


อีกหลายเรื่องราวที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงบทบาทและทิศทาง 
ของระบบวิจัยและนวัตกรรมของไทยหลังการปฏิรูปใน 1 ป ี
ที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนภายใต้การเกิดวิกฤต Covid-19 เช่น  
เรื่อง “ทัพหน้า..วิจัยคุมโควิด” และเรื่อง “สวรส. กับการออกแบบ 
การวิจัยเชิงระบบแก้วิกฤตโควิด-19” 

นอกจากนี ้เราจะได้พาผูอ่้านไปท�าความรูจ้กัหน่วยงานใหม่ 
ที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม คือ หน่วยงานบริหารจัดการทุน ซึ่งฉบับท่ีแล้วได้ 
น�าเสนอเรื่องราวของหน่วยบริหารจัดการทุน 1 ใน 3 หน่วยงาน 
คือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
ดังนั้นในฉบับนี้จึงพาท่านผู้อ่านไปท�าความรู้จักกับหน่วยบริหาร 
จดัการทนุอกี 2 หน่วยงาน คอื หน่วยงานด้านบรหิารและจดัการทนุ 
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  
หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน (บพค.) และที่น่า 
ติดตามอย่างยิ่งคือบทสัมภาษณ์ ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เนื้อหาความรู้น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวที่ห้ามพลาด อาทิ  
That’s Good ที่น�าเสนอความรู้เก่ียวกับ “สามสหัสวรรษแห่ง 
ประโยชน์แห่งก�ายานและมดยอบ” คอลัมน์ For The Future  
น�าเสนอถึง “เมื่อ AI พยากรณ์อนาคต” คอลัมน์ Ignite by  
Innovation ในเรื่อง “CMT : Content Management Team 
รวมพลคนออกแบบงานวิจัยเชิงระบบ...ปราบโควิด-19” ตลอดจน 
คอลัมน์ Story Telling ที่น�าเสนอเรื่อง “อิสราเอล : StartUp 
Nation”

หวังว่าท่านผู ้อ่านคงได้รับสาระประโยชน์จากวารสาร 
“ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TSRI Research and 
Innovation Society” ฉบับนี้อย่างเต็มอ่ิมและร่วมพัฒนาไปสู่ 
สังคมฐานความรู้ร่วมกับชาว สกสว. ต่อไปนะคะ

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

ธีมหลักของฉบับนี้เราเกาะกระแสโลกไปกับสถานการณ ์
ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบกับคนท้ังโลก น่ันคือ Covid-19 
วารสารประชาคมวิจัยฉบับนี้จึงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ช่ือ 
“บริหารจัดการงบประมาณส�าหรับเรื่องเร่งด่วนของประเทศ 
Covid-19”

เนื้อหาสาระดีๆ ที่ไม่ควรพลาดเลยส�าหรับชาวประชาคม 
วิจัย ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์จาก ศ. นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เร่ือง “วิกฤต คือ โอกาส...บทพิสูจน์หลังรีโนเวทครั้งใหญ่...ระบบ 
วจิยัไทย” ซ่ึงท่านได้สะท้อนมมุมองถงึการปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัสรร 
งบประมาณของประเทศในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัย 
การวิจัยและการพัฒนาอย่างเร่งด่วนกับเหตุการณ์การระบาดของ 
Covid-19 ตลอดจนการน�าผลการวิจัยและพัฒนามาผลิตให้ได ้
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรคน้ี 
อย่างเร่งด่วน ซึ่งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(TSRI FUND) ต้องสามารถยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณใน 
สถานการณ์เช่นนี้ได้ 

ตามมาตดิๆ ด้วยบทสมัภาษณ์ รศ. ดร.ปัทมาวด ี โพชนกุลู 
รองผู้อ�านวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว. ในเรื่อง 
“สกสว. เสนอโปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ”  
ได้เล่าให้ทราบถึงการปรับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการเพิ่มโปรแกรมที่ 17 
จากเดิมที่มี 16 โปรแกรม เพื่อรองรับปัญหาในเหตุการณ์วิกฤต 
Covid-19 โดยมีกระบวนการออกแบบการท�างานอย่างมีส่วนร่วม 
กับเครือข่ายภาคีประชาคมวิจัย และหน่วยบริหารและจัดการทุน 
วิจัย (PMU) เพื่อร่วมกันก�าหนดแผนและกรอบการท�างานภายใต้ 
โจทย์วิจัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

เมื่อกล่าวถึงการก�าหนดแผน นโยบายในการวิจัยและ 
พัฒนาแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องกล่าวถึงควบคู่ไปคือ “การจัดสรร 
งบประมาณ” ซึง่ท่านผูอ่้านติดตามจากบทสมัภาษณ์เรือ่ง “ออกแบบ 
การจัดสรรงบวิจัย รับสถานการณ์วิกฤต” โดย ศ. ดร.สมปอง  
คล้ายหนองสรวง รองผู้อ�านวยการด้านการบริหารงบประมาณ 
สกสว. ซึ่งจะมาเฉลยว่าท�าไมประเทศต้องลงทุนกับงานวิจัย

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ ชาวประชาคมวิจัยและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม วารสาร 
“ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TSRI Research and Innovation 
Society” โฉมใหม่ ฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) เรามีเรื่องราวดีๆ 
มาน�าเสนอให้ผู ้อ่านได้รับความรู ้และทราบความเคล่ือนไหวในแวดวงวิจัย 
หลากหลายเรื่องราว



ปีที่ 1 ● ฉบับที่ 2 ● เมษายน - มิถุนายน 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

บรรณาธิการ
ผศ. ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
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จัดท�าโดย
ภารกิจการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(สกสว.)

รูปเล่ม
บริษัท ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จ�ากัด

โทรศัพท์ : 0 2511 5715 (อัตโนมัติ)

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์  เลขที่ 979/17-21

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8200

โทรสาร : 0 2298 0476
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Homepage : http://www.tsri.or.th
Facebook : ThailandScienceResearchandInnovation

บรหิารจัดการ
งบประมาณส�าหรับ

เรือ่งเร่งด่วนของประเทศ 
COVID-19



Highlight

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศท่ัวโลกอย่างยากท่ีจะ 
หลีกเล่ียงได้ การปรับตัวเพื่อรับการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ระดับโลกน้ี มองอีกด้านก็คือเป็น 
การสร้างโอกาสใหม่ให้กับหลายคน หลายวงการ หลายธุรกิจ รวมไปถึงวงการวิจัยด้วย…. 
วิธีคิด/วิธีท�างานแบบใหม่เพื่อน�าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเร่ืองใดบ้างภายใต้วิถี 
”New Normal” ศ. นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ จะมาเล่าให้ทุกท่านทราบในวารสาร สกสว.  
ฉบับนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โดย ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย  I  ภาพ อักษร ฉายสุวรรณ

สัมภาษณ์พิเศษ

“วิกฤต คือ โอกาส”
บทพิสูจน์หลังรีโนเวทครั้งใหญ่

“ระบบวิจัยไทย”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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	 เล่าเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบวิจัย 
	 ของประเทศ	กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส 
	 โควิด-19

เร่ิมจากเมื่อมีการปฏิรูประบบวิจัยตามนโยบายของรัฐบาล 

ในช่วงปีที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ถูกตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา 

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ท�าหน้าที่เหมือน 

หน่วยเชงินโยบายในการจดัท�าแผนวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม 

และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดสรรบประมาณไปยัง 

หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่าน 

“กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือ TSRI 

FUND ซึ่งแต่เดิมการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยได้ถูกจัดสรร 

ล่วงหน้าไว้เป็นรายปี เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ต้องอาศัยการวิจัย 

และพัฒนาในเรื่องเร่งด่วนจะท�าได้ยากมากหรือท�าไม่ได้เลย  

เนื่องจากงบประมาณถูกขึงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องใช้ในกิจกรรม 

ใดบ้าง 

เหตุการณ์การระบาดของโควิด เป็นบทพิสูจน์หน่ึงว่า 

การปรับเปลีย่นรปูแบบการบริหารงานวิจัยเช่นนีจ้ะได้ประโยชน ์

หรอืไม่ โดยเราพบว่าการแก้ปัญหาไวรสัโควดิ-19 ไม่ใช่มุง่เฉพาะแต่ 

เรื่องการวิจัยและพัฒนาเท่าน้ัน แต่มีเรื่องเร่งด่วนถึงขนาดต้องน�า 

ผลจากการวจิยัและพฒันามาผลติเป็นผลติภณัฑ์หรอืเป็นเครือ่งมอื 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการต่อสู้กับโรคนี้แบบเร่งด่วนด้วย การปรับ 

เปล่ียนระบบวิจัยครั้งใหญ่ในลักษณะน้ีท�าให้ “กองทุนส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” มีความยืดหยุ่นในการจัดสรร 

งบวิจัยและพัฒนาในเรื่องเร่งด่วนเช่นนี้ได้

ด้วยเหตุน้ี ผมคิดว่าการด�าเนินการในรูปแบบนี้จะแสดง 

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการกองทุน  

และมีผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม กล่าวคือเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร ่

ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็น 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ตัวกลางประสานงาน 

ในรูปแบบ “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ” โดยมี  

สกสว. เข้าไปท�าหน้าทีว่างกรอบนโยบายการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
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กรณีเหตุการณ์เร่งด่วนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน 3 ระยะคือ 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ผ่าน “กองทุนส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ระยะเร่งด่วน อธิบายให้เห็นภาพได้ก็คือ การคัดกรองผู้ป่วยระยะ 

ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยระยะติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ แต่หากให้คนเหล่านี ้

ใช้ชีวิตประจ�าวันในสังคมเหมือนคนปกติจะท�าให้เกิดการแพร่กระจาย 

ของโรคได้ จึงต้องมีระยะกักกัน ซ่ึงจุดน้ีเองที่ความรู้จากงานวิจัยจะเข้า 

ไปช่วยในด้านระบาดวิทยา การก�าหนดมาตรการกักกัน รวมทั้งการผลิต 

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะ 

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบโรคจากประเทศจีน 

แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
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 เร่งปรับกรอบจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับ 
 เรื่องเร่งด่วนของประเทศ

งานวิจัยในระยะเร่งด่วนน้ีจึงมุ่งเน้นเรื่องระบาดวิทยา เน้น 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรค โดย สกสว.  

ได้ปรบักรอบการจดัสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายนีไ้ว้ 

ซึ่งขณะนี้มีนักวิจัยหลายกลุ่มได้ด�าเนินการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย 

โรคนี้ มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา 

วิธีตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพ แม่นย�า รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อ 

การรักษาผู้ป่วยและการควบคุมโรค ผลิตเป็นชุดทดสอบส�าหรับ 

ตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR ซึ่งเป็น 

วิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าและประเทศไทยพร้อมใช้อยู่ใน 

ปัจจุบัน ซึ่งผลิตมาจ�านวน 1 แสนชุดมอบให้กับรัฐบาลไปใช้งาน

ไปศกึษาอย่างจรงิจังพบว่า ในสองเรือ่งแรกมีหลายหน่วยงานได้เข้า 

มาช่วยกันพัฒนาอยู่แล้วทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิศวกรรม 

สถานแห่งประเทศไทย จงึไม่ต้องใช้เงนิสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา 

ในส่วนนี้แล้ว และจากข้อมูลส�ารวจเบี้องต้นเกี่ยวกับเครื่องช่วย 

หายใจ พบว่ามีเพียงพอแล้วในหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง 

สุขภาพ ทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาล 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

อย่างไรกต็ามถึงแม้จะมจี�านวนเพยีงพอ แต่เครือ่งช่วยหายใจ 

ถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ช้ันสูง โอกาสที่จะท�าการวิจัยและ 

พัฒนาเครื่องมือนี้เป็นเรื่องยากมาก...เรากลับพบว่าในช่วงวิกฤตนี้ 

บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศหลายบริษัทได้เปิดเผย 

ข้อมูลการผลิตเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้หลายฝ่ายได้น�าข้อมูลไป 

ผลิตใช้ ดังน้ันการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและผลิต 

เครื่องช่วยหายใจจึงเป็นเป้าหมายในระยะปานกลางของงานวิจัยที่  

สกสว. จะจดัสรรงบประมาณส่วนนีใ้ห้ วช. ไปด�าเนนิการเพ่ือพฒันา 

ในระยะเร่งด่วนของการแพร่ระบาดน้ี สิ่งที่พบต่อมาคือ  

เรื่องขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค โดยเฉพาะเร่ืองหน้ากาก 

อนามัยแบบกรองเชื้อได้ ที่เรียกสั้นๆ ว่า N95 คือ กรองได้ 95% 

ซึ่งในระยะเร่งด่วนนี้ได้ปรับกรอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุน 

วิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตหน้ากาก N95 แบบมาตรฐาน อีกเรื่อง 

ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนคือเร่ืองห้องความดันบวก  

ชุดใส่ป้องกันชนิดความดันบวก (Personal Protective  

Equipment; PPE) และเครื่องช่วยหายใจ แต่ปรากฏว่าเมื่อเข้า 

ที่มา : www.hfocus.org 
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เคร่ืองช่วยหายใจในรปูแบบวศิวกรรมย้อนรอย (Reverse engineering) 

เพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจระดับมาตรฐานชั้นสูงต่อไป นอกจากน้ี 

ยังมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่องยา เรื่องการทดสอบการใช ้

ปริมาณยาประเภทต่างๆ ในผู้ป่วยคนไทย เรื่องการใช้ยาป้องกัน 

ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ เป็นต้น

 งบวิจัยระยะยาว มุ่งต่อยอดงานวิจัยผลิตวัคซีน
 โควิด-19 แบบครบวงจร

สิ่งส�าคัญอีกเรื่องคือ การผลิตวัคซีน ซึ่งเป็นเรื่องดีของ 

ประเทศไทยท่ีมนีกัวจิยัไทยท�างานด้านการผลิตวคัซีนแล้วระดบัหนึง่ 

มีประสบการณ์และความพยายามผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 

วคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ เป็นต้น ซึง่แนวทางการวจิยั 

ในระยะยาวที่ สกสว. ได้จัดกรอบงบประมาณไว้คือ เรื่องการผลิต 

วคัซนี โดยทาง วช. ได้ร่วมกบัสถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

พจิารณาโครงการทีเ่สนอของบประมาณเรือ่งการผลติวคัซนีไปแล้ว 

จ�านวน 6 โครงการ โดยมโีครงการทีท่�าวิจยัต่อยอดจากงานวจิยัเดมิ 

คอื โครงการความร่วมมอืกับสถาบนัวจิยัจากสาธารณรฐัประชาชนจีน 

ซึง่ได้ท�าวจิยัและพัฒนาวคัซนีไว้แล้ว แต่ต้องการท�าวจัิยเพ่ือทดสอบ 

“ถ้างานวิจัยนี้ส�าเร็จ ประเทศไทยจะมีวัคซีนใช้เองได้ โดยไม่ต้องรอคิว
เพื่อใช้วัคซีนที่ผลิตจากต่างประเทศ และนี่ถือเป็นบทเรียนการด�าเนินการ

อย่างครบวงจรของระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย”

ในคน ซ่ึงการร่วมมือท�าวิจัยในลักษณะน้ีจะท�าให้ประเทศไทย 

มีโอกาสใช้วัคซีนในประเทศภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ

 

อีกโครงการวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศคือ 

โครงการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ของศูนย์วิจัยวัคซีน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพัฒนาตั้งแต่เดือนมกราคม ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ถือเป็นเทคโนโลยีผลิต 

วัคซีนแบบใหม่ที่ไทยไม่เคยใช้มาก่อน ซึ่งทดลองท�าวิจัยในหนูแล้ว 

มีภูมิต้านทานส�าเร็จแล้ว โดยการจัดสรรงบประมาณที่ สกสว.  

สนับสนุนไปยัง วช. เป็นโครงการวิจัยต่อยอดเพื่อทดสอบในลิง 

ได้เริ่มฉีดเข็มแรกไปแล้วเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2563 และ 

อีกประมาณ 1 เดือนจะทราบผล ถ้าได้ผลดีก็จะเริ่มผลิตวัคซีน 

ต้นแบบที่ได้มีการเจรจากับบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่จะมารับ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้แล้ว ทั้งหมดนี้เป็นการท�างานวิจัยแบบครบ 

วงจรโดยหวงัว่าถ้างานวจิยันีส้�าเรจ็ ประเทศไทยจะมวีคัซนีใช้เองได้ 

โดยไม่ต้องรอคิวเพ่ือใช้วัคซีนที่ผลิตจากต่างประเทศ และนี่ถือเป็น 

บทเรยีนการด�าเนนิการอย่างครบวงจรของระบบการวิจัยและพฒันา 

ของประเทศไทย ที่จะท�าให้เราสามารถพัฒนางานวิจัยด้านอ่ืนๆ 

ไปได้
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 “ระยะห่างทางสังคม (Social distancing)” วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย
 

นอกจากการจัดสรรงบประมาณในมิติด้านสุขภาพแล้ว มิติด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง 

กับปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 สกสว. ก็ได้จัดกรอบงบประมาณและจัดสรรให้ทาง วช. 

ด�าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (The Thailand Development Research 

Institute) หรือ ทีดีอาร์ไอ (TDRI) วิจัยด้านผลกระทบทางสังคมว่าเป็นอย่างไรเมื่อต้องเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม (Social distancing) การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล เช่น การท�างานจากที่บ้าน  

(Work from home) การปิดสถานศึกษาและใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จะเกิดผล 

กระทบด้านใดบ้างหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่ก�าลังกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ (New normal) 

ของสังคมไทย ที่ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการวิจัย 
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มิติทางเศรษฐกิจ ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีต้อง 

ท�าการวิจัย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดเล็กท่ี 

ประสบปัญหา อย่างกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่สามารถ 

ส่งออกผลผลิตไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศได้ โดย 

เฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีมีผลผลิตมะม่วง 

จ�านวนมาก มะม่วงน�้าดอกไม้ไม่สามารถส่งออก 

ไปยงัประเทศเกาหล ีและญีปุ่่น งานวจิยัทีจ่ะเข้ามา 

ช่วยกลุม่เกษตรกรนีไ้ด้คอื งานวจิยัด้านการพฒันา 

บรรจุภัณฑ์ที่ท�าให้ผลไม้หายใจได้ ไม่เน่าเสียเร็ว 

งานวจัิยด้านการแปรรปูผลไม้โดยใช้หน่วยเคลือ่นที ่

(Mobile unit) ในการแช่แข็งเพื่อเตรียมวัตถุดิบ 

ก่อนการแปรรูป งานวิจัยด้านการตลาดส�าหรับ 

การแปรรูปผลไม้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมา 

บริโภคผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ท่ีท�าจากมะม่วง 

เช่น น�า้มะม่วงป่ัน แยมมะม่วง เป็นต้น ซึง่งานวจิยั 

และพัฒนาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรท้ังหมดน้ี 

อยู่ระหว่างด�าเนินการวิจัย ผลพลอยได้ท่ีส�าคัญ 

ส�าหรับงานวิจัยเพ่ือกลุ่มเกษตรกรในลักษณะน้ี 

ยังถือเป็นการสร้างงานให้กับบัณฑิตที่จบด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

ด้านการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย

งานวิจัยในชุดความรู ้ที่เกี่ยวกับมะม่วงยังสามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้กับผลผลิตอื่นๆ ได้ด้วย เช่น เงาะ มังคุด ซึ่งถ้ายัง 

ติดปัญหาเรื่องการส่งออกก็สามารถใช้ mobile unit จากงานวิจัย 

มะม่วงไปประยกุต์ใช้ได้ ชดุความรูน้ีไ้ด้รบัความร่วมมือด้านการวจิยั 

และพัฒนาเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังได ้

น�างานวิจัยและพัฒนาไปช่วยเหลือในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการ 

เกษตรโดยได้ด�าเนินการใน 25 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่กระจายอยู่ 

ใน 22 จังหวัด...ซ่ึงนี่เป็นการท�างานวิจัยและพัฒนาต่อยอดจาก 

งานวิจัยเดมิโดยมหาวทิยาลัยในพืน้ที ่21 แห่ง ซึง่ได้รบัความร่วมมอื 

เป็นอย่างดีจากภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิต 

ท�าให้สินค้าเกษตรท่ีผลิตสามารถขายได้ เป็นการสร้างงานในพื้นที ่

และสอดรับกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม 

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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 ต่อยอดงานวิจัยเดิม พลิกโฉมระบบ 
 สาธารณสุขไทยในสถานการณ์โควิด-19

ข้อสังเกตประการหนึ่งที่พบหลังจากที่ประเทศไทยมีการ 

จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พบว่า ระบบบริการ 

ด้านสขุภาพ (Healthcare system) ของประเทศไทย ซึง่มอียูอ่ย่าง 

กระจดักระจายในหลายหน่วยงานภายใต้สงักดัหลายกระทรวง รวมถงึ 

โรงพยาบาลระดับมหาวทิยาลยัในพืน้ทีต่่างๆ แต่ละหน่วยงานต่างๆ 

กต้็องอาศยับคุลากรจากหลายแห่งมาท�างานร่วมกนั หารอืกนั รวมถงึ 

โรงพยาบาลเอกชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท�าให้ประสบความส�าเร็จซึ่งเป็น 

วิธีการท�างานรูปแบบใหม่ ด้วยเหตุนี้ทางท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษาฯ จงึเหน็ว่าน่าจะมกีารศกึษา 

รูปแบบการแก้ปัญหาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศว่า 

ควรจะต้องมีการปรับรูปแบบเป็นอย่างไร ซ่ึงวิธีคิดน้ีได้น�ามาสู ่

การวิจัยและพัฒนาระบบโดยต่อยอดจากงานวิจัยเดิมที่เคยท�าวิจัย 

ไว้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย 

เพือ่ให้เกดิกระจายไปยงัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ก็ได้น�างานวิจยัเดมิ 

ท่ีท�าไว้แล้วคือเรือ่งระบบโลจสิตกิส์ของยาและเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ 

มาประยุกต์ใช้ หรืออย่างเรื่องการพัฒนาระบบรายงานการติดตาม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ีเริ่มตั้งแต่ระดับอาสาสมัคร 

หมูบ้่าน ระดบัชมุชน สูก่ารรายงานด้านระบาดวทิยาทีท่�าให้สืบสวน 

โรคได้อย่างทันการณ์ ระบบการพัฒนายาและวัคซีน รวมถีงระบบ 

การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ไม่ท�าให้ประชาชนตื่นตระหนก เป็นต้น 

ถือว่าเป็นการพลิกโฉมระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย 

และพัฒนา เป็นบทพิสูจน์บทบาทใหม่ของทุกองค์กร รวมถึง 

บทบาทของ สกสว. ด้วยในฐานะที่ต้องท�าหน้าที่รับนโยบายมา 

ขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยมีกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ที่มีความยืดหยุ่นสูงมาปรับใช้ตามสถานการณ์ได้

…ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันว่า ระบบการจัดสรร 

งบประมาณทีป่รบัใหม่ในครัง้นีไ้ด้ก่อให้เกดิผลดต่ีอภาพรวมของ 

ประเทศไทย ถงึแม้ว่าหลายฝ่ายจะเหนือ่ยเพราะต้องปรบัเปลีย่น 

บทบาทหน้าที่ เปลี่ยนระบบการท�างาน แต่ก็เชื่อม่ันว่าสิ่งท่ี 

พวกเราเหน่ือยกันมาน้ันเป็นการสร้างเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ่

ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมของประเทศไทย

 ความยืดหยุ่นของกองทุนวิจัย…ตอบโจทย์ 
 ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับภูมิภาค

นอกจากนี ้สกสว. ยงัอาศัยกลไกการจดักรอบงบประมาณทีม่ ี

ความยืดหยุ่นของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ไปช่วยพัฒนาในเรื่องเร่งด่วนของประเทศในระดับภูมิภาคตาม 

ค�าร้องขอจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือประเทศ 

เพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งประสบปัญหาการแพร ่

ระบาดของเชือ้โควดิ-19 อกีด้วย โดยเฉพาะด้านการตรวจคดักรอง 

โดย สกสว. ได้จัดกรอบงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณเพื่อ 

ผลิตชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง 

ที่มา : www.mhesi.go.th
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นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในเชิงมนุษยธรรม 

แล้ว ยังเป็นการป้องกันการติดเชื้อโดยการตรวจคัดกรองแรงงาน 

ต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทยเมือ่สถานการณ์เริม่คลีค่ลาย 

การช่วยเหลือเช่นนี้นับเป็นการแสดงศักยภาพในฐานะพ่ีใหญ่ด้าน 

การแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาคอีกด้วย

“งบประมาณด้านโควิด ณ ขณะนี้ 
ได้รับการจัดสรรรภายใต้กรอบวงเงิน

ประมาณ 1 พันล้านบาท
ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบวิจัยของประเทศ
ในอดีต การจัดสรรเงินทุนในลักษณะนี้

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย”

เกษตรกรรม ซ่ึงเรื่องน้ีเราได้เริ่มน�าระบบที่ได้เรียนรู้จากการแก้ 

ปัญหาวิกฤตโควิด-19 นี้มาปรับใช้กับการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วย 

สกสว. ได้จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีและท่าน 

เห็นว่าปัญหาภัยแล้ง ก็เป็นเรื่องส�าคัญและให้เริ่มเตรียมการณ์และ 

ด�าเนินการในพื้นที่กักเก็บน�้า โดยให้น�าความรู้และเทคโนโลยีจาก 

งานวิจัย อาทิ เรื่องการกระจายน�้า เทคโนโลยีวัดการไหลของน�้า  

งานวิจัยเชิงสังคมในเรื่องกฏระเบียบการใช้น�้าตั้งแต่ต้นน�้าถึง 

ปลายน�้าส�าหรับการเกษตรกรรม การวัดความชื้นในดิน เป็นต้น 

 วกิฤตโควดิ-19 บทพสูิจน์การท�างานวจิยัร่วมกนั 
 แบบครบวงจร

ในฐานะที่ผมได้รับวางไว้วางใจให้ท�าหน้าที่ประธานคณะ 

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในวิกฤต 

ครั้งน้ี การปฏิรูประบบวิจัยท�าให้ผมได้เห็นภาพการท�างานร่วมกัน 

ระหว่างองค์กร ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า ต่างคนต่างให้ทุนวิจัยดังเช่น 

ที่ผ่านมา เห็นภาพการท�างานร่วมกันต้ังแต่การวิจัย การพัฒนา  

กระบวนการสร้างนวัตกรรม สู ่กระบวนการทางวิศวกรรม  

กระบวนการผลิต ตลอดจนด้านการตลาด ครบทั้งวงจร

 

ผมเห็นว่าส่ิงท่ียังขาดในการปฏิรูประบบวิจัยก็คือ เม่ือ 

ท�าวิจัยจนถึงจุดหนึ่งแล้วพบว่าระบบความรู้ทางวิชาการ ต้องมี 

ภาคส่วนราชการน�าความรู้ทางวิชาการไปใช้พัฒนาต่อยอดเพื่อ 

ให้ระบบผลติเกิดความยัง่ยนื เช่น ความรู้จากงานวจิยัด้านโควดิ-19 

ต้องมีกระทรวงสาธารณสุข น�าไปใช้งาน, งานวิจัยด้านการเกษตร 

ต้องมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�าไปใช้งาน งานวิจัยท่ีเป็น 

 วิธีการตั้งรับ หากมีปัญหาวิกฤตที่นอกเหนือ 
 ความคาดหมายเกิดขึ้นอีก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นงานที่เรา 

ต้องทุ่มเททรัพยากรไปเยอะ ท�าให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนและ 

พัฒนาต่อว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอีกครั้งในอนาคต เราจะรับมือ 

ได้เร็วกว่าเดิม และดีกว่าเดิม ซึ่งนอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว 

“ปัญหาภยัแล้ง” กเ็ป็นอกีปัญหาหนึง่ทีเ่ดมิเรามแีผนการแก้ปัญหา 

มาทุกปีทั้งเรื่องน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหาน�้าเพื่อการ 

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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ในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรวิจัย
ทั้งหมดนี้ รับปากว่าจะพยายามแก้ปัญหา 

จะพยายามหาหนทางแก้ปัญหาให้ท่าน
โดยใช้ฐานความรู้ เพราะประเทศและ 
โลกในอนาคต เป็นโลกแห่งสังคมฐาน

ความรู้ทั้งสิ้น

การผลิตเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต้องมีภาคเอกชนเข้า 

มาร่วมด้วย เช่น การผลิตชุดตรวจวินิจฉัย ต้องมีภาคเอกชนเข้า 

มาร่วมผลิต ซ่ึงจุดน้ีเป็นสิ่งท่ี สกสว. ต้องเช่ือมต่อให้ได้...ขณะนี้ 

เราเริ่มต้นด�าเนินการได้ดีแล้ว แต่อยากให้ดีขึ้นกว่านี้อีก

 ระบบวิจัยไทยแบบ New normal

ระบบวิจัยไทยหลังวิกฤตโควิด-19 จะเป็นระบบที่เป็น 

“โลกของข้อมูล” ที่สามารถหาความรู้ได้จากงานวิจัยที่ไม่ต้อง 

เริ่มต้นจากศูนย์ ตัวอย่างเช่น หากเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการ 

ส่งออก ปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์ ก็สามารถมาค้นหางานวิจัยที่เคย 

ท�าไว้แล้วได้ หรือมีปัญหาด้านการขนส่ง เช่น ต้องขนส่งทางเรือ 

แทนการขนส่งทางอากาศ จะมวีธิชีะลอการสกุของผลไม้อย่างไรเมือ่ 

ต้องขนส่งช้าไปกว่าเดิม 10 วัน ก็ใช้วิธีค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้  

เป็นต้น.... ซึ่งนี่เป็นอีกหนี่งบทพิสูจน์ว่าระบบค้นข้อมูลงานวิจัยด ี

เพียงพอแล้วหรือไม่ส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์ 

อีกประการคือ งานวิจัยที่ผ ่านมาในอดีตไม่มีก�าหนด  

(deadline) ว่าต้องเสร็จเมื่อใดเพื่อจะได้น�างานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

แต่ในวิกฤตโควิดคร้ังนี้ งานวิจัยสามารถท�าส�าเร็จได้ตามช่วงเวลา 

ทีก่�าหนด เช่น การผลติหน้ากากอนามยัทีผ่่านมาตรฐานการทดสอบ 

แล้ว มีข้อก�าหนดว่าต้องเสร็จภายใน 1 เดือน หรือการผลิตวัคซีน 

มีขั้นตอนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การทดสอบในหนู ทดสอบ 

ในลิง รวมถึงข้ันตอนการผลิตวัคซีนเพื่อใช้งานจริง ซึ่งขั้นตอน 

การยอมรับวัคซีนในแต่ละช่วงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน แต่ ณ  

ขณะนี้สามารถด�าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด ซ่ึงท�าให ้

นักวิจัยมีความมั่นใจและมีวินัยเพื่อท�างานวิจัยได้เสร็จตามเวลา 

ที่ก�าหนดไว้...ซึ่งนี่ถือเป็น New normal ของนักวิจัยไทย แต่ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งแต่นักวิจัย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการผลิต ผู้เช่ียวชาญ ผู้ผลิต 

และผู้น�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ตัวอย่างที่ถือเป็น New Normal ใหม่อีกประการ คือ  

นักวิจัยได้รับทราบตั้งแต่แรกเร่ิมท�าวิจัย หากเราพัฒนาระบบวิจัย 

ให้เป็นแบบ One stop service โดยนักวิจัยไม่ต้องด�าเนินการ 

ประสานงานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เช่น One stop service 

ด้านศูนย์ทดสอบมาตรฐานการผลิต มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ท�าหน้าท่ีเป็น 

ศูนย์ประสานงานเพื่อส่งทดสอบมาตรฐานไปยังศูนย์ทดสอบ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งต่อไปยังส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา (อย.) เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ  ์

ด้านสุขภาพ หรือการส่งต่อไปยังส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม  

เป็นต้น ทั้งนี้ สกสว. ก็ต้องวางระบบสืบค้นข้อมูล ระบบมาตรฐาน 

การท�างาน เพื่อให้สอดรับกับการด�าเนินการพัฒนาระบบวิจัยใหม่ 

ด้วยเช่นกัน 

“สิ่งที่ต้องท�านอกเหนือจากการท�างาน
ร่วมกันก็คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ว่าเป็นผลงานที่ด�าเนินงานร่วมกัน
ไม่ได้เป็นผลงานของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

เพียงฝ่ายเดียว”

 ความคาดหวังกับการท�างานผ่านระบบวิจัยใหม่ 
 ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างภาคนโยบาย  
 ภาควิชาการ รวมถึงการประเมินผลการน�า

 งานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผมคิดว่าทุกภาคส่วนรับรู้แล้วว่าการปรับเปล่ียนระบบวิจัย 

ของประเทศไทยในครั้งนี้ เราต้องท�างานแบบร่วมมือกัน สิ่งส�าคัญ 

คือ เราต้องท�างานแบบไว้ใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ทุกภาคส่วน 

ต้องมองเหน็ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่ประโยชน์ 

เฉพาะองค์กร รวมถึงไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะบุคคลท่ีเป็น 

ผู้บริหาร ซ่ึงถ้าทุกฝ่ายมีความจริงใจ มีความเช่ือถือ และมีความ 

เช่ือไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ผมเช่ือม่ันว่าระบบวิจัยที่วางใหม่นี้จะ 

ขับเคล่ือนงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ด้วยดี ซ่ึงต้อง 

อาศัยความร่วมมือไม่เฉพาะแต่ในแวดวงการวิจัย สิ่งส�าคัญในการ 

แก้ปัญหาประเทศได้อยู่ที่โจทย์วิจัยด้วย ดังนั้นถ้าท่านใดเห็นว่า 

สามารถใช้งานวิจัยแก้ปัญหาได้ ขอให้ส่งโจทย์วิจัยนั้นมา

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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สกสว. เสนอ

แก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
โปรแกรมที่ 17

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อ�านวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว.

โดย ธนภัทร ศรีกระจ่าง

 เบื้องหลังการปรับแผนยุทธศาสตร์ อววน. เสนอโปรแกรมที่ 17
 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (กสว.) 

ได้ให้นโยบายกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสะท้อนความต้องการ 

ของประเทศ ณ ปัจจุบัน จึงมีการปรับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มี 

การเพิ่มโปรแกรมท่ี 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยมีกระบวนการออกแบบ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส�าคัญ 

(Objectives and Key Results; OKRs)  ที่ผ่านการท�างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เช่น เครือข่ายประชาคมวิจัย 

ทัง้ด้านการแพทย์ วทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทีม่คีวามเชือ่มโยงท้ังด้านสาธารณสขุและผูป้ระกอบการตลอดจนหน่วย 

บริหารและจัดการทุนวิจัย หรือ ‘พีเอ็มยู’ (PMU: Program Management Unit) ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

ในการก�าหนดแผน โดยมีการวางกรอบการท�างานภายใต้กรอบแนวคิดโจทย์การวิจัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

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

ปรับกรอบการท�างานบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

ในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีการออกแบบเพ่ิมเติมส�าหรับ 

การจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับมือกับ 

โควิด-19 ในภาวะวิกฤตและหลังภาวะวิกฤต ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ  

ประกอบด้วย มิติวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข  

มิติของเศรษฐกิจและสังคม มิติของการส่ือสารและการรับรู ้  

มิติของมาตรการการเตรียมการหลังภาวะวิกฤต โดยมีกรอบ 

การท�างานแบ่งเป็น 3 ระยะ ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง  

และระยะยาว 

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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 ผลิตข้อมูลเพื่อการลงทุน ในการพัฒนาก�าลังคนและ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กับการรับมือภาวะวิกฤต ทั้งในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม  

และภาคราชการ เพื่อผลลัพธ์ส�าคัญคือ ลดความสูญเสียทาง 

เศรษฐกิจและสังคม ได้ร้อยละ10 ของความสูญเสียที่คาดการณ์ 

อย่างกรณีโควิด-19 ลดความสูญเสียประมาณ 19,000 ล้านบาท 

จากการมีการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ระบบติดตาม 

การระบาดของโรค ให้ความรู ้แก่ประชาชน และมีมาตรการ 

ทางการแพทย์ สาธารณสุข และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในระดับ

อุตสาหกรรมและระดับพื้นที่ และมุ่งเน้นให้ประเทศมีกลไกในการ 

ปรับตัว ทั้งความมั่นคงในด้านอาหาร สุขภาพ และสังคมเม่ือเกิด 

ภาวะวิกฤต

 ปรับงบ Strategic Fund ปี 63 
 ทุ่ม 1,000 ล้านบาท พาประเทศก้าวผ่านวิกฤต 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการปรับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม ปี 2563 พร้อมเพิ่ม ‘โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤต 

ของประเทศ’ เพือ่รองรับวกิฤตโควดิ-19 ทีมี่การจดัสรรงบประมาณ 

ให้กับหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย หรือ ‘พีเอ็มยู’ (PMU:  

Program Management Unit) รวมทั้งสิ้น 7 พีเอ็มยู เป็น 

งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 

จะสนับสนุนการจัดการท้ังในภาวะวิกฤตและการฟื้นตัวหลังภาวะ 

วิกฤต โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น 

 ชุดความรู้สาธารณะเก่ียวกับปัญหาและการจัดการเมื่อ 

ประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ท่ีถูกปลูกฝังอยู ่ในหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

 ฐานข้อมลูและศนูย์ข้อมลูเพือ่การจดัการภาวะวกิฤตและ 

หลังภาวะวิกฤต นโยบายและนวัตกรรมเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 

ที่เป็นผลงานจาก ววน. อย่างน้อย 50 ชิ้นต่อเรื่อง ในช่วง 2 ป ี

(ปี 2563 - 2564) ที่ต้องถูกน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดอย่างเป็น 

รูปธรรม โดยจะถูกไม่ขึ้นหิ้งเพียงอย่างเดียว

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

รับสถานการณ์วิกฤต
การจัดสรรงบวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง 
รองผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รบริห�รระบบงบประม�ณ สกสว.

โดย อักษร ฉายสุวรรณ

“ประเทศไทยต้องลงทุนกับงานวิจัยให้มากขึ้น” ประโยคหนึ่งที่แทนบทสะท้อนแนวความคิดของ 
ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำานวยการด้านการบริหารระบบงบประมาณ สำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ถึงประเด็นสำาคัญที่ว่า “งานวิจัยและ 
การมีระบบการจัดสรรงบประมาณวิจัยของประเทศ” เป็นหน่ึงในกลไกสำาคัญในการพัฒนาประเทศไทย 
ให้เติบโตเท่าทันหลายๆ ประเทศท่ัวโลก และในมิติของสถานการณ์วิกฤต การออกแบบการจัดสรร 
งบประมาณวิจัยที่ดี จะหนุนพลังการทำางานการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

	 ท�าไมประเทศต้องลงทุนกับงานวิจัย

สาเหตุที่ประเทศไทยต้องลงทุนกับงานวิจัย คือถ้าเราสังเกตทุกประเทศในโลกน้ีโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้ว  

ล้วนแล้วแต่ลงทุนกับงานวิจัย อย่างงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ไม่ต้องพูดถึงเลย เขาลงทุนมากกว่า 3-5% ของจีดีพ ี

ส่วนประเทศไทยเราก็มีแผน การที่ประเทศพวกนั้นเขาพัฒนาแล้ว แล้วลงทุนทางด้านงานวิจัย แปลว่า “การลงทุนทาง 

งานวิจัย เป็นเครื่องมือหนึ่งของประเทศในการพัฒนา เป็นเครื่องมือหน่ึงของประเทศในการที่จะขับเคลื่อนประเทศ 

ของตัวเองน�าไปสู่ประเทศที่เรามุ่งหวัง” ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูง แปลว่างานวิจัย 

ของเราเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งที่จะน�าไปสู่การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องมองไกลก็ได้ ประเทศในอาเซียนของเรา 

10 ประเทศ ชัดเจนมาก คือ สิงคโปร์ อันนี้เขาลงทุนทางด้านงานวิจัยเกินกว่า 3% ของจีดีพี ถ้าพูดถึงตัวเลขของเขา 

จะคนละหลักกับประเทศไทย ถ้าพูดถึงเวียดนามที่ก�าลังเจริญเติบโตหรือมาเลเซียที่ตอนนี้เห็นได้อย่างชัดเจน การเจริญ 

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ในแง่ของอุตสาหกรรม ในแง่ของขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เขาน่าจะเป็นล�าดับที่สอง หรือใกล้จะแข่งกันกับสิงคโปร์ เขามี 

แผนในการที่จะต้องลงทุนทางด้านนี้ ดังนั้น “งานวิจัย” จึงถือเป็น 

เครื่องมือหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาเศรษฐกิจของ 

ประเทศ สร้างความเข้มแข็งของคน ลดความเหล่ือมล�้าของ 

ประเทศ เมื่อคนมีความรู้ใช้การวิจัยน�า

 หลังมีการปฏิรูประบบวิจัย จะท�าให้ระบบ 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

 ของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

การจดัสรรงบประมาณผ่าน “กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)” ที่ สกสว. ด�าเนินการมี 

ความแตกต่างไปจากเดิมคือ (1) เมื่อก่อนการวิจัยของประเทศ 

ได้จัดสรรงบประมาณวิจัยตามแผนการท�างานของหน่วยงาน 

ระดับนโยบายอย่างเดียว แต่นับต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็น 

ครั้งแรกที่มีนโยบายเป็นตัวก�าหนดทิศทางกรอบการจัดสรร 

งบประมาณที่ชัดเจน ปัจจุบันงานวิจัยของประเทศเกือบเกินกว่า 

60% ถูกบังคับตามกรอบท่ีตอบโจทย์ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดสรรทุนที่เรียกว่า ทุนสนับสนุนงาน 

พื้นฐาน (Fundamental Fund) หรือกลุ่มที่ลงไปสู่งานวิจัยทั่วไป 

(Basic Research Fund) ก็จะจัดสรรตรงไปที่มหาวิทยาลัย  

ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ส่วนอีกกลุ่มหน่ึง คือกลุ่มของ 

หน่วยงานที่อยู่ในระบบ ววน. โดยโจทย์วิจัยต้องเชื่อมโยงกับการ 

ท�างานฝั่งงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Fund) ของประเทศ  

ดังนั้นภาพใหม่ของระบบการบริหารงบประมาณของกองทุน ววน.  

คือ เราต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบมียุทธศาสตร์ คือมี 

นักวิจัยผลิตผลงานสอดคล้องตามโจทย์ของชาติ ทุกคนท�างาน 

ตอบปัญหาชาติ ไม่ใช่ปัญหาของนักวิจัยเอง ภายใต้แผนวิจัยของ 

ประเทศ 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม ตามนโยบายของ ดร.สุวิทย ์

เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 ระบบวิจัยใหม่ได้ออกแบบกลไกการท�างาน
 เอื้อต่อการสร้างผลงานวิจัยในภาวะวิกฤต
 อย่างโควิด – 19 หรือไม่ ?

แน่นอนว ่าการปฏิรูปและออกแบบการท�างานครั้ง น้ี 

ตอบโจทย์แบบรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ (Quick Win) เพราะ 

เป็นการบริหารการจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านการท�างานของ 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 

โดยในปี 2563 เมื่อเกิดภาวะวิกฤตเกิดข้ึน ทางกองทุน วนน. ได ้

จัดสรรและปรับงบประมาณให้ด�าเนินการได้ 1,000 ล้านบาท  

จากวงเงิน 12,555 ล้านบาทโดยประมาณ ถือว่าคิดเป็นประมาณ 

เกือบ 10% หรือประมาณ 8% ของกองทุน ซ่ึงถ้าเป็นแต่ก่อน 

กลไกการท�างานแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้น แต่การท�างานครั้งนี้  

เราก�าหนดกรอบว่าคุณจะตอบโจทย์อะไรในภาวะวิกฤต

ในระยะที่เหล็กยังร้อนๆ ของโควิด-19 นักวิจัยจะต้อง 

ออกแบบนวัตกรรมท�าหน้ากากอนามัย คุณจะต้องท�าเทคโนโลยี 

การแพทย์ คุณต้องท�าหน้ากาก (PPE) ที่สามารถด�าเนินการได้เลย 

แปลว่าสามารถตอบโจทย์สถานการณ์ประเทศ และยังมีนโยบาย 

ต่อเนือ่งเชือ่มโยงเพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบ คือสามารถเกดิโปรแกรมใหม่ 

ได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ใส่เงนิลงไปในโปรแกรมนัน้ได้อย่างทนัที มคีน 

ท�างานทันที นี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการ เมื่อ 

เกิดการวางแผนและการท�างานอย่างมีแผนที่น�าทาง (Roadmap) 

ทีชั่ดเจนแล้ว และมกีารท�างานร่วมกนัทัง้ในส่วนของ “แผน” “คน” 

“เงิน” ทุกอย่างจะตอบสนองทันเวลา ทันสถานการณ์

ท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่า สถานการณ์โควิด 19 ได้สร้าง New 

Normal ใหม่ ของการท�างานทุกภาคส่วน รวมถงึคนในประชาคมวิจยั 

การท�างานวจิยัแบบปกต ิ(Business as usual) อาจจะไม่ใช่ค�าตอบ 

ที่ถูกต้อง นักวิจัยไทยจะต้องมีวิธีการที่คิดเรื่องใหม่ คุณจะต้องคิด 

ไปไกลมาก คณุต้องมเีรือ่งของการคดิแบบการคาดการณ์อนาคต 

(Foresight) ต้องคิดแบบโจทย์เพื่อสังคม ผู้คน นั่นคือสิ่งส�าคัญ  

ต้องมีวิธีการใหม่ ต้องคิดใหม่แล้วต้องลงมือ นั่นคือสิ่งท่ีนักวิจัย 

คนไทยทุกคนต้องคิด แล้วสิ่งที่ต้องคิดถึงมากๆ ก็คือ ประเทศชาต ิ

ก�าลังเผชิญปัญหา โลกจะหมุนไปอย่างไรเราไม่รู้ “No One No  

Cannot Imagine Right now” ...คุณต้องคิดแล้ว คิดว่าฉันจะท�า 

วิจัยเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ แล้วร่วมเดินทางไปด้วยกัน เรื่องนี ้

เป็นเรื่องส�าคัญถือเป็น New Normal ของการท�างานวิจัย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ท่ามกลางการปฏิรปูระบบวจัิยประเทศครัง้ใหญ่ ภายใต้การปรบัเปล่ียนจาก 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาเป็นกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์  
วจัิยและนวตักรรม หรอืกระทรวง อว. ท่ีถือก�าเนิดข้ึนภายใต้แนวคดิในการสร้าง 
ระบบนิเวศวจัิย ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวตักรรมของหน่วยงานในระบบวจัิยให้ 
ด�าเนินการไปในทิศทางท่ีมสีอดคล้องกับแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 
ของประเทศ มีการจัดตัง้หน่วยบริหารและจัดการทุนวจัิยท่ีมีช่ือย่อว่า “พเีอม็ย”ู  
(PMU ชือ่เตม็คอื Program Management Unit)  7 หน่วยงานเพือ่ท�าหน้าท่ี 
สนับสนุนทุนวิจัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศอย่างตรงจุดและลดความ 
ซ�า้ซ้อน ห้วงเวลาน้ี “พเีอ็มย”ู จึงเป็นท่ีจับตามองของบุคลากรในแวดวงวจัิยไทย 
เป็นอย่างมาก

ฉบับน้ี เราขอต่อด้วยการท�างานของอีก 3 หน่วยบริหารและจัดการทุน 
ของไทยกับมุมมองผู้บริหาร “พีเอ็มยู” ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึง 
ความท้าทายของการท�างานเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

PMU (พีเอ็มยู)
บทบาทใหม่ของหน่วยบริหารและจัดการ

ทุนวิจัยของประเทศ
โดย  กองบรรณาธิการ

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ
กับบทพิสูจน์การรับมือภาวะวิกฤต

COVID-19

“คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นบทพิสูจน์ส�าคัญ 
ของนักวิจัยไทย ในการใช้โอกาสภายใต้ภาวะวิกฤตน้ีได้แสดงฝีมือการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม 
มาช่วยประเทศไทยในการรับมือกับโรคร้าย”

เรียบเรียง : ธนภัทร  ศรีกระจ่าง

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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● วช. กับบทพิสูจน์การรับมือวิกฤตโควิด-19
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เป็นหน่วยบริหารและ 

จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ที่มีบทบาทส�าคัญในการรับมือกับ 

ภาวะวกิฤตในครัง้นี ้ หากย้อนไปเมือ่ช่วงต้นของการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ในประเทศไทย วช. ได้ริเริ่มกระบวนการท�างานเชิงรุก 

ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัย 

และพัฒนาของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุข ท�าหน้าทีส่นบัสนนุข้อมูลทีส่�าคญัหลายอย่าง 

ตลอดจนบริหารแผนปฏิบัติการด้านวัคซีนโรคโควิดของประเทศ 

โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ในการเตรียมความพร้อมของ 

โรงงานผลติวคัซีนส�าหรบัทดสอบในอาสาสมคัร รวมถึงการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนของบริษัทในประเทศไทย หลังจาก 

ที่ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการผลิตวัคซีนเข้าสู ่ระยะ 

การทดลองในสัตว์ทดลอง (ลิง) โดยภารกิจครั้งนี้ วช. ยังได้ร่วมกับ 

สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ (NVI) สนบัสนนุทนุวจิยัเรือ่งวคัซนีโควดิ-19 

โดยได้มีการด�าเนินการไปแล้ว 5 โครงการในหลายสถาบัน และมี 

ความก้าวหน้าจนถึงขั้นทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว ซึ่งขณะนี ้

งานวิจัย “วัคซีนชนิด mRNA” ท่ีศูนย์วัคซีน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ประสบความส�าเร็จในเบื้องต้นหลังทดสอบในหนู 

ทดลองแล้ว และพร้อมที่จะเริ่มมีการทดสอบในลิงในประเทศไทย 

ต่อไป 

● วช. ระดมงานวิจัยและนวัตกรรม 
 แก้ไขสถานการณ์โควิด-19

ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติได้รับ 

ความไว้วางใจจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และ 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส 

โคโรนา โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ให้ผูอ้�านวยการส�านกังาน 

การวิจัยแห่งชาติ เป็นหัวหน้าผู ้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับ 

นวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาให้มีการรวบรวม 

นวัตกรรมการแพทย์ การวิจัย และการพัฒนาในด้านต่างๆ มา 

สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมผู้ท�างานประกอบ 

ด้วยนักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน ที่จะมาช่วยสร้างนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการ 

ของผู ้ใช้งาน และตรงกับความเช่ียวชาญของผู ้วิจัยและสร้าง 

นวัตกรรม 

ที่ผ่านมา วช. ได้จัดสรรทุนวิจัยใน 5 ประเด็นเร่งด่วน เพื่อ 

ศึกษาท�าความเข้าใจทางด้านพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ศึกษาแบบ 

จ�าลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ข้อมูล Big data พัฒนาชุดตรวจ 

วินิจฉัย ยารักษาโรค และวัคซีนในการป้องกัน และต่อมาได้เปิด 

รับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จ�าเป็นเร่งด่วนท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง 

การแพทย์ เช่น การพัฒนาและผลิตหน้ากาก N95 ชุดป้องกันเชื้อ 

ของบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ห้องตรวจเชื้อ 

ความดันลบ ฯลฯ ที่เป็นการสนับสนุนทุนวิจัยแบบจ�าเพาะเจาะจง 

ซึ่งมีผู้เสนอโครงการกว่า 300 โครงการ นับว่าเป็นอีกหนึ่งก�าลังพล 

ที่ส�าคัญของประเทศในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้น 

จากวิกฤตโควิด-19

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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ขยายขอบข�าย
การทำงาน : 
ระดับชาติ นานาชาติ

เช�่อมโยงการทำงานระหว�าง
หน�วยงาน ทั�งในประเทศ
และต�างประเทศ

ลดขั�นตอนการทำงานที่ไม�จำเป�น 
ทำงานโดยไม�มีข�อจำกัด

คิดร�เร��มงานใหม�

คุ�มค�า ใช�ต�นทุนต่ำ
ได�ผลผลิตสูง

เร��มงานได�ทันที
ตอบสนองฉับพลัน

ทำงานได�รวดเร็วข�้น

60 ป� วช. พัฒนาประเทศไทย
ด�วยว�จัยและนวัตกรรม

วช. 5G พร�อมแล�ว
Scope

Connectivity

Smooth

New Features

Low Energy

Start

Speed

Highlight

● วช. รับบท 7 ภารกิจส�าคัญของประเทศ
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอีกหน่ึงในหน่วยงาน 

ราชการ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (กระทรวง อว.) ท่ีเพิ่งเข้ามาสังกัดกระทรวงเม่ือวันที่  

2 พฤษภาคม 2562 ตามกลไกการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 

ของประเทศ โดย วช. มี 7 ภารกิจที่ส�าคัญในระดับประเทศ เป็น 

หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ จัดท�าฐาน 

ข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ,  

ริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการด�าเนินงานโครงการวิจัยและ 

นวัตกรรมที่ส�าคัญของประเทศ, จัดท�ามาตรฐานและจริยธรรม 

การวิจัย, ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์, ส่งเสริม 

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม และ 

การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคล/หน่วยงาน 

ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ปัจจุบัน วช. คือ 1 ใน 7 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย 

ที่ด�าเนินงานภายใต้แนวคิดที่ “การวิจัยและนวัตกรรมเป็น 

เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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เดินหน้า
“หน่วยพัฒนาด้านก�าลังคน”

เรียบเรียง : ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย

ท่ีผ่านมาระบบการบริหารและจัดการทุนของประเทศไทยมีหน่วยงานบริหารและ 
จัดการทุนหลายหน่วยงาน เช่น ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สนช.) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  
และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซ่ึงแต่ละหน่วยจะมีภารกิจของตนเอง 
ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมทุกมิติของการขับเคล่ือนไทยสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
และไม่มีก�าลังพอท่ีจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรมใน 
ตลาดโลกได้

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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Highlight

ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดตั้งหน่วยบริหาร 

และจัดการทุนเฉพาะด้าน มีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน 

การพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

การวจิยัและการสร้างนวตักรรม (บพค.) เป็นหนึง่ในหน่วยบรหิาร 

และจดัการทนุทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่โดยสภานโยบายฯ ทีไ่ด้รบัการจดัสรร 

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ท�าหน้าที่บริหารแผนงานและจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมถึงการประสาน ติดตาม ประเมิน 

ผลโครงการ การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ผลท่ีได้จากการให้ทุนสนบัสนนุ 

โครงการต่างๆ ในภาพรวมว่าสัมฤทธิ์ผลตามแผนงานหรือไม่

บพค. เน้นการจัดสรรทุนด้านการพัฒนาก�าลังคนในสาขา 

ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 

รัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและ 

บุคลากรหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และ 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ 2563  

คณะรัฐมนตรีได ้อนุมัติงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานผ่าน  

4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย (1) การพัฒนาก�าลังคนและสถาบัน 

ความรู้ (2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของ 

สังคม (3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ด้านการแข่งขัน (4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

เชงิพืน้ทีแ่ละลดความเหลือ่มล�า้ ตลอดจนการปฏิรปูการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ตัวอย่างโครงการที่ บพค. ได้รับการจัดสรรเป็นโครงการ 

ภายใต้แผนงานส�าคัญ (Flagship) เป็นการสนับสนุนโครงการ 

ท�าวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท  

และบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ภายใต ้

แพลตฟอร์ม การสร้างระบบผลติและพฒันาก�าลงัคนให้มคีณุภาพ  

ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อ 

ท�าวิจัยรองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดย 

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ, โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับ 

อตุสาหกรรมฐานชวีภาพ โดย รศ. ดร.วารชิ ศรลีะออง มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, การพัฒนานักวิจัยระดับหลัง 

ปริญญาเอกเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ด้วยกลไกศูนย์ความ 

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ โดย ศ. ดร.ปราโมช 

รังสรรค์วิจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การพัฒนานักวิจัยหลัง 

ปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและ 

วสัดชีุวภาพเพ่ืออนาคต โดย ศ. ดร.มนต์ชยั ดวงจนิดา มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น, แพลตฟอร์มการศกึษาครบวงจรเพ่ือการพฒันานกัศกึษา 

ปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม  

โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ

ส่วนในปีงบประมาณ 2564 บพค. ได้วางแผนการสนับสนุน 

การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง 

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศไปสู ่การเป็นประเทศรายได้สูงซึ่งอยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาข้อเสนอโครงการ (concept paper) ใน 6 โปรแกรม  

ได้แก่

1) การสร้างระบบผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ 

2) การผลิตก�าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ 

 เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

3)  การส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ 

 เพื่ออนาคต 

4) การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคล่ือนประเทศ 

 ในอนาคต (AI for All) 

5) ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐาน 

 ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

6)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยที่ส�าคัญ โดย 

 ข้อเสนอโครงการได้บรหิารจดัการผ่านระบบ National  

 Research Management System หรือ NRMS ท่ี 

  www.nrms.go.th

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ทุนพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป�น
ต�อการพัฒนาประเทศตามนโยบาย

และยุทธศาสตร� อววน. และ
นโยบายของรัฐบาล

ทุนการศึกษา

ทุนด�านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ทุนด�านการพัฒนา
โครงสร�างพ�้นฐาน

ด�านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี

ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอ�่น
หลังปร�ญญา

หน�วยบร�หารและจัดการทุนด�านการพัฒนากำลังคน
และทุนด�านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม บพค.

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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Highlight

“บพข.” หน่วยบริหารและจัดการโปรแกรม  หนุนพัฒนา 
ชุดตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR

ดันไทยมีชุดตรวจได้มาตรฐาน ราคาไม่แพง ลดการน�าเข้า 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี

เรียบเรียง : จอมสุรางค์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ข้อกังวลเก่ียวกับชุดตรวจโควิด-19 ว่าจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศน้ัน 
เป็นค�าถามท่ีทุกภาคส่วนพยายามหาค�าตอบตลอดมา เม่ือเกิดการระบาดของโรคท่ีหนักข้ึน 
เร่ือยๆ ท่ีผ่านมา ประเทศไทยน�าเข้าชุดตรวจพร้อมน้�ายาจากต่างประเทศท้ังหมด และด้วยภาวะ 
การระบาดอย่างหนักท่ัวโลก ส่งผลให้ชุดตรวจโควิดขาดแคลน แต่ข้อกังวลน้ีสามารถขจัดไปได้ 
ด้วยศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมกับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกัน 
พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล ใช้เองในประเทศ ตอบโจทย์ 
ลดการน�าเข้า

รักษาการผู้อ�านวยการ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

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

ประเทศ (บพข.) และส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยของประเทศไทย 

มีน�้ายาตรวจในปริมาณที่เพียงพอ ตลอดจนสามารถผลิตน�้ายาตรวจมาตรฐานได้ในประเทศ 

และมีราคาถูก ให้ทุนวิจัยและพัฒนาชุดการตรวจแบบใหม่ๆ ทั้งการตรวจหาแอนติบอดีและ 

แอนติเจน ในส่วนน�้าของยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยเทคนิค RT-PCR (Real time  

Reverse transcription polymerase chain reaction) ที่เป็นวิธีมาตรฐานสากล ทั้งน้ี 

ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้สนับสนุนให ้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมมือกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์  

จ�ากัด พัฒนาชุดตรวจมาตรฐานนี้ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งมอบเป็นครั้งแรกจ�านวน 20,000 ชุด 

	ชุดตรวจ
 RT-PCR

	อว. ส่งมอบชุดตรวจ RT-PCR

ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แล้ว โดย 

มีก�าลังการผลิต 100,000 ชุดต่อเดือน  

และเตรียมขยายก�าลังการผลิตให้เป็น 

200,000 ชุดต่อเดือน ในระยะต่อไป

ทั้งน้ีที่มาที่ไปของการด�าเนินการ 

ดังกล่าวเกิดข้ึน ภายใต้โครงการ “Top- 

down” ของ “BCG-Health” กระทรวง 

อว. ซ่ึงมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

รามาธิบดี มูลนิธิรามาธิบดี องค์การ 

เภสัชกรรม และหน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ 

แข่งขนัของประเทศ (บพข.) เป็นผูด้�าเนนิ 

โครงการ ซ่ึงจัดสรรทุนวิจัยให้โครงการ 

พัฒนาชุดทดสอบโควิด-19 แบบใหม ่

ให ้กับทีมนักวิ จัยคณะวิทยาศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยมหิดล น�าโดย ผู ้ช ่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร ์ 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาชุดทดสอบโรคและ 

ความปลอดภัยทางอาหาร (ADDC)  

หัวหน ้าโครงการพัฒนาชุดทดสอบ  

ที่ ท� า ง านร ่ วมกั บนั ก วิ จั ย จากคณะ 

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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Highlight

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัท เซโนสติกส์ จ�ากัด  

สตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติไทย ในการหยิบเอา 

องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสด ุ

ผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดค้นนวัตกรรมชุดตรวจโควิด-19 

แบบใหม่ด้วยเทคนคิ “แลมป์เปลีย่นส”ี หรอื “RT LAMP” ซ่ึงเป็น 

เทคนิคการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นให้มี 

ความไวสงู ใช้เคร่ืองมอืน้อย มีราคาถกูและใช้งานได้ง่ายกว่า RT-PCR 

ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

ไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน โดยมีจุดเด่นคือ มีประสิทธิภาพรวดเร็ว 

มีค่าความไว (Sensitivity) และค่าความจ�าเพาะ (Specificity) 

มากกว่า 95% และ 98% ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับ RT-PCR  

นอกจากนี้ ชุดตรวจดังกล่าวยังสามารถทราบผลภายในไม่เกิน  

1 ชั่วโมง มีต้นทุนราคาน�้ายาที่ถูกกว่า RT-PCR อย่างน้อย 2 เท่า  

ใช้อุปกรณ์ราคาถูกกว่า RT-PCR ถึง 5 เท่า ชุดตรวจ RT-LAMP 

จึงเหมาะส�าหรับใช้ตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือเป็นจ�านวนมาก ท้ังในเขต 

ที่มีการระบาดในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ และคัดกรอง 

คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด

	ชุดตรวจ RT LAMP

จ�านวน 20,000 ชุดแก่รัฐบาลในเฟสที่ 1 ของโครงการและอีก

จ�านวน 30,000 ชุด ในเฟส 2 เพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม

เติม (Active case finding) ขยายก�าลังการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ให้รวดเร็วต่อไป

ต่อมาได้ศกึษาและพฒันางานวจิยัของตนเองเพ่ิมเตมิ โดยทมี 

วิจัยของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปรียบเทียบ 

ผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ระหว่างการใช้ “ตัวอย่างน�้าลาย” 

และ “ตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ” ซึ่งเป็นตัวอย่างปกติท่ีใช้ 

ในการเก็บเพื่อส่งตรวจคัดกรองการติดเชื้อ โดยการเก็บตัวอย่าง 

ที่เป็นน�้าลายน้ันมีข้อดีคือ เป็นวิธีการท่ีง่าย ใช้อุปกรณ์ที่มีราคา 

ถูกกว่า ไม่ต้องมีการท�าหัตถการ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่สามารถลด 

การกระจายของเชื้อจากผู้ติดเชื้อสู่เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ผลการ 

วิจัยเปรียบเทียบระหว่างการใช้ตัวอย่างเป็นน�้าลายและตัวอย่าง 

จากโพรงจมูกและคอได้ค่าความไว (Sensitivity) และค่าความ 

จ�าเพาะ (Specificity) มีค่ามากกว่า 85% และ 99% ตามล�าดับ 

ซึง่การเกบ็ตวัอย่างเป็นน�า้ลายสามารถน�ามาใช้เป็นข้อปฏบิตัใินกรณ ี

ทีส่ถานพยาบาลมข้ีอจ�ากดัในการเกบ็ตวัอย่าง เช่น อปุกรณ์ป้องกนั 

ในการเก็บตัวอย่างไม่เพียงพอ หรือสามารถน�ามาใช้ในสถานการณ ์

ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอย่างหนักและจ�าเป็นต้องมีการเก็บ 

ตัวอย่างปริมาณมาก ซึ่งจะท�าให้สามารถตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อได้ 

อย่างรวดเร็วได้ ทั้งนี้ปัจจุบันทีมวิจัยก�าลังจะมีการทดสอบการใช ้

ตวัอย่างน�า้ลายเพ่ือการตรวจการตดิเช้ือด้วยเทคโนโลยแีลมป์เปลีย่นส ี

ซึ่งอาจท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงความไวในการตรวจคัดกรอง 

ผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

	ทีมนักวจัิยคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 
 โรงพยาบาลรามาธิบด ีและเอกชน

ปัจจุบัน หลังจากท่ีทีมวิจัยได้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ ์

ส�าเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ก็ได้พัฒนาปรับปรุง 

ชุดตรวจคัดกรองจนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก่อนน�าไปทดสอบกับ 

ตัวอย่างจริงที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 3,000 ตัวอย่าง และน�าไปใช้ 

ในการตรวจเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเช้ือโควิด-19 (Active search) 

ในพ้ืนที่อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงได้ผลตรวจเป็นที่น่า 

พงึพอใจ จงึส่งมอบชดุตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ด้วยวธีิ RT-LAMP 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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การให�ทุนมุ�งเน�น
การสนับสนุนแผนงาน
ที่มีความร�วมมือหร�อ
การร�วมลงทุนกับ
ผู�ใช�ประโยชน�

ทุนว�จัยและสร�างนวัตกรรมเพ�อ่
เพ��มความสามารถในการแข�งข�น
ของภาคการผลิตและภาคบร�การ

ทุนเพ�อ่การสร�างตลาด
นวัตกรรม

ทุนเพ�อ่พัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐาน
ห�องปฏิบัติการเพ�อ่การให�บร�การ
ด�านคุณภาพและการถ�ายทอดเทคโนโลยี

ทุนพัฒนาแพลตฟอร�มทาง
นวัตกรรมในภาคการผลิต

และภาคบร�การ

ทุนสนับสนุนการถ�ายทอด
เทคโนโลยี

ทุนส�งเสร�มการใช�ประโยชน�
ผลงานว�จัยและนวัตกรรม

ในเชิงพาณิชย�

จากภาพความส�าเร็จที่เกิดขึ้น ชี้ให้เห็นว่าหน่วยบริหารและ 

จดัการโปรแกรม หรอื พเีอม็ย ูอย่าง “หน่วยบรหิารและจดัการทนุ 

ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” หรือ 

“บพข.” ถือเป็นฟันเฟืองส�าคัญอีกช้ินหน่ึงในระบบวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ท่ีช่วยให้งบประมาณวิจัยของ 

ประเทศเข้าถึงนักวิจัย หน่วยงาน ท่ีมีความพร้อมในการท�างาน 

ที่ตอบโจทย์ประเทศอย่างตรงจุดและทันสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

บพข. เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยน้องใหม่ที่จัดตั้งข้ึน 

ภายใต้การก�ากบัดแูลของสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้ร่มการบริหารจัดการของ 

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีหน้าที่ส�าคัญในการจัดสรรทุนวิจัย 

และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ 

ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน ์

ผลงานวิจยัและนวตักรรมในเชงิพาณชิย์ และการพฒันาแพลตฟอร์ม 

ทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพ 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการให้ทุนดังกล่าวมุ ่งเน้น 

การสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับ 

ผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ เอสเอ็มอี (SMEs) และภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ 

นบัเป็นการดทีีร่ะบบวจิยัของประเทศไทยในปัจจบุนัมกีารออกแบบ 

และก่อตัง้หน่วยงานทีม่าปฏิบตัพินัธกจิท่ีสอดรบัการพฒันาประเทศ 

อย่างที่เรียกได้ว่า “เกาถูกที่คัน”

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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แต่สิ่งที่มีค่ามากที่สุด คือ ต้นมดยอบ (myrrh) 31 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม ้

ในต�านานโบราณของชาว Punt ท่ีให้ยางไม้ ท่ีเวลาถูกน�าไปเผา  

จะส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปท่ัว ฟาโรห์ Hatchepsut จึงทรง 

โปรดให้น�ามดยอบท้ัง 31 ต้นไปปลูกเรียงรายรอบวิหาร Amon 

แห่งเมอืง Thebes และทรงโปรดให้เหล่าช่างหลวงบนัทกึเหตกุารณ์ 

ครั้งส�าคัญนี้ด้วยการแกะสลักเป็นภาพนูนบนก�าแพงของมหาวิหาร 

Hatchepsut ที่ยังปรากฏให้ทุกคนเห็นจนทุกวันนี้

ด้านสังคมอียิปต์ในสมัยนั้นก็มีความเชื่อว่า กลิ่นหอมเป็น 

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตมีคุณภาพ เช่น น�้าดื่มต้องมีกลิ่นหอมของ 

ดอกไม้ ผ้าก็ควรถูกซักด้วยน�้าที่มีกล่ินหอมจึงจะสะอาด แม้แต่น�้า 

ที่ใช้ในศาสนพิธีต่างๆ ก็ควรมีกลิ่นหอมด้วย ดังนั้น พระราชวัง 

หรือศาสนสถานต่างๆ จึงมีบรรยากาศที่อบอวลด้วยกลิ่นหอม  

ความนิยมนี้ได้เป็นที่ยึดถือกันมาจนถึงสมัยคริสตกาล โดยที่เรามัก 

เห็นนักบวชเผาสารหอม เช่น ก�ายาน (frankincense) และมดยอบ 

โดยการตักโรยลงบนถ่านที่ก�าลังลุกไหม้อยู่ในเตา ซึ่งมีสายโซ่คล้อง 

ติดกับขาตั้ง แล้วเดินแกว่งเตาไปมา ตลอดเวลาที่มีการประกอบ 

พิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์แคทอลิก และในเวลาเดียวกันบรรดา 

คริสต์ศาสนิกชนก็จะสวดมนตร์ขอพรให้พระเจ้าทรงโปรด ตามที ่

ทรงได้ยินค�าอธิษฐานที่ลอยขึ้นเบื้องบนไปกับควันหอมนั้น

ในคัมภีร์ไบเบิลก็มีบันทึกมากมายเกี่ยวกับความนิยมของ 

คริสต์ศาสนิกชนในการใช้สารหอมเป็นวัตถุมงคล เช่น เมื่อพระเยซ ู

ทรงประสูติ มีปราชญ์ 3 คนเดินทางจากนคร Babylon มาเข้าเฝ้า 

ที่หมู่บ้าน Bethlehem โดยน�าของขวัญมีค่า 3 ชิ้นมาถวาย ได้แก่  

ทองค�า (แทนกษัตริย์) มดยอบ (แทนมนุษย์ชาติ) และก�ายาน  

(แทนพระผู้เป็นเจ้า) เพื่อให้บิดา Joseph และมารดา Mary ของ 

พระเยซูใช้สารหอมดับกลิ่นสาบในโรงนา อันเป็นสถานที่ที่พระเยซ ู

ทรงประสูติ และเพื่อให้คนทั้งสองได้ใช้สารหอมเป็นพระโอสถ 

รักษาโรคส�าหรับทารกเยซูด้วย

ต�าราอายุรเวชของอินเดียมีการกล่าวถึงแพทย์อินเดียใน 

สมัยโบราณว่านิยมใช้กลิ่นหอมของอบเชย การบูร ลูกจันทน์ และ 

กานพลู ฯลฯ รักษาโรค อันเป็นวิธีรักษาที่มีช่ือว่า สุคนธบ�าบัด  

(Aroma therapy) และใช้ไม้จันทน์หอมในพิธีเผาศพของบุคคล 

ส�าคญั ในประเทศอังกฤษเม่ือประมาณ 500 ปีก่อน เวลาผูพ้พิากษา 

ออกนั่งบัลลังก์เพื่อตัดสินคดีในศาล มักน�าช่อดอกไม้ติดมือไปด้วย  

เพราะเช่ือว่า กล่ินหอมของดอกไม้สามารถปกป้องผู้พิพากษามิให้ 

ล้มป่วยเวลาได้กลิ่นสาบจากตัวนักโทษ

เมือ่สังคมทกุระดบัในสมยันัน้ตระหนกัว่า กล่ินหอมสามารถ 

ท�าให้ผู้สูดดม นอกจากจะมีความรู้สึกดี และมีอารมณ์ผ่องใสแล้ว 

ยังสามารถรักษาโรคบางชนิดได้ด้วย ธุรกิจการค้าสารหอมจึง 

แพร่หลาย และความต้องการบริโภคสารหอมก็มีมากขึ้นๆ ความ 

ประสงค์นี้ได้ผลักดันให้นักผจญภัยออกเดินทางไปยังดินแดน 

ส่วนต่างๆ ของโลกเพื่อแสวงหาสารหอมมาขาย บางคนพยายาม 

หาต้นไม้ที่ให้สารหอมมาปลูก บ้างพยายามดัดแปลงสายพันธุ์ของ 

ต้นไม้เพื่อให้สารหอมมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น และให้กลิ่นอยู่ยงคงทนขึ้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ดินแดนตะวันออกกลางจึงมีตลาดสารหอม 

ให้บรรดาพ่อค้าต่างชาติจากจีนและอินเดียเดินทางมาซื้อขาย 

แลกเปลี่ยนสารหอมชนิดต่างๆ กัน ต�านานชาวอาหรับเมื่อ 3,000 

ปีก่อน กล่าวถึงธุรกิจสารหอมว่า มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Ubar 

ซึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทร Arabia และอยู่ใกล้ภูเขา Qara ความนิยม 

ปลอมพระองค์เป็นฟาโรห์ โดย 

ทรงสวมพระทาฐกิะ (เครา) ปลอม  

และทรงโปรดให้เจ้าชาย Nehasi 

เป็นเอกอัครราชทูตของอียิปต์ 

เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ 

ชนชาว Punt ซึ่งตั้งอาณาจักรอยู ่

ทางตอนใต้ (ประเทศ Somalia  

ในปัจจบุนั) เมือ่ขบวนทตูเดนิทาง 

กลับ ได้น�าอัญมณีมีค่า เช่น เพชร 

ทองค�า งาช้าง รวมถึงเสือชีตาร์  

ยรีาฟ และฝงูลงิบาบูนกลบัมาด้วย 

 Hatshepsut

ที่มา : www.wikipedia.org

ที่มา : www.smithsonianmag.com

ประวัตศิาสตร์อียปิต์ได้จารกึว่า เม่ือ 1512 ปีก่อนครสิต์กาล 

เจ้าหญิง Hatchepsut แห่งอียิปต์ได้ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรส 

กับเจ้าชาย Thutmose ท่ี 2 ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างพระมารดา  

ครั้นเมื่อองค์ฟาโรห์ Thutmose ที่ 2 สวรรคต สมเด็จพระราชินี  

Hatchepsut ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทน และเพื่อให้ปวงชนชาว

อียิปต์มีความจงรักภักดีในราชบัลลังก์สืบต่อไป พระนางได้ทรง 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน 2563)
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 Boswellia_sacra

ที่มา : www.wikipedia.org

เม่ือธุรกิจสารหอมในตะวันออกกลางเจริญเติบโตมากขึ้นๆ 

นักเทคโนโลยีชาวอาหรับจึงคิดสร้างอุปกรณ์กล่ันสารหอม เพื่อ 

ผลิตน�้าหอมให้ได้ในปริมาณมาก ส�าหรับบรรจุขวดขาย หรือเป็น 

ของขวัญที่จะน�าไปถวายกษัตริย์ หลังจากน้ันความนิยมสารหอม 

ก็ได้แพร่หลายสู่สังคมชั้นสูงในยุโรป จึงมีผลท�าให้ยุคการส�ารวจ 

ถือก�าเนิดให้นักผจญภัยชาวยุโรปออกเรือเดินทางไกลไปเอเชีย  

เพื่อค้นหาและรวบรวมตัวอย่างสารหอมชนิดแปลกๆ ในอินเดีย 

และจีนกลับมา ผลที่เกิดตามมาคือ นักผจญภัย Vasco da Gama 

ได้ออกเดินทางด้วยขบวนเรือ 4 ล�าพร้อมลูกเรือ 170 คน จากกรุง  

Lisbon ในประเทศโปรตุเกส ในปี 1497 แล้วแล่นเรืออ้อมแหลม 

Good Hope ที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาเข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย 

da Gama จึงเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางถึงอินเดีย เพ่ือเปิด 

ตลาดการค้าเครื่องเทศและสารหอม ระหว่างยุโรปตะวันออกกลาง 

กับเอเชียในปี 1499

ส�าหรับในตะวันออกกลางน้ัน สารหอมที่ทรงความหอม 

อันยิ่งใหญ่ระดับต�านาน คือ ก�ายาน และมดยอบ

ก�ายาน เป็นสารหอมที่ได้จากต้น Boswellia sacra ซึ่งอยู ่

ในสกุล Boswellia วงศ์ Bussereacae (ค�า frankincense มี 

รากศัพท์มาจากค�า franc encens ในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า กลิ่น 

ที่มีคุณภาพสูง) และเป็นสารหอมที่นักรบครูเสดชาวฝร่ังเศสน�ามา 

จากดินแดนตะวันออกกลางไปเผยแพร่ในยุโรปเป็นครั้งแรก

สารหอมได้ท�าให้ดนิแดนแถบนีม้กีารปลกูต้นก�ายานกนัมาก แต่เมือ่ 

ถึง ค.ศ.250 นคร Ubar ก็ได้อันตรธานหายไปจากโลกอย่าง 

ปราศจากร่องรอย ท�าให้หลายคนคิดว่า เมืองได้ถูกพายุทะเลทราย 

ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมาถล่ม กลบฝังเมืองทั้งเมืองอย่างสมบูรณ์

จนกระทั่งปี 1992 เมื่อ Nicholas Clapp ได้ศึกษา 

แผนที่ที่นักภูมิศาสตร์ชาวอียิปต์โบราณช่ือ Ptolemy ท�าขึ้นเมื่อ 

ประมาณ ค.ศ.200 และสังเกตเห็นบริเวณหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ Oman ว่า ในอดีตบริเวณนี้เคยมี 

แม่น�้าไหลผ่าน ภาพถ่ายท่ีได้จากการใช้กล้องรังสีอินฟราเรดแสดง 

ให้เห็นว่า บริเวณนั้นเคยมีถนนหลายสายเป็นเส้นทางขนสินค้า 

โดยกองคาราวานอูฐ และทุกเส้นทางมีปลายทางไปบรรจบกัน 

ณ ที่ Ptolemy เรียกว่า Omanum Emporium

การส่งเจ้าหน้าที่ลงขุดในพ้ืนท่ีดังกล่าวท�าให้ Clapp พบ 

ซากของป้อมปราการมีอายุประมาณ 3,000 ปี เป็นก�าแพงสูง 

ประมาณ 3 - 4 เมตร ล้อมรอบเมืองเป็นวง 8 เหลี่ยม ที่มุมทั้ง 8  

ของก�าแพงมีหอคอยสูงประมาณ 10 เมตร บริเวณภายในก�าแพง 

มีอุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้กรีดยางจากต้นก�ายาน ให้ไหลออกมา และ 

ยังได้พบเตาเผาที่ใช้ในการผลิตก�ายานบริสุทธ์ิด้วย รวมถึงได้พบ 

หลักฐานที่แสดงวาระสุดท้ายของนคร Ubar ว่า ถูกท�าลายด้วย 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง มิใช่ด้วยพายุทะเลทรายที่ 

พระเจ้าทรงประทานดังที่ผู้คนเคยเชื่อกัน

เมื่อถึงยุคกลางชาวโรมันโบราณก็ยังนิยมใช้สารหอมใน 

พิธีส�าคัญ เช่น เวลามีแขกเมืองมาเยี่ยม เจ้าเมืองจะจัดให้มีการเผา 

สารหอมตลอดสองข้างทางเดิน มีการประพรมน�้าหอมตามตัว 

ทุกคนเป็นการให้เกียรติแก่แขก ครั้นเมื่อแขกเดินเข้าอาคาร ก็จะ 

ได้กลิ่นหอมของน�้าหอมที่ถูกประพรม ความนิยมรักษาร่างกาย 

ให้มีกลิ่นหอมที่สะอาดจึงเป็นเรื่องที่ชาวโรมันโปรดปรานมาก และ 

นิยมใช้น�้าหอมกลิ่นกุหลาบท่ีมาจากเกาะ Rhodes ในห้องอาหาร 

ก็มีการเผาไม้หอมให้มีกลิ่นโชยมา เพราะเชื่อว่าความหอมสามารถ 

กระตุ้นแขกให้รู้สึกหิวขณะรับประทานอาหารได้ ในงานเลี้ยงใหญ่ 

พ่อครัวมักท�าอาหารโดยการหมักเนื้อด้วยสารหอม เพื่อให้แขก 

ได้กลิ่นและบริโภคอาหารอย่างมีความสุข

ด้านปราชญ์โรมนั Plinius กไ็ด้เคยบนัทกึเกีย่วกับความนยิม 

สารหอมของชาวโรมันว่า มีมากจนท�าให้เกิดธุรกิจสารหอมท่ีเมือง 

Alexandria ในอียิปต์ โดยมีเครือข่ายเช่ือมโยงดินแดนต่างๆ ใน 

ตะวันออกไกลกับบรรดาประเทศในแถบทะเล Mediteranean  

ด้วยการขนส่งสนิค้าโดยใช้กองคาราวานอฐู เดินทางระหว่างอหิร่าน 

อัฟกานิสถาน Mesopotamia, Ceylon และ Bahrain นอกจาก 

ที่เมือง Alexandria แล้ว อาณาจักรโรมันก็ยังมีศูนย์กลางธุรกิจ 

เครื่องหอมที่เมืองอีกสองเมือง คือ Capua และ Preneste ด้วย

ต้นก�ายานเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 2 เมตร ชอบขึ้นตาม 

เชิงเขา ดอกมีสีขาว และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เมื่อมีอายุมากกว่า 8 ป ี

ต้นจะให้ยาง โดยชาวบ้านจะใช้มีดกรีดที่เปลือกต้นประมาณปีละ 

2 - 3 ครั้ง เพื่อให้น�้ายางไหลซึมออกมา ในระยะแรก ยางจะมีส ี

ขาวขุ่นเหมือนน�้านม แต่เมื่อถูกแสงแดดและอากาศ หยดยาง 
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จะเริ่มแข็งตัว แล้วค่อยๆ ทึบแสง เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ หยดจะมี 

สีเหลืองซีด ตามปกติยางท่ีได้จากการกรีดครั้งสุดท้ายจะเป็นยาง 

ที่มีคุณภาพดีที่สุด นอกจากจะข้ึนกับสายพันธุ์แล้ว สภาพดินและ 

อากาศในบริเวณที่ปลูกต้นก�ายานก็มีบทบาทในการก�ากับคุณภาพ 

ของกลิ่นก�ายานด้วย

ส�าหรับคุณค่าที่เป็นประโยชน์ของก�ายาน นอกจากจะให ้

กลิ่นหอมแล้ว ชาวตะวันออกกลางยังนิยมใช้กลิ่นก�ายานรักษาโรค 

โดยวธิสีคุนธ์บ�าบัด และใช้หยดก�ายานชโลมผิว หรือรกัษาแผลทีเ่กดิ 

จากยาพิษ ท้องร่วง โรคเรื้อน โรคหอบหืด และโรคข้ออักเสบด้วย

ต�ารายาพืน้บ้านของจนีกม็บีนัทกึเกีย่วกับการใช้ก�ายานต่อสู้ 

เชื้อโรค และช่วยให้เลือดลมไหลอย่างสะดวก ชาวอียิปต์โบราณ 

นิยมใช้ก�ายานล้างแผลและท�ามัมมี่ ส่วนชาวเปอร์เซียมักใช้ก�ายาน 

รักษาโรคเบาหวาน คริสต์ศาสนิกชนนิยมใช้ก�ายานผสมในน�้ามัน 

มะกอกเพื่อเจิมหน้าผากทารกในพิธีศีลจุ่ม

เพื่อจะให้รู ้สาเหตุท่ีท�าให้ก�ายานมีกลิ่นหอม นักเคมี 

ได้วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของก�ายาน และพบว่า  

มีสารประกอบกว่า 110 ชนิดที่ส�าคัญ ได้แก่ monoferpene, 

sesquiterpene, monoterpenoid, sesquiterpenoid, ketone  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีกรด beta-boswellic ที่ท�าให้มันมีกลิ่น 

หอมจัด

สถิติการผลิตก�ายานของโลกเมื่อปี 2019 แสดงให้เห็นว่า 

82% ของก�ายานมาจากประเทศ Somalia อีก 18% ที่เหลือ 

มาจาก Arabia, Ethiopia, Yemen, Oman, Dhofar, Sudan กับ 

ประเทศที่อยู่ในตอนกลางของทวีปแอฟริกา

ก�ายานจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ Somalia, 

Oman, Dhofar และ Yemen แม้จะมีคุณค่ามาก แต่ขณะนี้ 

การเพาะปลูกและท�าสวนก�ายานในประเทศ Oman ก�าลังสร้าง 

ปัญหาในการอนุรักษ์เสือดาว เพราะป่าในดินแดนแถบน้ีมีเสือดาว 

Arabian เหลืออยู่เพียง 200 ตัวเท่านั้นเอง มันจึงเป็นสัตว์ที่ก�าลัง

จะสญูพนัธุ ์เพราะถกูชาวบ้านบุกรกุพ้ืนทีป่่าทีมั่นอาศยั การถ่ายภาพ 

ในเวลากลางคืนโดยใช้กล้องอินฟราเรดแสดงให้เห็นว่า เสือดาว 

Arabian ก�าลังอพยพหลบหนีจากถิ่นที่อยู่เดิม เข้าไปอยู่ในส่วนลึก 

ของป่า เพราะบริเวณชายป่าที่มันอาศัยได้ถูกชาวบ้านท�าไร่ 

ต้นก�ายาน ดังนั้น การถูกรบกวน และความยากล�าบากในการ 

ล่าเหยื่อ อันได้แก่ แพะ ibex และกวาง gazelle ได้ท�าให้เสือดาว 

Arabian หาอาหารยากขึ้นทุกวัน มันจึงออกล่าอูฐแทน ซึ่งได ้

ท�าให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก เพราะอูฐเป็นสัตว์เล้ียงที่ส�าคัญ  

ณ วันนี้นักอนุรักษ์เสือคิดว่า Oman มีเสือดาวเหลืออยู่ประมาณ  

50 ตัวเท่านั้นเอง

ประชากรเสือที่เหลืออยู่เป็นจ�านวนไม่มากนี้ ท�าให้เสือ 

แต่ละตัวแทบไม่มีตัวเลือกในการหาคู่ ดังนั้น การผสมพันธุ์ระหว่าง 

เสือที่เป็นเครือญาติกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และ 

อาจจะน�ามันไปสู่การสูญพันธุ ์ในที่สุด รัฐบาล Oman จึงต้อง 

ตัดสินใจเลือกระหว่างจะมีไร่ก�ายานหรือจะมีเสือ

ส่วน มดยอบ ตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า myrrh ค�านี ้

มีรากศัพท์มาจากค�า myrr ในภาษาอารบิก ที่แปลว่า “ขม”

ประวัติความเป็นมาของต้นมดยอบ กล่าวถึง กษัตริย์  

Sahure แห่งอาณาจกัรอยีปิต์โบราณว่าได้ทรงเดนิทางไปท่ีดนิแดน 

ของชาว Punt เพื่อน�าต้นก�ายานจ�านวนมากกลับมาปลูกในอียิปต ์

 Myrrh

 Arabian

ที่มา : www.hermitageoils.com

ที่มา : www.wikipedia.org

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน 2563)
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คัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวถึง บรรดาลูกชายของ Jacob ว่าได้ขาย 

น้องชาย Joseph ไปเป็นทาสในราคาสงู ด้วยการแลกกับเครือ่งเทศ  

น�้ามันพืช และมดยอบ และ Moses ก็นิยมใช้มดยอบในพิธีศีลจุ่ม 

อันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ มดยอบจึงเป็นสารหอมที่ส�าคัญให้นักบวช 

ใช้ในศาสนพิธีต่างๆ ในมหาวิหารแห่งกรุง Jeruselem วรสาร 

(gospel) John ยังได้กล่าวถึง Joseph แห่งเมือง Arimathea  

ว่าได้น�ามดยอบเหลวมาชโลมพระศพของพระเยซู

ด้านครสิต์ศาสนกิชน นกิาย Eastern Orthodox, Oriental 

Orthodox, Roman Catholic และ Anglican นิยมผสมก�ายาน

กับมดยอบเพื่อเพิ่มความหอม หรือใช้ผสมในสีน�้ามันในการวาดรปู

ปูนเปียกตามผนังโบสถ์ เพราะมดยอบมีราคาแพงกว่าก�ายาน

ประมาณ 3 เท่า ดังนั้น ผู้คนจึงมีความต้องการก�ายานมากกว่า

มดยอบถึง 5 เท่า และชาว Nabatean ซึ่งเป็นชนโบราณที่สร้าง 

นครศิลาสีชมพู Petra ในประเทศ Jordan ก็เคยท�าธุรกิจมดยอบ 

โดยม ีPetra เป็นศนูย์กลางเมือ่ก่อนครสิตศักราชประมาณ 100 ปี

สีน�้าตาลแดง ประเทศ Somalia, Oman, Eritrea และ Ethiopia 

เป็นถิ่นที่มีการปลูกต้นมดยอบมาก เพราะชาวบ้านนิยมใช้กลิ่น 

มดยอบในศาสนพธีิต่างๆ รวมถงึเป็นยารกัษาโรคด้วย เช่น ใช้รกัษา 

โรคเหงอืก ลดกล่ินปาก ทาแผลในปาก ตกแต่งและท�าความสะอาด 

แผลตามตัว ในสมัยที่ยังไม่มี formaline ชาวบ้านยังใช้ดับกลิ่นศพ 

ด้วย และถือกันว่ามดยอบเป็นของมีค่าพอๆ กับทองค�าที่มีน�้าหนัก 

เท่ากัน

การทดสอบมดยอบในห้องปฏิบัติการได้ผลยืนยันว่า  

มดยอบเป็นยาปฏิชีวนะที่สามารถลดอาการอักเสบในปอด และ 

อาการอดึอดัของคนทีเ่ป็นโรคหอบหดืได้ เหมอืนกับที ่ Herodotus 

ในสมัยเมื่อ 450 ปีก่อนคริสตกาลได้เคยกล่าวไว้ ในคัมภีร์ไบเบิล 

ก็ได้กล่าวถึง เหล้าองุ่นที่มีมดยอบเจือว่าสามารถลดความเจ็บปวด 

จากบาดแผล และนี่ก็คือเหตุผลที่ Mary Magdalen น�ามดยอบ 

ผสมในเหล้าองุ่นไปถวายพระเยซู ขณะทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน

 Balsamodendron - Myrrha

ที่มา : www.knowplant.com

 myrrh-oil

ที่มา : www.indiamart.com

ต้นมดยอบเป็นพชืในสกลุ Commiphora วงศ์ Bussereacae 

เป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่สูงประมาณ 1.5 เมตร มีใบน้อย จึงท�าให ้

ดูแคระ เสมือนเป็นต้นไม้ท่ีใกล้จะตาย ล�าต้นมีหนามเต็ม เวลา 

ชาวบ้านจะเก็บยางมดยอบ เขาจะใช้มีดกรีดท่ีล�าต้นให้เป็นแผล 

เพื่อให้ยางไหลออกมา หยดมดยอบมีขนาดเท่าเมล็ดถั่ว ในตอนต้น 

จะเป็นยางสีขาว และในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ จะกลายเป็น 

ด้านนักเคมีได้พบว่า กลิ่นของมดยอบเกิดจากโมเลกุล 

furanocudesma-1, 3 diene และมีสาร gugulsterone ท่ี 

สามารถลดระดับ cholesterol ในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ โรค 

เส้นเลือดอุดตัน หวัด ไอ หอบหืด โรคข้อเส่ือม และมะเร็งได ้

ในการทดลองโดยแพทย์ได้ผลที่แสดงว่า มดยอบสามารถฆ่า 

แบคทีเรีย Staphylococus ได้ด้วย

Academic
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ต�าราแพทย์จีนโบราณ ได้กล่าวถึงมดยอบว่ามีรสขม เผ็ด 

สามารถรักษาโรคหัวใจ ตับ ม้าม ให้มีสุขภาพดีได้ จึงมีประโยชน์ 

ในการบรรเทาอาการอักเสบตามข้อ ปวดประจ�าเดือน และโรค 

กระเพาะปัสสาวะอักเสบของคนไข้

ถ ้าพิจารณาความสามารถของมนุษย์ในการรับรู ้โลก 

ภายนอก ก็จะพบว่าเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ การเห็น 

ด้วยตา การได้ยินด้วยหู การล้ิมรสด้วยลิ้น การสัมผัสด้วยผิวหนัง 

และการได้กลิน่ด้วยจมกู ครัน้เมือ่สญัญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาท 

ที่อวัยวะรับรู้เดินทางถึงสมอง ทุกคนก็จะ “รู้ความจริง” ท�าให้  

“เห็น” ภาพหรือมีประสบการณ์ที่ “เย็นชา” เหมือนทองไม่รู้ร้อน 

ฯลฯ ดงัตัวอย่างทีเ่กดิข้ึนกับ Helen Keller ซึง่เป็นสตรชีาวอเมรกัิน 

ผู้ตาบอดและหูหนวกสนิท แต่สามารถรู้ว่าใครเป็นใคร โดยอาศัย 

ประสาทสัมผัสทางมือและกลิ่นตัว ด้านจักรพรรดิ Napoleon  

Bonarparte ของฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ได้ลงบันทึกว่า พระองค ์

จะทรงมีพระอารมณ์ทุกครั้งที่ได้กลิ่นพระวรกายของพระราชินี 

Josephine หรือ Marcel Proust ผู้เป็นนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส 

ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั เวลาได้กลิน่ขนมปังทีเ่คยกนิเมือ่ครัง้ทีย่งัเป็นเดก็ 

ความทรงจ�าต่างๆ ณ เวลานั้นจะหวนกลับมาทุกครั้งไป

ไม่เพียงแต่มนษุย์เท่านัน้ทีใ่ช้กลิน่เป็นปัจจัยหนึง่ในการด�ารง 

ชีวิต พืชก็ใช้กลิ่นดอกของมันในการดึงดูดแมลงมาผสมเกสร ในป ี

1876 Charles Darwin ได้เคยทดลองเรื่องนี้ โดยใช้ผ้ามัสลินหุ้ม 

ดอกกล้วยไม้ไม่ให้แมลงเห็น แต่ผึ้งก็ยังบินมาเกาะที่ผ้าเป็นจ�านวน

มาก ซึ่ง Darwin ได้สรุปว่า กลิ่น (ที่มีสารเคมี) คือตัวดึงดูดแมลง

ค�าถามหนึง่ทีน่กัพฤกษศาสตร์สนใจใคร่รูค้�าตอบคอื ดอกไม้ 

มวีธีิล่อสตัว์ เช่น นก ค้างคาว และแมลงให้บินเข้ามาหามนัได้อย่างไร 

และในที่สุดก็ได้ค�าตอบว่า ในกรณีค้างคาว สกุล Glossophaga  

ที่อาศัยอยู่ในประเทศ Costa Rica มันจะชอบกลิ่นของ dimethyl 

disulfide เป็นพิเศษ ด้านดอก four o’clock ท่ีบานในเวลา 

กลางคืนจะส่งกลิ่น alcohol และ ester มาดึงดูดผีเสื้อกลางคืน 

ให้เข้ามาผสมเกสร ส่วนต้นมะเดื่อท่ีมีกว่า 750 สายพันธุ์ ก็จะ 

ส่งกลิ่นดึงดูดเฉพาะแต่ตัวต่อสปีชีส์พิเศษเท่านั้น การผสมพันธุ์ 

ในดอกจึงจะเกิดขึ้น ในส่วนของดอกแตงโมนั้น นักวิจัย Natalia  

Dudareva แห่งมหาวิทยาลัย Purdue ที่ West Lafayette  

ในรัฐ Indiana ของสหรัฐอเมริกาก็ได้พบว่า ต้องให้แมลงบินมา 

ผสมเกสร โดยเฉลี่ยถึง 12 ครั้ง ผลจึงจะโตเต็มท่ี ดังนั้นการม ี

ความรู้เกี่ยวกับกล่ินที่ดอกใช้ดึงดูดแมลงก็จะช่วยเกษตรกรในการ 

เจริญพันธุ์ของพืชเป็นอย่างดี

ด้านนักสรีรวิทยาก็สนใจเรื่องกลไกการได้กลิ่นของจมูก 

และการตอบค�าถามนีก้ไ็ด้น�าไปสู่การค้นพบทีท่�าให้ Linda B. Buck 

และ Richard Axel สองนักสรีรวิทยาชาวสหรัฐฯ ได้รับรางวัล 

โนเบลสาขาสรีรวิทยาและแพทย์ศาสตร์ประจ�าปี 2004 จากการ 

พบว่าสมองคนรับรู้กล่ินต่างๆ ได้ เพราะในโพรงจมูกมีเนื้อเยื่อท่ี 

เรียกว่า olfactory epithelium ขณะโมเลกุลกล่ินผ่านเข้าไป 

ในจมูก โมเลกุลจะเผชิญเซลล์รับรู้จ�านวนมากนับล้านเซลล์ ซึ่ง 

แต่ละเซลล์มีตัวรับรู้ (receptor) เฉพาะสารเคมีแต่ละตัวร่วมพัน 

จากนั้นโมเลกุลกลิ่นจะเข้าไปจับกับตัวรับรู ้และยึดติดโมเลกุล 

ตัวนั้น แล้วเหนี่ยวน�าให้เกิดสัญญาณส่งต่อไปที่อวัยวะในสมอง 

ส่วนท่ีเรยีกว่า olfactory bulb เพือ่สงัเคราะห์และแปลความหมาย

ของกลิ่นนั้น

แม้สมองมนุษย์จะสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆ ได้ไม่ดีเท่า 

สุนัข แต่สมองของทารกวัย 1 เดือนก็ยังท�างานได้ดี คือสามารถ 

จ�ากลิ่นมารดาได้เหมือนกับที่สมองสุนัขจ�ากลิ่นของนายมันได้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบันก็ได้รุดหน้าไปมาก 

มีเช่นกัน เพราะปัจจุบันเรามีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose) ที่ 

สามารถรับรู้กลิ่นต่างๆ ที่จมูกคนไม่สามารถรับรู้ได้ เพราะโมเลกุล 

กล่ินมีจ�านวนน้อยจนประสาทจมูกไม่ท�างาน หรือโมเลกุลมีมาก 

จนเป็นพิษ ส่วนคนที่มีจมูกดีมาก คือ สามารถแยกแยะกลิ่นได้ดี 

จะมีอาชีพดมกล่ินน�้าหอมหรือกล่ินเหล้าองุ่น เพื่อควบคุมคุณภาพ 

การผลิตส่ิงเหล่านีโ้ดยวธิง่ีายๆ คือ “หายใจเข้า” และวเิคราะห์กลิน่ 

ให้เจ้าของบริษัทรู้

(อ่านเพิ่มเติมจาก Jacobson’s Organ: And the Remarkable Nature of Smell 

โดย Lyell Watson ซึ่งจัดพิมพ์โดย W.W. Norton ปี 2000)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน 2563)
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For The Future

ใน THE ECONOMIST ฉบับ THE WORLD IN 2020 (ออกเผยแพร่ธันวาคม ค.ศ. 2019)
ตพีมิพ์บทสัมภาษณ์พเิศษ “PREDICTS  THE FUTURE” (พยากรณ์อนาคต)

พยากรณ์เม่ือ
อนาคต

AI พยำกรณ์อนำคตได้ไหม?

อย่ำงไร?

เชื่อถือได้หรือไม่?
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ถาม อนาคตของ AI เป็นอย่างไร?

 มันจะดีมากถ้าเราใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีความรับผิดชอบ 

 มากขึ้น กล่าวอีกอย่างก็คือ เราควรจะถือว่า AI เป็นสิ่งที่ 

 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เหมือนเครื่องมือ

เราควรจะทุ ่มเทความพยายามของเราในการพัฒนา 

เทคโนโลยี AI ให้ท�างานตามความจ�าเป็น แทนที่จะไปกังวลว่า 

มันจะเป็นอันตรายและท�าลายชีวิตของเรา

ถาม คณุเป็นห่วงไหมว่า เทคโนโลย ีAI จะถูกน�าไปใช้ 
 ในทางท่ีผดิ?

 ห่วงแน่นอน แต่มันเป็นปัญหาระดับโลก และเราต้องการ 

 จะจัดการด้วยค�าตอบระดับโลก

มนัมใิช่เป็นเพยีงรฐับาลเท่านัน้ ทีจ่ะต้องท�าบางสิง่บางอย่าง 

บริษัท (เอกชน) จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

มันหมายความว่า พวกเขา (บริษัท) จ�าเป็นต้องด�าเนินการ 

อย่างให้เกิดความม่ันใจว่า เทคโนโลยีของพวกเขา ถูกน�าไปใช้ 

อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่ท�าอันตรายใครเลย

ถาม คณุคดิว่ามนุษย์อย่างพวกเราควรจะกังวลแค่ไหน 
 เรือ่งเครือ่งจักรกลจะแย่งงานของเรา?

 มนัขึน้อยูก่บัว่า เครือ่งจกัรกลปัญญาประดษิฐ์จะเล่นบทบาท 

 อะไร?

ในบางกรณ ี เครือ่งจกัรกลปัญญาประดษิฐ์จะเป็นประโยชน์ 

ส�าหรับการแก้โจทย์ ดังเช่น การแปล แต่ในกรณีอื่นๆ ดังเช่นเรื่อง 

เกี่ยวกับการเงินหรือการแพทย์ เครื่องจักรกล ปัญญาประดิษฐ ์

จะเข้ามาท�างานแทนคน

ถาม เรือ่งข่าวปลอม (FAKE NEWS STORY) ท่ีถูกสร้าง 
 ขึน้มาโดยใช้ AI จะคกุคามประชาธิปไตยหรอืไม่? 
  เราจะได้เหน็การใช้ข่าวปลอมในการเลือกตัง้ 
 ประธานาธิบดสีหรัฐ ปี 2020 หรอืไม่? แค่ไหน?

 ใช่ เราคงจะได้เห็น มันเป็นเรื่อง “เมื่อไร” เท่านั้น 

ข่าวปลอมโดยทั่วไป ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการรณรงค์ทาง 

การเมือง และมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบอย่างสูงต่อผล 

การเลือกตั้ง เพราะข่าวปลอมกระจายข่าวสารที่ผิด บ่อยๆ ก็ไม่มี 

มูลความจริง

ผู ้สัมภาษณ์คือ ทอม สแตนเดจ (TOM STANDAGE)  

ผู้ช่วยบรรณาธิการ THE WOLRD IN 2020

ผู้ถูกสัมภาษณ์คือ GPT-2

GPT-2 เป ็น AI หรือ ปัญญาประดิษฐ ์ (AI หรือ  

ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

บทสัมภาษณ์เริ่มต้นด้วยค�าถาม จากผู ้สัมภาษณ์ว่า 

คุณ (GPT-2) เคยถูกสัมภาษณ์แบบนี้มาก่อนหรือไม่?

ค�าตอบคือ ฉันไม่โกหกละ ฉันไม่ได้เตรียมตัวเพื่อการ 

สัมภาษณ์ครั้งนี้ (หัวเราะ)

ถาม เทคโนโลยอีะไรท่ีควรจะต้องจับตาเฝ้าระวงักัน 
 ในปี 2020?

 มันไม่ง่ายที่จะบอกออกมาไม่กี่อย่าง

โลกเต็มไปด้วย DISRUPTIVE TECHNOLOGY (เทคโนโลย ี

ที่ท�าให้เกิดการสะดุดหรือการปั่นป่วน) ท้ังท่ีจะมีผลกระทบรุนแรง 

ของจริงระดับโลก และที่มีศักยภาพจะท�าให้เกิดผลกระทบรุนแรง

ส�าคัญที่สุดคือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซ่ึงนับวันจะมี 

ศักยภาพสูงขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล (EXPONENTIAL คือ ไม่ใช ่

แบบแนวเส้นตรงหรือแบบค่อยเป็นค่อยไป

แล้วก็ยังมีรถขับเคลื่อนด้วยตนเอง (SELF-DRIVING CAR)

มอีะไรต่ออะไรมากมายทีเ่ราสามารถท�าได้โดยอาศัยปัญญา 

ประดิษฐ์ที่จะช่วยท�าให้โลกดีขึ้น

ที่มา : The Economist

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society

37



ถาม คณุ (GPT-2) เป็นตวัแทนของอกีก้าวหน่ึงสู่เอจีไอ 
 (AGI : ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE 
 ซึง่หมายถึงปัญญาประดษิฐ์ท่ีท�างานได้หลายอย่าง 
 แบบท่ัวไป คล้ายมนุษย์จรงิๆ มิใช่ปัญญาประดษิฐ์ 
 โดยท่ัวไปท่ีถูกพฒันาขึน้มาให้มีความสามารถ 
 เฉพาะด้าน) หรือไม่?

 ฉันไม่เป็นอีกก้าวหน่ึงของเอจีไอ ฉันสนใจท่ีจะเข้าใจเข้าถึง 

 การเริ่มต้น (ORIGIN) ของภาษา (LANGUAGE) สิ่งเดียว 

 ที่ฉันท�าได้คือตอบค�าถามอย่างถูกต้อง

ถาม หนัไปจากเร่ืองเทคโนโลย ีคณุคดิว่า สงครามการค้า 
 ระหว่างประเทศจีนกับสหรฐัอเมรกิา จะบรรลุ 
 ข้อตกลงกันได้หรอืไม่ในปี 2020?

 ฉันเชื่อว่า ผลที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ เราจะได้เห็นโลกที่ 

 แข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยมีจีนเป็นตัวผู้เล่นส�าคัญ

ในขณะเดียวกัน เราจะได้เห็นความสัมพันธ์ท่ีสมดุลกัน 

มากขึน้ ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนี โดยเฉพาะเรือ่งดงัเช่นนโยบาย 

การค้า

ถาม คณุคดิว่า โดนัลด์ ทรมัป์ จะชนะการเลือกตัง้ 
 เป็นประธานาธิบดสีมัยท่ีสองหรอืไม่?

 ฉันคิดว่า เขาจะไม่ชนะในการเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดี 

 สมัยที่สอง ฉันคิดว่า เขาจะแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไป

ถาม คณุมองแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจโลกปี 2020  
 อย่างไร?

 ฉันคิดว่า มันไม่ชัดเจนอย่างมาก สภาพการณ์ส�าหรับ 

 เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM) ม ี

 ความไม่แน่นอนสูง แต่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเข้มแข็ง 

 มาก

ฉนัคดิว่า เราจะได้เห็นความป่ันป่วนอย่างมากของเศรษฐกจิ 

โลก

ถาม คณุมีค�าพยากรณ์อย่างอืน่อกีไหมส�าหรบัปี 2020?

 ฉันไม่ใช่นักอนาคตศาสตร์ (FUTURIST) แต่ฉันคิดว่า จะม ี

 การเปลี่ยนแปลงส�าคัญทางการเมือง

ฉันคิดว่า จะมีการเปล่ียนแปลงใหญ่ในสหภาพยุโรป (EU) 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าองักฤษออกจากการเป็นสมาชกิสหภาพยโุรป 

จรงิๆ และเป็นไปได้ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงใหญ่ในประเทศจีน

ถาม คณุมีค�าแนะน�าส�าหรบัผูอ่้านของเราอย่างไรหรอืไม่?

 โครงการใหญ่ท่ีคุณคิดว่า เป็นไปไม่ได้วันนี้ จริงๆ แล้วก็ 

 สามารถจะเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้

ค�าถามค�าตอบสุดท้ายส�าหรับบทสัมภาษณ์น้ี ก็เป็นดังเช่น 

บทสัมภาษณ์โดยทั่วไป ส�าหรับผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ :

ผู้สัมภาษณ์ : ขอบคุณส�าหรับการคุยกับเรา

GPT-2 : ด้วยความยินดี 

✡ ✡ ✡ ✡

ปัญญาประดิษฐ์ พยากรณ์อนาคตได้ไหม? อย่างไร?

GPT-2 (จาก GENERATIVE PRE-TRAINED TRANS- 

FORMER-2) เป็นผลงานของ OPENAI ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและ 

พฒันาระบบปัญญาประดษิฐ์ ก่อต้ังโดยอลีอน มสัค์ (ELON MUSK) 

กับเพื่อนๆ ของเขา เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

โดย GPT-2 เป็นเวอร์ชันที่สองของ GPT

อีลอน มัสค์ ก่อตั้ง OPENAI จากความกังวลของเขาว่า  

ปัญญาประดิษฐ์มีแนวโน้มจะคุกคามและถึงขั้นท�าลายโลกได้ เขา 

จึงตั้ง OPENAI เพื่อให้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ “FRIENDLY”  

(เป็นมิตร) กับมนุษย์ และมุ่งเน้นพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อ “การ 

สร้างสรรค์” มากกว่าการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ OPENAI จึง 

เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ 

ต่อมา ในเดอืนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2018 อลีอน มสัค์ กล็าออก 

จากการเป็นผู้บริหารของ OPENAI ด้วยเหตุผล “ผลประโยชน ์

ที่อาจทับซ้อน” กับการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ของบริษัท TESLA 

ส�าหรบัรถยนต์ไร้คนขับของเขา แต่เขากย็งัเป็นผูร่้วมให้ทนุสนบัสนนุ  

OPENAI ต่อ
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OPENAI เปิดตวั GPT เดอืนตลุาคม ค.ศ. 2018 อีกห้าเดอืน 

ต่อมา คอื เดอืนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2019 ก็เปิดตวั GPT-2 เป็นปัญญา 

ประดิษฐ์ประเภทภาษา มีความสามารถในการเรียนรู้และสร้าง 

ข้อความเป็นภาษาเขียนท่ีเลียนแบบกระบวนการเขียนของผู้เขียน 

ที่เป็นมนุษย์ ให้เป็นภาษาเขียนท่ีมีความหมายและอ่านราบรื่น  

ไม่เหมือนกับการแปลโดยคอมพิวเตอร์ (COMPUTER TRANSLA- 

TION) ทั่วไป

ถงึแม้ GPT-2 มไิด้ถกูพฒันาขึน้มาเพือ่ฝึกหรือเรียนรูศ้าสตร์ 

ของการพยากรณ์อนาคตอย่างวิทยาศาสตร์ แต่กด้็วยลกัษณะพเิศษ 

ของปัญญาประดษิฐ์ (GPT-2) ทีถ่กูพฒันาขึน้มาให้ท�างานเลยีนแบบ 

สมองมนุษย์ จึงสามารถจะท�างาน “สังเคราะห์” เป็นค�าตอบเชิง 

อนาคตศาสตร์ ส�าหรับค�าถามที่ถูกป้อนได้ 

ดงันัน้ ในระดบัหนึง่ ก็เป็นค�าตอบได้ว่า “ปัญญาประดษิฐ์” 

พยากรณ์อนาคตได้!

แต่เป็นการพยากรณ์อนาคตในกรอบข้อมลูความรูท้ีปั่ญญา 

ประดษิฐ์มอียู ่มใิช่การพยากรณ์อนาคตโดยมนษุย์นกัอนาคตศาสตร์ 

ทีใ่ช้มใิช่เฉพาะข้อมลูความรูท้ีมี่อยู ่แต่ใช้ “ความคิด” ที ่“กว้างไกล”  

“ซับซ้อน” เกินกว่าที่ปัญญาประดิษฐ์จะพัฒนาโดยตัวมันเองได้

จากบทสัมภาษณ์ ถึงแม้ค�าตอบของ GPT-2 ต่อค�าถาม  

อ่านเผินๆ ก็จะเป็นค�าตอบที่คาดได้ว่า ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นมนุษย ์

นักอนาคตศาสตร์ ก็จะมีค�าตอบที่ตรงหรือที่คล้ายกับที่ตอบโดย 

ปัญญาประดิษฐ์ GPT-2

แต่ที่ขาดหายไป ก็คือ ส่วนที่จะได้เฉพาะจากมนุษย์ 

นักอนาคตศาสตร์เท่านั้น

เช่น ค�าถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ควรจะต้องจับตาเฝ้า 

ระวังกันในปี 2020

ค�าตอบของปัญญาประดิษฐ์ GPT-2 ถีงแม้จะเริ่มจาก 

ค�าตอบกว้างๆ ถึง DISRUPTIVE TECHNOLOGY แต่เจาะจ�าเพาะ 

ลงไปก็กล่าวถึงเฉพาะเรื่องปัญญาประดิษฐเ์ป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เฉพาะจากบทสัมภาษณ์ก็แสดงถึง “จุดดี” 

ของปัญญาประดิษฐ์ ที่ “ไม่โกหก” โดยบอกตรงๆ ว่า ตน (GPT-2)  

มิใช่นักอนาคตศาสตร์ ตนเป็นปัญญาประดิษฐ์ท่ีถูกสร้างขึ้นมา  

ให้ท�างานจริงๆ เฉพาะด้านหรือที่เกี่ยวกับภาษา

✡ ✡ ✡ ✡

แล้วการพยากรณ์อนาคตโดยปัญญาประดิษฐ์เชื่อถือได้ 

หรือไม่?

ค�าตอบตรงๆ คือ เชื่อถือได้ในระดับที่ปัญญาประดิษฐ ์

“ให้” หรือ “ตอบ” ได้ เพราะอย่างน้อย ก็เป็น “แนวโน้ม” ที่เป็น 

ไปได้จริงตามหลักของอนาคตศาสตร์ เท่าที่ปัญญาประดิษฐ์ 

ดัง GPT-2 จะให้ได้ อย่างที่ปัญญาประดิษฐ์จะประมวลได้

แต่ในการท�างานจริงของมนุษย์นักอนาคตศาสตร์ สิ่งท่ีได ้

มาจากปัญญาประดิษฐ์นักอนาคตศาสตร์จะเป็นเพียง “ส่วนหนึ่ง” 

ของบริบททั้งหมดหรือฉากอนาคต ที่ใหญ่กว่ามาก และซับซ้อน 

กว่ามาก

ดังนั้น การพยากรณ์อนาคตโดยปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็น 

ประโยชน์ต่อการท�างานของมนุษย์นักอนาคตศาสตร์ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการพยากรณ์อนาคตในระยะใกล ้ดังเช่นในปี ค.ศ. 2020

ส�าหรับการพยากรณ์อนาคตในระยะไกล เช่นอีก 50 ปี 

หรือ 100 ปีล่ะ?

การพยากรณ์อนาคตโดยมนุษย์นักอนาคตศาสตร์เท่านั้น 

จึงจะ “มีความหมาย” และใช้ประโยชน์ได้จริง

✡ ✡ ✡ ✡

ประเด็นส่งท้ายเรื่องของเราวันน้ี ที่ผู ้เขียนขอน�ามา 

กล่าวถึง คือ จะได้เห็นป้ญญาประดิษฐ์นักอนาคตศาสตร์จริงๆ  

หรือไม่ในอนาคต?

ผู้เขียนไม่ขอ “ฟันธง” ว่า จะได้เห็นหรือไม่ แต่ท่ีผู้เขียน 

มั่นใจว่า จะได้เห็นกัน คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่ท�างานเป็นผู้ช่วย 

มนุษย์นักอนาคตศาสตร์ อย่างที่ท�าให้การพยากรณ์อนาคตม ี

ความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของมนุษยชาติ 

จริงๆ มากขึ้น!

ที่มา : www.interestingengineering.com

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society

39



โดย... วรรณสม สีสังข์

Ignite by Innovation

หลังท่ัวโลกประสบปัญหาภาวะวิกฤตโควิด-19 หลายภาคส่วนต่างวางแผน 
ค้นหาแนวทางต้ังรับการแพร่ระบาดดังกล่าว ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ออกแบบกลไกการทำางาน 
ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิในสหสาขาเพ่ือร่วมกันทำาให้การวิจัยเชิงระบบเป็นหน่ึงใน 
ฟันเฟืองสำาคัญเพ่ือทำางานเชิงรุกแก้ไขปัญหาดังกล่าว

รวมพลคนออกแบบงานวิจัยเชิงระบบ

“ปราบโควิด-19”

CMT : Content Management Team

Academic

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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	 ที่ม�ที่ไปของก�รก่อตั้งทีม	 
 “CMT: Content Management Team” 

ที่มาที่ไปของการก่อตั้งทีม “CMT” เกิดจากความคิดที่ว่า 

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดในระบบวิจัยท่ีดูแลการวิจัยเชิงระบบ 

ของมิติทางสุขภาพที่เชื่อมโยงไปสู่มิติทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ 

ในภาวะการระบาดของโรครวมถึงการรับมือภาวะวิกฤตและหลัง 

ภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยเหตุนี ้สกสว. จงึได้จดัตัง้ทมี CMT ขึน้เพือ่ 

เตรียมน�าเสนอข้อมลูหนนุเสรมิการท�างานให้กับ สกสว. ในฐานะหน่วย 

จัดสรรทุนวิจัยที่ส�าคัญของประเทศ ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท�าแผน 

จัดสรรงบประมาณวิจัย เนื่องจาก สกสว. จ�าเป็นต้องออกแบบ 

แพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างด้านสาธารณสุขและด้าน 

เศรษฐกจิสังคม รวมทัง้การสือ่สารและการรับรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความรู้ทางสุขภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนให้ได้รับ 

ข่าวสารข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วนอย่างเป็นรปูธรรมชัดเจน เพือ่ท�าให้ 

เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุขและ

เศรษฐกจิ รวมท้ังการสือ่สารข้อมูลทีถ่กูต้องไปสูส่าธารณชน เนือ่งจาก 

เล็งเห็นว่าการเตรียมการเพียงมิติใดมิติหนึ่งนั้นยังไม่เพียงพอ

	 แนวท�งก�รทำ�ง�นของทีม	CMT

ในส่วนของขัน้ตอนการท�างาน ทีม CMT จะเชญิผูท้รงคณุวฒุ ิ

จากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ในประเด็น 

เกี่ยวกับโควิด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยประกอบด้วย  

กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันระบบวิจัย 

สาธารณสขุ (สวรส.) ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) หน่วยบริหาร 

และจดัการทนุด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

(บพข.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา (TCELS) ส�านักงาน 

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) องค์การอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม 

มาร่วมออกแบบการท�างานเชิงระบบ เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงค้นหาช่องว่างของห่วงโซ่อุปทานของ 

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ 

ระยะยาว โดยใช้กลไกการจดัสรรงบประมาณ (Budget Allocation) 

เป็นกลไกในการสนบัสนนุการวจิยัส�าหรบัหน่วยงานทีด่�าเนนิการอยู ่

น�าไปสู่การสนับสนุนการแก้ปัญหาทางสาธารณสุข และการท�า 

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ (Math modelling) ส�าหรับวิเคราะห ์

และสร้างภาพทรรศน์ (Scenarios) ของมิติด้านสาธารณสุข และ 

ด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งสนับสนุนโครงการวิจัยอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้ สกสว.ท�างานร่วมกับหน่วยบริหารจัดการ 

โปรแกรม หรือ พีเอ็มยู ปรับแผนงานและปรับแผนงบประมาณ 

ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 โดยออกแบบการท�างาน เป็น 4 มิติ คือ 

(1) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส�านักงานการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) ขับเคล่ือนงานในส่วนวิทยาศาสตร์การแพทย์และ 

การสาธารณสุข (2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ 

ทีดีอาร์ไอ (TDRI) ขับเคล่ือนงานในส่วนเศรษฐกิจและสังคม 

(3) ส่ือมวลชน อย่างไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เดอะ แมทเทอร์  

(The Matter) เดอะแสตนดาร์ด (The Standard) ขับเคลื่อนงาน 

ในมิติของการสื่อสารและการรับรู้ (4) สกสว. สวรส. กับทีดีอาร์ไอ 

ขบัเคล่ือนงานในมติขิองมาตรการและการเตรยีมการหลงัเกดิวกิฤต  

(Post crisis) 

	 คว�มน่�สนใจในก�รปฏิบัติภ�รกิจครั้งนี้

โควิด-19 ถือเป็นประเด็นทางสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อ 

เราทุกคน และน�าไปสู่ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ โดยมีลักษณะ 

พิเศษอยู่ 2 ประการ คือ (1) ทุกวงการและทั้งโลกล้วนได้รับ 

ผลกระทบ (2) ต้องมีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันท่วงที 

วารสารประชาคมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับน้ี  
ไดร้บัเกียรตจิาก รศ. ดร. นพ.พงศกร ตนัตลีิปิกร คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของ 
Content Management Team หรือ “CMT” คณะทำางาน 
สำาคัญหน่ึงของ สกสว. ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 
โดยใช้กลไกการวิจัยเชิงระบบ
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ตามที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าในช่วงระยะเวลาแรกๆ ต้องม ี

ความพยายามในการควบคมุการระบาดให้ได้เรว็ทีส่ดุ เช่น การออก 

มาตรการลอ็คดาวน์ หรือมาตรการอืน่ๆ แต่หลงัจากมกีารผ่อนคลาย 

ระเบยีบต่างๆ การควบคมุการระบาดจะต้องมกีารใช้ข้อมลูประกอบ 

การตัดสินใจ เพื่อให้งบประมาณได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนการให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได้ตัดสินใจ

โดยอ้างองิถงึหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทัง้ทางด้านแพทย์และสาธารณสุข 

ต่อสังคม 

อย่างในกรณีของโควิด-19 ทางทีมจะใช้กรอบแนวคิด 

(Conceptural framework) ที่ครอบคลุมประเด็นแผนวิจัยทั้งใน 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยใชก้รอบโมเดลขององค์การ 

อนามัยโลก (WHO) 2019 “Coronavirus Global Research 

and Innovation forum : towards a research roadmap” 

มาวิเคราะห์เพื่ออุดช่องว่างและระบุโจทย์วิจัยให้ชัดเจนขึ้น 

ในบรบิทของประเทศไทย ซ่ึงจากการอ้างองิตาม WHO Research 

Blueprint นี้ประกอบด้วย 9 ประเด็น ได้แก่ (1) เชื้อไวรัสและ 

การวินิจฉัย (2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมและพาหะ (3) ระบาดวิทยา 

(4) การดูแลผู้ป่วย (5) การป้องกันควบคุมการติดเช้ือและการ 

ป้องกันบุคลากรด้านสุขภาพ (6) เวชภัณฑ์เพื่อวินิจฉัยและรักษา 

(7) วคัซนี (8) จรยิธรรมการวจิยั และ (9) การวจิยัด้านสงัคมศาสตร์ 

เพื่อตอบสนองต่อการระบาด 

เมื่อแผนระยะสั้นของประเทศสามารถน�าไปสู่การควบคุม 

การระบาดได้แล้ว แผนระยะกลางคอืการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม 

หรือการตั้งรับการระบาดระลอกใหม่ (Second Wave) หรือ 

คลื่นลูกที่ 2 ที่อาจมีเข้ามาในขณะนี้เม่ือภาครัฐมีการผ่อนคลาย 

มาตรการ เช่น ก�าลังจะมีการเปิดประเทศ การเปิดโรงเรียน รวมถึง 

ภาคเอกชนต่างๆ จะต้องมีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดการ 

ฟ้ีนตวัและยงัสามารถควบคุมการระบาดได้ และการมแีผนระยะยาว 

ที่สามารถใช้โอกาสที่เกิด New Normal ขึ้นมา ทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะปรับตัวใด้เหมาะสมอย่างไร

ทีม CMT ก็จะเป็นคนจัดเตรียมข้อมูลว ่าภาพทัศน์  

(Scenario) ต่างๆ ให้ฝ่ายต่างๆ ใน สกสว. ใช้ประกอบการท�าแผน 

งบประมาณส�าหรับการวิจัยทั้งด้านสุขภาพ และด้านสังคมและ 

เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ควบคุมการระบาดได้ดีระดับหนึ่ง 

อย่างต่อเน่ือง ภาคการศึกษาหรือธุรกิจต่างๆ ฟื ้นตัวขึ้นมาได ้

บ้างแล้ว ภาครัฐควรจะเดินหน้าท�างานอย่างไร หรือหากเกิดการ 

ระบาดที่ควบคุมไม่ได้ (Worst Case Scenario) งานวิจัยและ 

พัฒนาของประเทศควรจะมีแนวทางอย่างไร 

ปัจจุบันผลพวงการท�างานของ CMT ได้ก่อร่างสร้างตัว 

เป็นรูปธรรม เพราะข้อมูลได้ถูกน�าไปใช้ในการออกแบบแผนวิจัย 

โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ (National 

Crisis Management) ตามแพลตฟอร์มการด�าเนินงานเชิง 
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ยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategic Platform) 4 ด้าน เพิ่มเติมจาก 

ตอนแรกที่มี 16 โปรแกรม ใน “นโยบายและยุทธศาสตร์ 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  

พ.ศ. 2563 - 2570” โดยในส่วนภาคปฏิบัติ ได้มีการจัดสรร 

งบประมาณโดยการโยกงบประมาณในปี 2563 บางส่วน มาเป็น 

งบประมาณวิจัยส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น 

ในประเด็นของชุดป้องกันของแพทย์ (PPE) เครื่องช่วยหายใจ  

ข้อมูลด้านการใช้ยา ตลอดจนการเตรียมการรักษาอย่างเหมาะสม 

กับคนไข้ 

ผมคดิว่าประเทศไทยมีทิศทาง 
การจัดสรรงบประมาณการวจัิย
ท่ีเหมาะสม ตรงเป้า ดขีึน้เร่ือยๆ 

แม้ว่าตอนน้ีงบประมาณของประเทศ
ท่ีเป็นสัดส่วนงบวจัิย

เพิม่สูงขึน้กว่าเม่ือก่อน

ภายนอก (Technology Transfer) หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน 

ข้อต่อส�าหรับห่วงโซ่การผลิตระดับโลก (Global Value Chain) 

ทั้งนี้ทั้งนั้นในมิติของงานวิจัย นอกจากผลงานตีพิมพ์ที่เป็น 

องค์ความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นอย่างยิ่งแล้ว ผลลัพธ์ ที่น�าไปสู่โอกาส 

พฒันาผลติภณัฑ์ (Product) กจ็ะท�าให้งานวิจัยนัน้ๆ เกดิประโยชน์ 

อย่างเป็นรปูธรรม ยกตวัอย่างในกรณโีควดิ-19 สถานการณ์นีท้�าให้ 

ประเทศไทยหันมาตระหนักถึงความสามารถในการพึ่งตนเองได้ 

อย่างเรื่องหน้ากากอนามัย เครื่องช่วยหายใจ ชุดป้องกันโรค  

จนไปถึงยา สมุนไพร และวัคซีนเพื่อรักษา

ความคาดหวังของทีมคือ เราอยากเห็นการลงทุนของภาค 

เอกชนมาร่วมลงทุนกับภาครัฐให้มีสัดส่วนมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการ 

แสดงให้เหน็ว่าโจทย์ของงานวจิยันัน้มโีอกาสน�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

ได้จริงและมีโอกาสขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม จากการท�างานมา 

ระยะหนึ่ง ทีมงานได้ข้อค้นพบว่า ข้อมูลเชิงประเด็นเฉพาะสาขา 

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบนโยบายท่ีเหมาะสม  

เพราะว่าแต่ละประเด็นปัญหาของประเทศมีลักษณะของ “ห่วงโซ ่

การผลิตงานวิจัย” ไม่เท่ากัน บางประเด็นวิจัยอาจจะมีระยะ 

ของห่วงโซ่การผลิตไม่ยาวนัก แต่บางสาขาของบางประเด็นวิจัย  

มีขั้นตอนยาวนาน ตั้งแต่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ไปจนถึงได้ 

ผลผลิตมาสู่การใช้ประโยชน์ 

ลักษณะของประเด็นวิจัยท่ีมีห ่วงโซ่การผลิตนานน้ี  

ถ้าเราจะเริ่มจากศูนย์จนถึงให้ได้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ อาจ 

ตามไม่ทันกับความก้าวหน้าของต่างประเทศ ดังนั้น เราอาจปรับ 

บทบาทของเราในประเด็นน้ันเป็นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 

กรณีโควิด-19 ท�าให้ทิศทางงานวิจัยของประเทศ กลับมา 

พจิารณาถงึความสามารถในการพึง่พาตวัเองได้ในระดบัหนึง่ อีกทัง้ 

งานวิจัยจะน�าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อทุกภาคส่วนของ 

ประเทศ โดยค�านึงถึงความม่ันคงทางสุขภาพและอาหารมากขึ้น 

ดังนั้น การมีทีมที่เตรียมข้อมูลสนับสนุนการท�างานของหน่วยงาน 

ที่วางนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม จะท�าให้เราสามารถมองเห็น 

ทิศทางงานวิจัยของประเทศว่าจะต้องเป็นอย่างไร ตลอดจนท�าให ้

มองเห็นจุดบอกระยะการท�างาน (Mile Stones) รวมถึงเห็นว่า 

ความก้าวหน้าของงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ในประเทศอยู่ใน 

ระยะใดของบริบทของโลก 

ทางทีม CMT ได้ข้อสังเกตบางประการจากการท�างาน 

ครั้งนี้คือ นอกจากการพัฒนาประเทศจะพุ่งเป้าไปท่ีผลิตภัณฑ ์

มวลรวมในประเทศ (จดีพี)ี แล้ว เรายงัต้องค�านงึถงึการเตบิโตอย่าง 

ยั่งยืนที่ลดความเหลื่อมล�้าของผู้คนในประเทศมากขึ้น
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ผู้เขียนได้รับโอกาสจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุม AUTM Asia 2019 ณ กรุงเยรูซาเลม  
ประเทศอิสราเอล ระหว่างวันท่ี 4 - 7 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงการประชุม AUTM Asia น้ี 
มีท่ีมาจาก AUTM : Association of University Technology Managers ซ่ึงเป็น 
หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการจัดประชุม AUTM ท่ีประเทศสหรัฐ- 
อเมริกาทุกปี  โดยเห็นว่าหากต้องการให้มีคนทั่วโลกได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือเทคโนโลยีของหน่วยงานให้มากขึ้นนั้น จึงริเริ่มจัดการประชุม 

AUTM Asia โดยให้ประเทศในแถบเอเชียเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

อิสราเอล : 

วรวรรณินี เต็งสุวรรณ
ภารกิจการส่งเสริมระบบการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
worawanninee@trf.or.th

Story Touring
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AUTM Asia เมื่อปี 2016 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2559 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานร่วมกัน 

สนับสนุนให้เกิดการประชุมน้ี อาทิ ส�านักงานสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  

(องค์การมหาชน), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน 

วิทยาศาสตร์ไทย (Thai - BISPA), ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) - ชื่อเดิม, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ สกสว. เป็นต้น

ส�าหรับการเดินทางไปประชุม AUTM Asia 2019 ในครั้งนี ้

จัดที่กรุงเยรูซาเลม (Jerusalem) ประเทศอิสราเอล เนื่องจาก 

การเดินทางครั้งน้ีไม่มีสายการบินจากประเทศไทยบินตรงไปยัง 

กรุงเยรูซาเลม เราจึงเดินทางโดยสายการบิน Jordanian Airline 

ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงถึงประเทศจอร์แดน (Jordan) เพื่อ 

แวะเปลี่ยนเครื่อง และต่อไปยังกรุงเทลอาวีฟ (Tel aviv) ใช้เวลา 

ประมาณ 45 นาที ในเวลา 9.00 น. เราถึงสนามบินนานาชาต ิ

เบนกูเรียน (Ben Gurion Airport) ซึ่งห่างจากกรุงเยรูซาเลม 

ประมาณ 40 กิโลเมตร เมื่อถึงแล้ว เราก็แวะล้างหน้าล้างตาเพื่อ 

เตรียมตัวเดินทางด้วยรถบัส 

ตามโปรแกรมแรกเราจะไปเยี่ยมชม TECHNION Israel 

Institute of Technology ที่เมืองไฮฟา (Haifa) กัน TECHNION  

เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีสุดในอิสราเอล ตั้งขึ้นในปี 1923 อาย ุ

กว่า 100 ปีแล้ว มีนักวิจัยเป็น Nobel laurate ถึงสามคน 

ซึ่ง TECHNION ได้รับการสนับสนุนจาก Albert Einstein ในการ 

ระดมทุนให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ปัจจุบันมี 18 คณะ มีนักศึกษา 

มากกว่า 15,000 คน และเป็นปริญญาตรีประมาณ 9,000 คน  

ทีเ่หลอืเป็นบณัฑติศกึษา TECHNION เน้นการผลติวศิวกรเป็นหลกั 

โดยจ�านวนวิศวกรกว่า 40% ของประเทศเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ 

ในปี 2000 มีการจัดตั้ง Interdisciplinary centers ทาง 

ด้านต่างๆ เช่น Nano Technology, Life science, Quantum  

technology เป็นต้น มหาวิทยาลัยมี campus ในต่างประเทศ  

2 แห่งคือ ในมณฑลกวางตุง้ (Guangdong) สาธารณรฐัประชาชนจีน 

และที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) สหรัฐอเมริกา 

โดยทั้งสองประเทศเป็นผู้ขอให้ทาง TECHNION ไปเปิด campus 

ที่นั่น และ CEO ของ Startup และ Hi - tech companies  

ในอิสราเอลกว่า 70% จบมาจาก TECHNION งบประมาณของ  

TECHNION ประมาณ 70% มาจากรัฐบาล ที่เหลือคือมาจาก 

รายได้ของมหาวิทยาลัย 

หลังจากนั้นเราได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายของ Assoc. 

Prof. Avi Schroeder เล่าถึงประสบการณ์การท�าวิจัยเรื่อง Drug 

deliveries และ Personalized medicine ซ่ึงท�าตั้งแต่ Basic 

Research ไปจนถึง Tech transfer โดยมีบริษัท Spin offs แล้ว 

ถงึ 5 แห่ง มบีริษทัทีไ่ด้ควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition 

หรือ M&A) โดยบริษัทยาขนาดใหญ่จากอินเดีย และมีบริษัท 

ที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาระบบน�าส่งวัคซีนป้องกันโรค 

จุดขาวในกุ้ง ท่ีน่าแปลกก็คือ Dr. Avi ท�าเรื่องโรคจุดขาวในกุ้ง 

ในประเทศไทยแต่ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยเลย... Dr. Avi  

เล่าว่าการท�างานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมและ Startup เป็น 

การท�างานพิเศษเพิ่มด้วยตัวเอง นอกเหนือจากงานสอนตามปกต ิ

ของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ที่ท�าเพราะเป็นความต้องการส่วนตัว 

และอยากสร้างงานให้นักศึกษาที่จบไปด้วย

หลังจากได้รับฟังประสบการณ์ดีๆ แล้วก็ได้เวลาเดินทาง 

เข้าเมืองเยรูซาเลม เพื่อเข้าที่พัก การเดินทางจากเมืองเทลอาวีฟ 

ไปเมืองไฮฟา รถบัสจะว่ิงเป็นวงกลมต่อไปเรื่อยๆ TECHNION 

เป ็นมหาวิทยาลัยถ ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วเหมือนเป ็น
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มหาวิทยาลัยที่อยู่บนดอยสุเทพ ถนนหนทางดีมาก แต่ก็คดเคี้ยว 

และมีหลายโค้ง เล่นเอาผูเ้ขยีนเมารถเลยทเีดยีว เมือ่รถวิง่ข้ามภเูขา 

Carmel Mountain มาแล้ว เราจะเจอกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

ระหว่างทางเราแวะชม Bahá'í Garden ซึ่งมองจากด้านบนจะเห็น 

เป็นสวนสวยงามและมีท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีฟ้าเป็นพื้นล่าง 

สวยงามมาก ระหว่างทางเราเห็นส�านักงานของบริษัทข้ามชาติที่มี 

ชื่อเสียงต่างๆ ที่มาตั้งที่เมืองไฮฟา เช่น Microsoft, Google,  

Amazon, Intel, Yahoo และ Philips healthcare R&D เป็นต้น

เช้าวันแรกของการประชุม ผู้เขียนออกจากท่ีพักแต่เช้า 

เพื่อเดินเท้าไปยังสถานท่ีจัดประชุม อากาศท่ีน่ีเย็นสบายประมาณ 

15 องศา เป็นการออกก�าลังกายยามเช้าไปในตัว พร้อมกับชม 

บ้านเมืองในเขตเมืองใหม่ของเยรูซาเลม ตามสี่แยกจะพบเห็น 

ต�ารวจพร้อมอาวุธครบมือคอยประจ�าการ ใจหนึ่งก็หวั่นๆ ใจหนึ่ง 

ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่เพื่อความปลอดภัยท�าให้เรา 

เดนิเท้าได้อย่างมัน่ใจ คนทีน่ีขั่บรถกันเรว็และแรงมากเนือ่งจากเป็น 

เมืองที่อยู่บนเขา แต่คนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เห็นได้จาก 

ถ้าคนเดนิเท้าถงึทางม้าลายรถจะหยดุทนัที และทีน่ีท่กุสีแ่ยกไฟแดง 

มีที่กดปุ่มไฟแดงส�าหรับข้ามถนน เราใช้เวลา 15 นาทีก็ถึงสถานที ่

จัดงาน การลงทะเบียนเป็นไปอย่างเรียบง่าย สะดวกรวดเร็ว เราได้ 

ป้ายคล้องคอกบัการ์ด Shuk - tech มา 1 ใบ ใช้ส�าหรบัแลกอาหาร 

หรือเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นยังไม่ทราบได้…

การบรรยายแรกของงานประชุมเริ่มต้นด้วย Keynote  

address ในหัวข้อ Infusion of Innovation and Entrepre- 

neurship on Campus : Early Successes Create Significant 

New Goals โดย Prof.Yaffa Zilbershats, Chair, Planning and 

Budgeting Committee, Israeli Council for Higher Education 

เทยีบได้กับส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ. - ชือ่เดมิ) 

ได้กล่าวถึงระบบการศึกษาของอิสราเอลซึ่งมีสัดส่วนของนักศึกษา 

ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สูงมาก ดังนั้นการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเกิดจากนักศึกษาระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก รวมถึงทิศทางระดับอุดมศึกษา (higher educa-

tion) ของอิสราเอลจะเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (entrepre-

neurship) ทั้งในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับแผน 

และงบประมาณของประเทศ 

ในด้านการศกึษาจะเป็นไปตามแผนพฒันาการศกึษาระดับ 

อุดมศึกษา ซึ่งเป็นแผนภาคบังคับระยะยาว 6 ปี (6 - year higher  

education plan) หากมกีารเปลีย่นแปลงทางการเมืองในระหว่างนี ้

แผนพัฒนาการศึกษาฯ นีจ้ะยงัคงอยู ่ทัง้นีแ้ผนงานส�าคัญ (Flagship) 

3 ด้านจะเน้นด้าน Quantum Science and Technology, Data 

Science และ Personalized Medicine ส่วนการสนับสนุน 

จากภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยงานที่ชื่อ Israel  

Innovation Authority เพื่อขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม และเริ่มมี 

บางมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านทักษะที่จ�าเป็น (soft skills) ที่สามารถ 

น�าไปใช้ได้ในชีวิตจริงของนักศึกษาโดยมีการให้คะแนนในส่วนนี้ 

มากขึ้น ไม่ใช่ดูจากคะแนนการสอบเพียงอย่างเดียว รวมถึงเน้น 

ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกใช้งานวิจัยในการสร้างธุรกิจ 

มากข้ึน…การเปิดงานโดยการบรรยายภาพรวมการศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษาของประเทศนี้เป็นหัวข้อที่ดีท่ีท�าให้เราเห็นภาพรวมของ 

การศกึษาของประเทศอสิราเอล ซ่ึงเป็นตวัก�าหนดทศิทางการศึกษา 

ของคนในประเทศ ท�าให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเดินไปได้แบบ 

ไม่หลงทาง

การประชุม 3 วนัหลังจากนีจ้ะมีการแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 

หลายห้องจัดเป็น Parallel sessions ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก 

ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการของหน่วยจัดการเทคโนโลยี (Techno- 

logy Transfer Office; TTO) การร่วมมือกันในการท�างานวิจัย 

ต่างๆ (Public - Private Collaborations) Best Practices 

ปัญหาอุปสรรค การให้ Start up มาน�าเสนอการ Pitching  

รวมถึงการท�า Brainstorming จากผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจาก 

หลากหลายประเทศและหลายหน่วยงานตามหัวขอ้ New Models  

for Inter - Institutional and International Knowledge - 

based Collaborations รวมถึงการท�าความรู้จักผู้เข้าร่วมประชุม 

ส�าหรับผู้จัดงานในครั้งน้ีคือ YISSUM ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ด้าน Technology Transfer ในรูปแบบบริษัทของ The Hebrew  

University of Jerusalem พิธีเปิดงาน AUTM Asia 2019  

อย่างเป็นทางการโดย Dr.Yaron Daniely ประธานการจัดงาน 

กล่าวเปิดงานร่วมกับ Dr.Richard Chylla, ประธานบอร์ดของ 

AUTM, Michigan State University 

Academic

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

งานเลี้ยงหลังเลิกประชุม

ที่อิสราเอลน้ีหลังเลิกประชุมผู้จัดงานพาพวกเราขึ้นรถบัส 

แล้วไปปล่อยที่ตลาดสดที่ชื่อ Mahane Yehuda market ซึ่งเป็น 

ตลาดเก่าแก่ร้อยกว่าปีแล้วแต่ยังคงสีสันของเยรูซาเลม รูปแบบ 

การจัดงานคือมีการน�าเสนอผลงานเทคโนโลยีกลางตลาดสด!  

เป็นอะไรที่แปลกและแหวกแนวมาก ท�าให้พวกเราได้มีโอกาสเห็น 

เทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมของชุมชนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผู้เขียน 

คิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลมาก พวกเราใช้บัตร Shuk - tek (Shuk  

แปลว่า ตลาด) ที่ได้มา น�ามาแลกเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มและก็ 

เดินซื้อของฝากกลับเมืองไทยกัน ตลาดน้ีมีความแปลกคือ ฟาก 

ทางเดินด้านหนึ่งจะขายอาหารสด ผักผลไม้ เครื่องเทศและ 

ขนมหวาน อกีฟากของทางเดนิก็เป็นร้านอาหารแนววัยรุน่ ผกัผลไม้

ที่นี่มีสีสันสดใสขนาดใหญ่มาก และที่ส�าคัญราคาถูกมากด้วย... 

ทราบหรือไม่ว่าอิสราเอลเป็นประเทศส่งออกผักผลไม้เข้ายุโรป 

ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ...

การประชุม 3 วันน้ี ผู้เขียนได้ข้อคิดจากการฟังบรรยาย 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู ้บรรยายหลากหลายอาชีพ  

รวมถึงท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยจัดการ 

ทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทยที่ได้ 

แลกเปลีย่นพูดคยุกนัทกุวนัหลงัการประชมุเกีย่วกบัการรบัรู ้ ความคิด 

หรือไอเดียบางส่วนในการท�างานของคนอิสราเอล เป็นต้นว่า 

อิสราเอลมีการจับมือกับจีนในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 

และตั้งศูนย์วิจัยที่ประเทศจีน ซึ่งฝั่งหนึ่งมีความเข้มแข็งด้านความรู ้

อกีฝ่ังหนึง่มคีวามเข้มแขง็ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละคน ความร่วมมอื 

ในการวิจัยหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องอาศัยระยะเวลาใน 

การสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งต้องมีความเชื่อใจกัน  

ต้องมองที่ผลสุดท้ายมากกว่าราคาตั้งแต่แรก

การสร้างนวตักรรมบางครัง้ไม่จ�าเป็นต้องมกีารจดสทิธบิตัร 

เสมอไป เพราะอาจเกิดต้นทุนที่สูงในขณะที่เทคโนโลยียังไม่มี 

ความพร้อมใช้ รวมถึงเมื่อ Startups ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วประสบ 

ความส�าเร็จ บริษัทควรที่จะสามารถขอซื้อสิทธิในเทคโนโลยีนั้นได ้

และในทางกลับกันเมื่อบริษัทล้มเหลว กรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีน้ัน 

ควรย้อนกลบัไปทีเ่จ้าของเดมิได้เพือ่เปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ท่ีมศัีกยภาพ 

น�าไปใช้ได้ ควรมีกองทุนส�าหรับทดสอบความเป็นไปได้ของ 

เทคโนโลยี (proof concepts) และกองทุนส�าหรับ Startup  

(seed funds) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการวิจัย 

และพฒันาเชงิพาณชิย์ก่อนการใช้กองทนุแบบร่วมทนุกนั (ventures 

capital) ซ่ึงเป็นการระดมทุนจากภาคเอกชน และในการท�า  

Startups ควรจ้างผูเ้ชีย่วชาญทางธรุกิจด้านต่างๆ มาช่วยด�าเนนิการ 

ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ควรท�า 

ผู้เขียนสังเกตจากการน�าเสนอ Pitching ของ 5 บริษัท  

พบว่าผู้ท่ีน�าเสนอจะเป็น CEO หรอืเป็น Business Development 

มากกว่าที่จะเป็นนักวิจัยมาน�าเสนออย่างบ้านเรา และน�าเสนอ 

ความต้องการอย่างชัดเจน เช่น ปัจจุบันเทคโนโลยีอยู่จุดไหนแล้ว  

มกีารลงทนุไปเท่าไร และทีม่าน�าเสนอในวนันีต้้องการเงนิทนุในการ 

พัฒนาส่วนนี้อีกเท่าไร โดยบอกจ�านวนเงินชัดเจน การท�าสัญญา 

อนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) ก็ต้องนิยามให้เข้าใจ 

ตรงกนัทกุฝ่ายทัง้นกัวจัิย นกัลงทนุ และนกักฎหมาย เช่น นยิามของ 

งานวจิยัในระดบัต่างๆ ทีส่่งผลต่อสญัญา ระดบัการวจิยัขัน้ไหนบ้าง 

ที่จะครบก�าหนดการช�าระเงินต้องให้ชัดและต้องเข้าใจตรงกันทุก 

ฝ่าย และสิ่งส�าคัญสุดท้ายที่ควรค�านึงคือ การสร้างความสัมพันธ์ 

ที่ดีทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ (Technology Transfer Officer; TTO) 

และนกัวจิยั นกัวจัิยและนกัลงทุน นกัลงทนุและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน 

บริหารจัดการเทคโนโลยี (TTO) ซ่ึงผู้เขียนมีความเห็นตรงกันว่า 

หากมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีจ็ะเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยให้การท�างานร่วมกนั 

ของทุกฝ่ายราบรื่น

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ส�าหรบัในบรบิทประเทศไทยนัน้ ได้มกีารรวมกลุม่เครอืข่าย 

การท�างานในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาของมหาวทิยาลัย 

ต่างๆ อย่างเข้มแข็งมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว อย่างการเข้าร่วม 

ประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยมากที่สุดถึง 21 คน จาก  

5 หน่วยงาน 6 มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาหน่วยจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญาของมหาวทิยาลยัทีเ่ข้มแขง็ได้รบัการอบรมด้านทรพัย์สนิ 

ทางปัญญาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World  

Intellectual Property Organization; WIPO) ซึ่งเป็นโครงการ 

ระยะยาว 5 ปี และหน่วยงานเหล่านี้ได้เข้าร่วมโครงการพี่ดูแลน้อง 

ทีจ่ดัโดย สกอ. (เดมิ) เพือ่ช่วยบ่มเพาะหน่วยบรหิารจดัการน้องใหม่ 

อีกที ซึ่งเป็นข้อดีในการท�างานอย่างเป็นเครือข่ายของประเทศไทย 

ในด้านนักวิจัยกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ัน ได้มีการ 

ส่งเสริมให้มีมุมมองทางด้านธุรกิจมากข้ึน เช่น สกสว. ในขณะท่ี 

เคยเป็นหน่วยงานให้ทุน เคยให้ทุนอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ 

สนบัสนนุการสร้างนกัวจิยัแกนน�าในการสร้างนวตักรรม (Leaders 

in Innovation Fellowships; LIF)” แก่นักวิจัยไทยโดยมีการจัด 

อบรมทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โครงการ IP-UP 

ที่ สกสว. เคยจัดอบรมถึง 2 รุ่น รุ่นละ 3 ระดับ ให้กับหน่วยงาน 

ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ที่สนใจในกำรท�ำ Technology Transfer 
AUTM : https://autm.net/
YISSUM : http://www.yissum.co.il/
http://licensingthailand.com/

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองเยรูซำเลม ประเทศอิสรำเอล
ค่าเงิน 1 shekel ประมาณ 9 บาท 
ค่าครองชีพของที่นี่ค่อนข้างสูงราคาน�้าเปล่าขวดละ 8 shekel 
บะหมี่ยากิโซบะผัดเริ่มต้นกล่องละ 35 shekel
ค่ารถไฟฟ้า (Light rail) 5.90 shekel ตลอดสาย 

หากมีโอกาสได้ไปเยือนอิสราเอล อย่าลืมไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อิสราเอลรอบดึกในวันอังคาร ซึ่งจะปิดดึกเป็นพิเศษถึง 21.00 น. 
(https://www.imj.org.il/en) โดยมีค่าเข้าชม 54 shekel ให้บรรยากาศเหมือนในหนัง Night at the Museum เลยทีเดียว

ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยให้เห็นภาพการบริหารจัดการ 

ทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้ามาแล้ว และจาก 

การเดนิทางของพวกเราในนามคณะผูเ้ข้าร่วมจากประเทศไทยทีไ่ด้ 

เดินทางไปไกลและได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและแตกต่าง 

ของประเทศที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว การน�าตัวอย่างและ 

ประสบการณ์เหล่านี้มาปรับใช้ในการท�างานจะช่วยให้การท�า  

Technology Transfer ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

การเดินทางในครั้งนี้ผู้เขียนต้องขอขอบคุณ สกสว. และ 

ผู้บรหิาร สกสว. ทกุท่านทีใ่ห้โอกาส รวมถึง ดร.อรกนก พรรณรกัษา 

ผู้ประสานงานตั้งแต่การลงทะเบียนตลอดจนการเดินทางท้ังทริป 

รวมถึงทุกๆ ท่านที่ร่วมเดินทางในครั้งน้ีที่คอยดูแลกันและกัน 

มา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน AUTM Asia 2020 

ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2020 ณ เมือง 

เซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ก�าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก 

สถานการณ์ Covid-19) ผู้สนใจคอยติดตามข่าวกันนะคะ

Academic
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เบ้ืองหลัง ทัพหน้า
“วิจัยคุมโควิด”

โดย...ธนภัทร ศรีกระจ่าง

หากเปรียบการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เสมือนสงคราม 
กองรบแนวหน้าของประเทศไทยคงหนีไม่พ้นเหล่านักรบเสื้อกาวน์จากกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายแรก 
ในประเทศไทยและเป็นรายแรกนอกประเทศจีน ก็ถือเป็นจุดของเริ่มต้นความท้าทาย  

กรมควบคุมโรค ในการทำาหน้าที่หยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้าย

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ภารกิจส�าคัญครั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ผนึกก�าลังกับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวง อว. ได้จัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) ซ่ึง 

มอบหมายให้ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วย 

ด�าเนินการหลัก และประสานงานในทุกส่วนของกระทรวงฯ ให้มี 

กลไกการจดัการความรู้ ประมวลความรู้ทีถ่กูต้อง รวดเรว็ เข้าใจง่าย 

และเชื่อมเข้ากับกลไกของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ 

โดย RKEOC ได้จัดท�าข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ และ 

องค์ความรู้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่ Info- 

graphic และคลปิวดิโีอ เช่น คลปิวดิโีอ “COVID-19 แพร่กระจาย 

ได้อย่างไร และคณุจะป้องกันตวัเองได้อย่างไร ?” ร่วมกบัองค์การ 

อนามัยโลก (https://youtu.be/yJh9v6q8z5s) และได้จัดท�า 

การบริหารจัดการเมื่อเข้าสู่ระยะท่ีมีผู้ติดเช้ือจ�านวนมากในระยะ  

Community Spread 

กรมควบคุมโรคยังร ่วมกับ วช. ในศูนย์ประสานงาน  

Coordinated Research Unit เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความ 

ร่วมมือด้านการวจิยั รวบรวมข้อมลูด้านการวจิยั โดยมทีีต้ั่งของศนูย์ 

อยู่ที่กรมควบคุมโรค วช. ได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

เร่งด่วนไว้แล้ว 250 ล้านบาท โดยในขณะนี้ได้ให้ทุนวิจัยไปแล้ว  

10 โครงการ ในประเด็นการศึกษาเชื้อและลักษณะพันธุกรรมของ 

เชื้อไวรัส โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม แบบจ�าลอง 

ทางคณิตศาสตร์เพื่อความเข้าใจการแพร่กระจายของเช้ือ วิธีการ 

วินิจฉัย ชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยที่รวดเร็วแม่นย�า และการพัฒนายา 

และวัคซีน

มีการใช้ระบบ Tracking เพื่อติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ 

ซ่ึงมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงและเฝ้าระวัง ด้วยแพลตฟอร์ม  

แอปพลิเคชัน DDC-Care : ระบบติดตามและประเมินผู ้ท่ีม ี

ความเส่ียงต่อโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 พัฒนาโดย ส�านักงาน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็น 

ความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ส�านกังานพฒันารัฐบาลดจิทัิล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ส�านกังาน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยจะเป็นระบบ 

ตดิตามและประเมนิผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อโรค เพือ่ตดิตามและประเมนิ 

สุขภาพผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและ 

Community Networking
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ต้องกกัตวัเองภายในทีอ่ยูอ่าศยัเป็นเวลา 14 วนั ซึง่กรมควบคมุโรค 

จะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบ เพื่อให ้

ค�าแนะน�าและข่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อมีอาการ

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการเดินทางของกลุ่มเส่ียง 

เพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป โดยบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับ 

กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน DDC-care เพ่ือ 

รายงานสขุภาพเป็นเวลา 14 วนัได้เช่นเดยีวกนั ในขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 

การเตรียมอัพโหลดข้ึนท้ังในระบบของแอปเปิล กูเกิล และหัวเว่ย 

คาดว่าจะใช้งานได้ภายในวนัที ่16 มนีาคม 2563 และจะด�าเนนิการ 

ติดต้ังที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 

ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านพรมแดนทางบก รวม 46 ด่าน โดยมี 

บริการติดตั้งผ่าน QR code ที่หน้าด่าน พร้อมระบบป้องกันคนที ่

ไม่ใช่กลุม่เป้าหมายเข้ามาใช้ ตลอดจนระบบป้องกนัข้อมูลส่วนบคุคล

ระดับสงู ซึง่โครงการดงักล่าวเป็นความร่วมมอืของส�านกังานพฒันา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ส�านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมือง ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู ้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่  

(TTSA)

ในแต่ละวันยังมีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ใน 

ประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา  

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประมวลสถานการณ์ให้ชาวไทย 

ได้รับรู้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน

ปัจจุบนั กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ มนีายแพทย์ 

สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค 

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่ึงในหน่วยงาน 

ราชการทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาสขุภาพของประชาชน ทีมุ่ง่เน้น 

การเป็นผูน้�าด้านวชิาการและเทคโนโลยกีารป้องกนัและควบคมุโรค 

ของประเทศและระดับนานาชาติ ที่มีวิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับ 

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

ภายในปี 2580” นับว่าอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการ 

ท�าให้ประชาชนชาวไทยสามารถใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปอันตราย 

จากสิ่งที่เรายังไม่รู้จัก

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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สวรส.
กับการออกแบบการวิจัยเชิงระบบ

แก้ วิกฤตโควิด-19
โดย... วรรณสม สีสังข์

หลังประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนของ 

ประเทศต่างวางแผน ค้นหาแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดดังกล่าว “สถาบันวิจัย 

ระบบสาธารณสุข (สวรส.)” ในฐานะหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบสุขภาพและ 

สาธารณสุข ถือเป็นแม่ทัพส�าคัญ ในการระดมสมองเพื่อออกแบบท�างาน “การจัดการงานวิจัยเชิงระบบ 

เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงสาธารณสุข 

Community Networking
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ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักพัฒนา 

นโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ ส�านกังาน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านชีววิทยาศาสตร์ ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ตลอดจนคณะแพทยศาสตร์จากมหาวทิยาลยัต่างๆ โดยนายแพทย์ 

นพพร ชืน่กลิน่ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

เปิดเผยข้อมูลว่า ที่มาที่ไปของการขับเคลื่อนงานดังกล่าว เกิดขึ้น 

หลงัจากทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 สกสว. ได้จดัสรร 

งบประมาณวงเงิน 20 ล้านบาทจากงบส�ารองกองทุนให้กับ สวรส. 

ส�าหรับสนบัสนนุและออกแบบการวจิยัเชงิระบบเพ่ือรวบรวมข้อมลู 

การวิจัยโควิด-19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน 

โดยการร่วมระบุโจทย์วิจัยเชิงระบบท่ีตอบสนองต่อ 

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 การประสานความร่วมมือกับ 

หน่วยนโยบายคือ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ 

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยด้านสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ 

ก�าหนดทิศทางการวิจัยระบบสุขภาพในการรับมือการระบาดใน 

ภาวะวิกฤตและหลังภาวะวิกฤต ตลอดจนจัดท�าเครือข่ายการวิจัย 

ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์

โดยรวบรวมมาตรการต่างๆ ทัง้ด้านสาธารณสขุและเศรษฐศาสตร์/ 

สงัคม เพ่ือพฒันาเป็นฐานข้อมูลวจิยัโควดิ-19 ของประเทศ ส�าหรบั 

การตดิตามสถานการณ์อย่างรอบด้าน นอกจากนี ้สวรส. จะด�าเนิน 

การประสานความร่วมมือกับหน่วยบริหารทุนวิจัยของประเทศ  

เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนและเน้นการท�างาน 

ทีเ่กดิประสิทธภิาพสงูสุด โดยเร่งด�าเนนิการพฒันางานวจัิยเชงิระบบ 

ตามองค์ประกอบของกรอบแนวคิดระบบสุขภาพ (6 Building 

Blocks) ประกอบด้วย 

1. ระบบบริการสุขภาพ อาทิ การวิจัยและพัฒนาเพื่อ 

เตรยีมความพร้อมของระบบบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งในช่วงก่อนเกิดวิกฤต  

ขณะเกิด และหลังเกิด เพื่อลดความสูญเสียของประชาชนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ การวิจัยเพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของสถาน 

พยาบาลเพื่อรองรับโควิด-19 ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

2. ระบบก�าลังคนด้านสุขภาพ อาทิ การจัดสรรบุคลากร 

ทางการแพทย์หมุนเวียน 

3. ระบบข้อมูลสุขภาพ อาทิ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ 

การเฝ้าระวัง ระบบเตือนภัย ระบบประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูล 

ต่อสาธารณะและป้องกันข่าวลวง

4. ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน 

อาท ิการวจัิยพฒันาระบบ logistic เพือ่การกระจายยา/ชดุทดสอบ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การส่ง 

การตรวจวเิคราะห์ การป้องกนัการขาดแคลนชดุป้องกนัส่วนบคุคล 

(PPE) 

5. ระบบการเงินการคลังสุขภาพ อาทิ มาตรการทาง 

การเงินการคลังที่สนับสนุนระบบสุขภาพในช่วงก่อนเกิดวิกฤต  

ขณะเกิด และหลังเกิด ผลกระทบต่อการเงินการคลังในการจัดการ 

สถานการณ์โควิด-19 รูปแบบการจ่ายเงินในการตรวจคัดกรอง 

และรักษา 

6. การอภิบาลระบบสุขภาพ อาทิ การวิจัยเพื่อพัฒนา 

ข้อเสนอการประสานงานระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการส่ังการทั้งช ่วงก่อนเกิดวิกฤต ขณะเกิด และหลังเกิด  

การประเมินมาตรการ Social distancing การปิดบางสถานที่  

การจ�ากัดพื้นที่

7. การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ อาทิ การวิจัยที่สนับสนุน 

การพัฒนามาตรการต่างๆ ที่ควบคุมและลดการตีตราและปฏิบัต ิ

ปัจจุบัน สวรส. ได้น�าพิมพ์เขียว (Blueprint) งานวิจัยจาก 

องค์การอนามัยโลก (WHO) มาวิเคราะห์อุดช่องว่างโดยระบุโจทย์ 

วิจัยให้ชัดเจนขึ้นในบริบทประเทศไทย ซ่ึงจาก WHO Research  

Blueprint ใน 9 ประเดน็ ประกอบด้วย (1) เชือ้ไวรสัและการวนิจิฉยั 

(2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมและพาหะ (3) ระบาดวิทยา (4) การดูแล 

ผู้ป่วย (5) การป้องกันควบคุมการติดเชื้อและการปกป้องบุคลากร 

ด้านสุขภาพ (6) เวชภัณฑ์เพ่ือวินิจฉัยและรักษา (7) วัคซีน  

(8) จริยธรรมการวิจัย (9) การวิจัยด้านสังคมศาสตร์เพื่อการ 

ตอบสนองต่อการระบาด ด�าเนนิการโดยขอความร่วมมอืหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการน�าเสนองานวิจัยท่ีมีอยู่อย่างเร่งด่วน 
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เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากผลการประเมิน 

การปฏิบัติตนของประชาชนไทยต่อมาตรการต่างๆ (3) โครงการ 

พัฒนากรอบยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของประเทศไทยในการ 

ตอบสนองต่อการระบาดโควิด -19 (4) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา 

มาตรการกักตัวส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ที่สัมผัสผู้ติดเช้ือโควิด-19 (5) โครงการวิจัยพัฒนาแบบจ�าลอง 

บูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ (6) โครงการ 

ปล่อยเชื้อไวรัสที่มีชีวิตอย่างยืดเยื้อในผู้ป่วย COVID-19 เป็นต้น 

การขับเคลื่อนงานครั้งนี้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลว่า พร้อมสนับสนุน สวรส. ใน 

การท�างานวิจัยในสถานการณ์เร่งด่วนน้ี โดยเน้นให้เริ่มจาก 

งานวิจัยในรูปแบบทั้งงานวิจัยเร่งด่วน (Quick Research)  

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อน�าเอา 

งานวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 

ให้หน่วยงานระดับนโยบายเลือกใช้ด�าเนินงานเดินหน้าต่อการ 

รับมือโรคโควิด-19 ได้ทันท่วงที ตลอดจนน�าข้อมูลสะท้อนกลับ 

ให้แก่ผู้ก�าหนดนโยบาย เพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พร้อมให้ สวรส. เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านวิจัยโควิด-19 เพื่อ 

ให้รู้ว่ามีหน่วยงานใดหรือใครท�าอะไร ที่ไหน ความพร้อมในการน�า 

งานวิจัยมาใช้ประโยชน์ โดยให้มีการรายงานสถานการณ์การวิจัย 

เป็นระยะอย่างต่อเนื่องต่อไป

ไม่เหมาะสม เช่น การเหยียดเชื้อชาติ หรือเหยียดประชาชนในชาต ิ

เดียวกันที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด 

8. การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ การวิจัยมาตรการ 

ทางเศรษฐศาสตร์ทีเ่ช่ือมโยงกบัมาตรการทางสาธารณสขุเพือ่รับมอื 

กบัสถานการณ์โควดิ-19 มาตรการทางการเงนิการคลงัเพือ่ปกป้อง 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางการปรับเปลี่ยนโรงแรมเพ่ือ 

เป็นโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิดระยะไม่รุนแรง เป็นต้น

โดยแผนงานวิจัยมีการเดินหน้าไปแล้วหลายโครงการ เช่น 

(1) โครงการเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิต (Life 

Journey) และกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทย ภายใต้สถานการณ ์

โควดิ-19 (2) โครงการสงัเคราะห์มาตรการและนโยบายของรฐับาล 

Community Networking

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ท่ามกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 นับเป็นความท้าทายดา้นสาธารณสุข 
ท่ีร้ายแรงท่ีสุดของมวลมนุษยชาติท่ัวโลก ท่ีถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้โควิด-19  
เป็นโรคระบาด (Pandemic) แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาโควิด-19 และยังไม่มีใครสามารถ 
ตอบได้ว่าการระบาดครั้งนีจ้ะดำาเนินไปถงึเมื่อไร การเตรียมความพร้อมเชิงรุกด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุขของประเทศ จะเป็นอกีหน่ึงนโยบายสำาคญัท่ีจะชว่ยตอบโจทยก์ารพฒันาระบบสุขภาพ 
ของทั้งประเทศ ณ เวลานี้ได้

ที่มาข้อมูล : คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
  ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข
  ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
  ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
เรียบเรียง : ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย

ONE STOP SERVICE
ด้านการแพทย์
เพ่ือประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษยชาติ
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* Seed Fund คือระดับการลงทุนของ Startup ที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือธุรกิจที่จับต้องได้ระดับหนึ่ง และต้องการพัฒนาต่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 หรือเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เพื่อดูว่าสิ่งที่ตัวเองท�าสามารถไปต่อได้แค่ไหน

 ที่มา : https://blog.pttexpresso.com/startup-funding/

คณบดคีณะแพทยศาสตร์ท่ัวประเทศ ร่วมประชุมกับ
ดร.สุวทิย์ เมษินทรย์ี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศกึษาฯ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท�าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา 
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์  
การพยาบาล การสาธารณสุข การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ให้เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการวิจัย เป ็นเรื่องท่ีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม เลง็เห็นความส�าคัญ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ซึ่งเป็น 
ขั้นตอนที่ส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ก่อนที่จะ 
ขึ้นทะเบียนและสามารถน�ามาใช้โดยผู ้ป่วยและผู้บริโภคทั่วไป  
จงึมนีโยบายการสนบัสนนุ “ศนูย์ทดสอบยาและเวชภณัฑ์ทางคลนิกิ 
ระดับประเทศ” เพื่อให้เป็นจุดประสานงานระดับชาติ ส�าหรับ 
รองรบัการพฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรมทีค่ดิค้นหรอืประดษิฐ์ภายใน 
ประเทศ รวมถงึรองรบัการลงทนุจากต่างประเทศทีต้่องการท�าวจัิย 
และเก็บข้อมูลในประเทศไทย

การจัดตั้งองค์กรเพื่อการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทย 
(Thailand Clinical Research Enterprise; TCRE) เป็นแนว 
ความคิดร่วมกันของรัฐมนตรี 3 ท่านคือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร และ ศ.คลินิก 
เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ท่ีต้องการเพิ่มขีดความสามารถ 
ของประเทศไทยในการแข่งขันกับประเทศอื่นด้านวิจัยทางคลินิก 
โครงการนีเ้ป็นความร่วมมอืของคณะแพทยศาสตร์จากมหาวทิยาลยั 
ต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อให้มี 
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

โครงการนี้ริ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 จากที่ประชุม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) โดยโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกได ้
ลงคะแนนเสียงเลือกให้ ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ เป็น System 
Integrator ของโครงการนี้ ซึ่ง ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ และทีม 
ได้เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนวิจัยทางคลินิกจาก 
โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมสังคมสูงอายุ (Ageing Society  
Innovation Hubs) ที่มี ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ เป็นประธาน 
เป็นจ�านวน 91 ล้านบาท เพื่อเป็น Seed Fund* ในการสนับสนุน 
เครือข่ายโครงการวิจัยทางคลินิก (National Clinical Research 
Center Network) เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0  

และเพิ่มโอกาสของประเทศในกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการดังกล่าวมีการลงทุนแบบ Public-Private  
Partnership (PPP) เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นองค์กรธุรกิจ 
เพื่อรับจ้างท�าวิจัยทางคลินิก ที่มีรัฐบาล และ/หรือ มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับภาคเอกชน ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐ 
เกาหลี ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย โดยปัจจบุนัโครงการ 
ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท�างาน และคณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย  
Thailand 4.0 โดยคณะท�างานการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลได้ 
แสวงหาผู ้ร ่วมลงทุนที่เป็นภาคเอกชน โดยได้เชิญให้ธนาคาร 
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือเข้าร่วมลงทุน 
เพื่อจัดตั้งบริษัท

นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ 2563 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตั้งงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนโครงการ TCRE นี้ไว้กับหน่วยบริหารจัดการทุนด้าน 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต ้
โครงการ BCG in Action เป็นจ�านวนเงิน 250 ล้านบาท

ที่มา : www.most.go.th
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ด้วยประโยชน์ข้างต้นของการเกิดองค์กรดังเช่น 
TCRE น้ี จึงน่าจะเป็นจุดสำาคัญท่ีจะช่วยให้การตอบโจทย์ 
ของประเทศเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก

ห่วงโซ่การพฒันา   
(Value Chain 
Development)

1. จะท�าให้เกิดระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One stop service) ด้านการวิจัยทางคลินิก

2. ร่วมผลักดันให้มีระบบการท�างานร่วมกับส�านักงาน 
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศ 
ไทย หรือ Central Research Ethics Committee (CREC) และ 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทีจ่ะช่วยลดระยะเวลา 
การขออนุญาตและขึ้นทะเบียนทดสอบยา

3. เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมถึงการ 
พัฒนาทักษะเพิ่มเติมและสร้างทักษะใหม่ (upskill/reskill) ให้กับ 
บคุลากรทางการแพทย์ในการท�างานวจิยัทางคลนิกิ เพือ่เพิม่โอกาส 
การได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทางคลินิก

4. ส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมในห่วงโซ่ของการวิจัย 
พัฒนายา ชีววัตถุ อาหารเสริม โภชนเภสัช (nutraceuticals)  
เวชส�าอาง (cosmeceuticals) เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์หรือ 
วิธีการรักษาโรคที่ต้องผ่านการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) 

5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและสังคมสูงวัย  
(Ageing Society) สร้างขีดความสามารถในด้านธรุกจิการทดสอบยา 
สารชีวภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงโภชนเภสัช เพื่อให้ 
สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอย่างสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์  
และมาเลเซีย 

6. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ 
(Centralized Database) เช่น ฐานข้อมลูของ Clinical Research 
Center (CRC) ฐานข้อมูลของ Investigators ที่จะเป็นประโยชน ์
ต่อประเทศด้านการวจิยั หรือพฒันานวตักรรมต่างๆ ทางการแพทย์ 
ของประเทศไทย

7. ช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�าวิจัยทางคลินิก 
(Clinical Trial) และเอกสารสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และช่วยเพิม่ 
อ�านาจการต่อรองราคา ท�าให้คณะแพทยศาสตร์ได้รบัผลตอบแทน 
ที่ยุติธรรมมากขึ้น 

8. ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือ 
แพทย์ (medical devices) ในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันการจ้าง 
องค์กรที่รับท�าวิจัยตามสัญญา (Contract Research Organiza-
tion; CRO) ข้ามชาติ เพ่ือทดสอบยาหรือเครื่องมือแพทย์มีราคา 
สงูมาก ท�าให้การวจิยั พัฒนา และผลติยาของบรษัิทในประเทศไทย 
มีต้นทุนสูง 

9. ใช้ในกรณทีีม่โีครงการทีส่ามารถตอบโจทย์ของประเทศ 
หรือมีสถานการณ์ที่ต้องการความเร่งด่วนในการท�าการวิจัยทาง 
คลนิกิ เช่น การท�าวคัซนี COVID-19 หรอืมคีวามเร่งด่วนในการผลติ 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ในการตรวจ 
วินิจฉัย COVID-19

โครงการน้ีจะมีประโยชน์กับประเทศ
และคณะแพทยศาสตร์ ดงัน้ี
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ขยายขีดความสามารถ
อตุสาหกรรมชวีวทิยาศาสตร์

คงปฏิเสธไมไ่ดว้า่สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในปัจจุบัน ประเทศไทย 
ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ทำาให้ผู้คนในสังคมต่างคาดหวังกับการทำางานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ในการรับมือกับการแพร่ระบาดคร้ังใหญ่ท่ีกำาลังลุกลามไปท่ัวโลก ความคาดหวังคร้ังน้ี 
ยังกินพื้นท่ีหมายรวมถึงบทบาทการทำาหน้าท่ีของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีเปรียบเสมือนคลังความรู้ของประเทศ ว่าจะสามารถ 
นำาเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไร

โดย... ธนภัทร ศรีกระจ่าง

ทางเลือก ทางรอดประเทศไทย ยุคหลังโควิด
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หน�ากากผ�านาโนกันไรฝุ�น

เพ�่อป�องกัน COVID-19
Washable Innovative Nano-Masks
WIN-Masks:

ป�องกันหร�อกรองฝ�ุนละออง PM 2.5 ได� 65%

* อยู�ในระหว�างการพัฒนาให�สามารถกรองฝ�ุน PM 2.5

  ได�ไม�ต่ำกว�า 80%

หน�ากากผ�านาโนกันไรฝุ�น
(WIN-Masks : Washable Innovative Nano-Masks)

เพ�่อป�องกัน COVID-19

หน�ากากอนามัยทั่วไป
(Surgical Mask)

ป�องกันหร�อกรองฝุ�นละออง PM 2.5

ได� 65%

Fit efficiency

ป�องกันอากาศจากภายนอกได� 62%

Fit efficiency

ป�องกันอากาศจากภายนอกได� 68%

น้ำไม�ซึมไปในเนื้อผ�า

ผ�ากันไรฝ�ุนศิร�ราช มาตรฐาน ISO 9237 : 1995 (E)

ได�ค�าเฉลี่ย 0.709 ลูกบาศก�เซนติเมตร ต�อตารางเซนติเมตร ต�อว�นาที

(ค�า = 0 แปลว�าไม�สามารถซึมผ�านได� ค�า = 1 แปลว�ามีอากาศซึมผ�านที่ดีมาก)

ซักได� 30 ครั้ง มีประสิทธิภาพการกรองที่อนุภาค 0.3 ไมครอน

ประมาณ 45% ลดขยะปนเป��อนจากหน�ากากอนามัยแบบใช�ครั้งเดียวทิ�ง

(disposable)

ซักไม�ได� มีประสิทธิภาพการกรอง

ที่อนุภาค 0.3 ไมครอน ประมาณ 34%

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
ของหน�ากาก (Particle filtration
efficiency)

ความสามารถในการป�องกันการซึม
ผ�านของเหลว (Fluid resistance)

ความกระชับของหน�ากาก
เมื่อสวมใส� (Fit test)

ทดสอบการซึมผ�านของอากาศ
(Permeability test)

ซักซ้ำได�โดยไม�สูญเสียคุณสมบัติ

ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ในขณะที่กราฟ 

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยก�าลังทะยานขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง และทีมประเทศไทยต่างก�าลังช่วยกันดึง 

กราฟลงอย่างสุดความสามารถ และอีกหน่ึงแรงเสริม 

ในการดึงกราฟน้ันลงก็คือ นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโน 

กันไรฝุ่น (WIN-Masks: Washable Innovative Nano- 

Masks) เพื่อป้องกัน COVID-19 เปรียบเสมือนความหวัง 

ของคนไทยในการใช้ชีวิตท่ามกลางโรคโควิด-19

นวตักรรมหน้ากากผ้านาโนกนัไรฝุ่น (WIN-Masks: 

Washable Innovative Nano-Masks) เพื่อป้องกัน 

COVID-19 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวง 

การอุดมศกึษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดย  

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

(Thailand Centre of Excellence for Life Sciences  

(Public Organisation) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ 

หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ล้านนา และสถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ (องค์การ 

มหาชน) หรือ สทน. โดยการสนับสนุนของส�านักงาน 

การวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนา “นวัตกรรมหน้ากาก 

ผ้านาโนกนัไรฝุน่ WIN-Masks” โดยใช้ผ้ากนัไรฝุน่ศริริาช 
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ชนิดทอแน่น ที่มีรูผ้า (Pore size) ขนาด 4-5 ไมครอน ที่สามารถ 

กรองฝุ ่นและละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กได้ ซักล้างได้  

มคีณุภาพมาตรฐานทีผ่่านการทดสอบจากห้องปฏบิตักิาร นอกจากนัน้ 

ยังเคลือบสารนาโนกันน�้า (Water repellent) เพื่อป้องกัน 

การซึมผ่านของละอองไอจาม และ ZnO ท่ีมีคุณสมบัติยับยั้งเช้ือ 

แบคทีเรีย เพื่อเป็นหน้ากากทางเลือกให้กับบุคลากรทางการแพทย ์

ทีไ่ม่ได้สมัผสักับผูป่้วย (confirm cases) โดยตรง ตลอดจนเจ้าหน้าที ่

ทีป่ฏิบตังิานในพ้ืนทีค่วามเสีย่งต�า่และประชาชนทีต้่องอยูใ่นกลุม่ชน 

หรือ พบปะผู้คนจ�านวนมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการ 

ระบาดของไวรสัโคโรนาแล้ว ยงัเป็นการลดขยะปนเป้ือนจากหน้ากาก 

อนามัยแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง (Disposable) ล่าสุดทาง TCELS  

อยูร่ะหว่างการสรรหาผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติหน้ากาก 

ชนิดนี้ เพ่ือให้คนไทยได้มีหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพใช้อย่าง 

ทั่วถึง

นวตักรรมชิน้นีถ้อืเป็นหนึง่ในผลผลติจากการท่ีประเทศไทย 

ได้ลงทุนพัฒนาระบบธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ 

วิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

มนุษย์ และหากมองย้อนกลับไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า 

ประเทศไทยมปีระชากรมากกว่า 67 ล้านคน อยูใ่นล�าดบัที ่20 ของ 

ประเทศทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลก มากกว่า 70% ของประชากร 

มีอายุระหว่าง 15-64 ปี ท�าให้เศรษฐกิจไทยมีอนาคตที่สดใส 

อย่างมาก เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน 

และอนัดบัที ่35 ของโลก ขณะเดยีวกนัอตุสาหกรรมชวีวทิยาศาสตร์ 

ของไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการแข่งขัน

ทีเ่พิม่ขึน้และการขยายตวัของบรกิารทางการแพทย์ชัน้น�า ประเทศ 

ไทยจึงเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจด้านสุขภาพทุกปี  

ตามการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Renub Research 2012 ประเทศไทย 

ได้ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% ของตลาดเอเชีย Tectura 
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ตั้งใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางของนวัตกรรมและการลงทุน 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

สนบัสนนุอตุสาหกรรมชวีวทิยาศาสตร์บนพืน้ฐานของความเป็นมิตร 

ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 27 จากทั้งหมด 56 ประเทศ ในการ 

จัดอันดับตลาดการลงทุนของ International Institute for  

Management Development (IMD) ในปี 2013 โดย 5 ปัจจัยทาง

เศรษฐกจิของไทยทีด่งึดดูความสนใจของ IMD คอืความเป็นพลวตั, 

การมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้, แรงงานมีทักษะ, สภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจที่เป็นมิตร และมีทัศนคติในเชิงบวกและเปิดกว้าง 

TCELS จึงท�าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลักส�าหรับ 

ธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ การวิจัย และการลงทุนในประเทศไทย  

และแนวโน้มในอนาคตข้างหน้า อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์อาจ 

เป็นทางเลือก ทางรอดของประเทศไทย ที่จะท�าให้พวกเราทุกคน 

สามารถใช้ชีวิตอยู ่ในโลกยุคหลังโควิดได้อย่างปลอดภัยและมี 

ประสิทธิภาพ

ท่ีปรึกษาทางธรุกจิของบรษิทันานาชาตไิด้ทีค่าดการณ์ไว้ในรายงานว่า 

ประเทศไทยจะมีตลาดเภสัชกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ใน 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2016

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จ�านวนของบริษัทเอกชนทางด้าน 

เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 11% 

ด้วยการเปลีย่นกรอบการด�าเนนิงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของอาเซียนในปี 2016 - 2020 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ 

ในประเทศจะมีความส�าคัญมากขึ้นเกินความคาดหมาย

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท�าให้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 

2554 จึงมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร ์

(องค์การมหาชน) หรือ TCELS : Thailand Center of Excellence 

for Life Sciences เป็นองค์การมหาชน โดยมี ดร.นเรศ ด�ารงชัย 

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ซ่ึงรัฐบาล 

TCELS ทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงานหลักสำาหรับธุรกิจ
ด้านชีววทิยาศาสตร์ การวจัิย และการลงทุนในประเทศไทย 
และแนวโน้มในอนาคตข้างหน้า อุตสาหกรรมชีววทิยาศาสตร์
อาจเป็นทางเลือก ทางรอดของประเทศไทย ท่ีจะทำาให้
พวกเราทุกคน สามารถใช้ชีวติอยูใ่นโลกยคุหลังโควดิ
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Community Networking
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ต่อยอดงานวจัิย สกสว. ใช้ AI ตรวจสอบคณุภาพการผลิตหน้ากากอนามัยในโรงงานซพีี

สกสว. ประกาศ “Zero COVID Policy” สานพลังบุคลากรและครอบครวัผ่านพ้นวกิฤตน้ี
ไปด้วยกัน

สกสว. - กองทัพบก โดย สวพ.ทบ. พร้อมท�าหน้ากากให้โรงพยาบาลราชวถีิ

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกสว. 
จัดประชุมบุคลากร เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2563 พร้อม 
ประกาศ “Zero COVID Policy” นโยบายสนับสนุน 
การท�างานขององค์กรและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให ้
บุคลากรและคนในครอบครัวปลอดภัยจาก COVID-19 
นอกจากนี้ สกสว. ยังมีแผน BCP (Business Continuity 
Plan) ครอบคลุมถึงกรณี COVID-19 ท�าให้องค์กร 
สามารถด�าเนินงานได้แม้ในภาวะวิกฤต โดยเป้าประสงค ์
ของ Zero COVID Policy มุ่งหวังให้ชาว สกสว. และ 
ครอบครัวทุกคน สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

วิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทาง
ทหารที่มี รศ. ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ 
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ไปผลิต
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบ 
ทางเดินหายใจ PAPR ส�าหรับ 
แจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 500 ชิน้ ส�าหรบัป้องกนัการ 
ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการท�า 
หน้าที่ตรวจสอบและดูแลผู้ป่วยที่ 
ได้รับผลกระทบดังกล่าว

สกสว. และกองทพับกโดยส�านกังานวจิยัและพฒันาการทางทหารกองทพับก (สวพ.ทบ.) จดัประชมุพจิารณาแนวทางการด�าเนนิการ เพือ่
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ณ ห้องประชุม สวพ.ทบ. เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2563 การประชุมครั้งนี้สืบเน่ืองมาจากโรงพยาบาลราชวิถี ได้ขอความอนุเคราะห์น�าผลงาน 

รศ. ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยข้อมูลว่า 
โครงการวจิยั “การพฒันาแพลตฟอร์มเทคโนโลยฐีานด้านการบรูณาการ
ระบบเพ่ืองานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ ส�าหรับ 
ใช้งานในระบบอตุสาหกรรม 4.0” ภายใต้การสนบัสนนุโดย สกสว. ร่วมมอื
กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพ 
และใช้เครื่องมือวัดการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ผลิตหน้ากากอนามัย  
โดยน�าเทคโนโลย ีAI มาใช้ทัง้การตรวจสอบส่วนประกอบหน้ากาก หคูล้อง 
เหล็กกดจมูก เพื่อให้ชุดประกอบหน้ากากอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม

ปลอดภัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 โดยปัจจุบันผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ลงใน RSC advance ของอังกฤษ ในระดับ Q1 อีกด้วย

TSRI Activity
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สกสว. พร้อมปรับทัพงบวจัิยปี 2563 ทุ่ม 1,000 ล้านบาท “วจัิยปราบโควดิ”

กระทรวง อว. เดนิหน้าทุ่มงบก้อนแรกกว่า 8,384 ล้านบาท “วจัิยแก้ปัญหาประเทศ”

สกสว. ร่วมกับ กมธ. วทิย์ฯ สภาผูแ้ทนราษฎร ลงพืน้ท่ี จ.กระบ่ี 
“น�าร่องใช้นวตักรรมเพิม่มูลค่าผลผลิต ยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก”

สกสว. จัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO 

Conference) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2563 เพื่อหารือถึงมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก 

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย ดร.สุวิทย ์

เมษินทรย์ี รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

(อว.) เห็นชอบให้ใช้งบประมาณของหน่วยงานในกระทรวง อว. ทุกหน่วยงาน  

เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท และงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวตักรรม 1,000 ล้านบาท ภายใต้การด�าเนนิของ สกสว. รวมทัง้สิน้ กว่า 3,000 

ล้านบาท มาบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

สกสว. ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นท่ี จ.กระบี่  

หาแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นโครงการน�าร่องในการยก 

ระดบัเศรษฐกจิฐานรากในพืน้ทีส่วนปาล์ม เพือ่ศึกษาข้อมลูการก�าหนด 

แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิต และร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการใน 

พื้นที่ น�าทีมโดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกสว. และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมด้วย หน่วยงานบรหิารจดัการทนุ (Program Management Unit; PMU) หรอื 7 พีเอม็ย ู

ได้แก่ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.), สถาบันวิจัยระบบ 

สาธารณสุข (สวรส.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้าง 

นวัตกรรม (บพค.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการทุน 

วจัิยและนวตักรรมด้านการพฒันาระดับพืน้ที ่ (บพท.) ร่วมแถลงความพร้อมแนวทางปฏบิตักิารใช้งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

TSRI Activity

(ววน.) ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่  

6 มีนาคม 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาส�าคัญ

ของประเทศ เช่น PM2.5 การแพร่ระบาด 

โรคอุบัติใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ

ประเทศ

TSRI’s stories
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สกสว. ร่วมกับ กระทรวง อว. ลงพืน้ท่ี จ.ยะลา ระดมสมองขบัเคล่ือน “ด้ามขวาน 4.0”

สกสว. จัดอบรม OKRs เผยกลยทุธ์ส�าคญัองค์กรชัน้น�าพบความส�าเรจ็

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) น�าคณะผู้บริหารหน่วยงาน 

ในกระทรวง อว. ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนล่างกว่า 10 มหาวิทยาลัย 

พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ มุ่งหวังสร้าง “ด้ามขวาน 4.0” โดยใช้โครงการยุวชนสร้างชาติ และ 

BCG Model เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน โอกาสนี้ สกสว. โดย ดร.ฉัตรฉวี คงดี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภารกิจส่งเสริมการน�าผลงานวิจัย 

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อศึกษาข้อมูลเพื่อน�ามาวิเคราะห์และจัดท�าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยอาศัยกลไกการท�างานของ สกสว. เมื่อวันที่ 2  

มีนาคม 2563

ศ. นพ.สทุธพินัธ์ จติพมิลมาศ ผูอ้�านวยการ สกสว. เป็นประธานเปิดการอบรม “แนวทาง 

และวิธีการก�าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์สู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ด้วย Objectives and 

Key Results (OKRs)” ให้กับบุคลากรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความรู้และ 

เข้าใจถึงหลักการใช้เครื่องมือ OKRs ที่สามารถน�าไปสู่การวางแผนงานวิจัยอย่างมีศักยภาพ 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

TSRI Activity

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เมษายน - มิถุนายน 2563)




