถึงแนวทาง 
การท�างานออกแบบการสนับสนุนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เป็นไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสอดรับกับ 
“นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570” ประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม 
โดยข้อสรุปการประชุมเน้นโปรแกรมการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แนวคิด BCG Model สร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตควบคู่กับ 
สิง่แวดล้อม เรือ่งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ฯลฯ เพือ่วางรากฐานแนวทางการจดัสรรงบและอุดหนุนทุนวจิยัไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อน 
โดยมีแต่ละพีเอ็มยู แบ่งขอบเขตหน้าที่การท�างาน โปรแกรมการวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัยอย่างชัดเจน

รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้เกณฑ์ 6 มิติ คือ (1) โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (2) บริการภาครัฐ (3) ศักยภาพเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐด้านดิจิทัล (4) การบริการจัดการรูปแบบดิจิทัล (5) แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ และ (6) เทคโนโลยีดิจิทัลและการน�าไปใช้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital  
Government Awards 2019 ทีป่ระกาศผลส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดจิทิลัหน่วยงาน 
ภาครัฐของประเทศไทย ประจ�าปี 2562 ซึ่งจัดโดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ 
มหาชน) สพร. หรือ DGA

สกสว. โดย รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อ�านวยการ ด้านการด�าเนินการกองทุน 
และอ�านวยการ สกสว. ขึ้นรับโล่ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม” จาก พลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีท่ีมอบให้กับส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจัิยและ 
นวัตกรรม (สกว. เดิม) โดยรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากหน่วยงานทั้งหมด 323 หน่วยงาน 
ทั่วประเทศ ตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อความพร้อมของหน่วยงานที่ท�างานสอดรับการเป็น 

นอกจากนี้ในงานเดียวกัน ผศ. ดร. 
อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม ผู้อ�านวยการ 
ภารกิจการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐาน 
ความรู้และนวัตกรรม สกสว. ยังเข้ารับ 
ประกาศนียบัตรรางวัลสนับสนุนรัฐบาล 
ประกาศนโยบายยกเลิกส�าเนาเอกสาร 
ราชการ เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ณ 
ท�าเนียบรัฐบาล

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2563)
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