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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 
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That’s good 
กา: นกที่มี IQ ระดับสุดยอด
For The Future 
ทฤษฎีใหม่ ดีเอ็นเอ ไม่ใช่ “พิมพ์เขียว” ของชีวิต
Ignite by Innovation
“เอ็นอาร์ไอไอเอส” (NRIIS)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
Story touring
วิจัยแก้จน ดัน “โคราชโมเดล” สู่ “อีสาน 4.0”

สัมภาษณ์พิเศษ :
ปักหมุด...เส้นทางหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 

สัญญาณอนาคต สู่การขับเคลื่อนระบบวิจัยไทย
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แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน�าในอาเซียน
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ฉบับน้ีธีมหลัก คือ “ออกแบบแผน(ที่)วิจัย...ประเทศไทยไปทางไหนดี?” เป็นค�าถามที่ได ้

นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านจะมาร่วมให้แนวทางค�าตอบในคอลัมน์ต่างๆ อาทิ คอลัมน ์

สมัภาษณ์พเิศษ “ปักหมุด...เส้นทางหลดุพ้นกบัดกัรายได้ปานกลาง” ทีส่ะท้อนทศันะของผูท้รงคุณวุฒิ 

5 ท่าน ที่คร�่าหวอดในวงการวิจัยไทย ได้แก่ ดร.พันธ์ุอาจ ชัยรัตน์ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ 

ศ. ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา รศ. ดร.ศิริเดช บุญแสง และ รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ซึ่งท่านได ้

กล่าวถึงทิศทางงานวิจัยในแต่ละด้านที่ก�าลังด�าเนินไปข้างหน้าและปลายทางจะเป็นอย่างไร

คอลัมน์ สัญญาณอนาคต สู่การขับเคล่ือนระบบวิจัยไทย เป็นบทสัมภาษณ์ ดร.ปุ ่น  

เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อ�านวยการภารกิจการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดร.ปุ่น ได้ฉายภาพวิธีการวาง 

เป้าหมายที่ต้องท�าในการขับเคล่ือนเชิงระบบและเช่ือมโยงระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ที่เรียกว่า “STEEP” จะเป็นอย่างไร...ห้ามพลาดค่ะ

คอลัมน์ประจ�าอื่นๆ ที่ไม่ควรพลาด That’s good สาระเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่ 

เข้าใจง่ายในเล่มนี้ น�าเสนอเรื่อง “กา : นกที่มี IQ ระดับสุดยอด” คอลัมน์ For The Future :  

ทฤษฎีใหม่ ดีเอ็นเอ ไม่ใช่ ‘พิมพ์เขียว’ ของชีวิต คอลัมน์ Ignite by Innovation ฉบับนี้ห้ามพลาด 

กับเรื่อง “เอ็นอาร์ไอไอเอส (NRIIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” คอลัมน์ 

Story touring ในเรื่อง “วิจัยแก้จน ดัน ‘โคราชโมเดล’ สู่ ‘อีสาน 4.0’”

ปิดท้ายด้วยคอลัมน์ Community Networking ที่จะพาผู้อ่านไปรู้จักหน่วยงานในระบบ 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยฉบับนี้จะพาไปท�าความรู้จัก 4 หน่วยงานที่ส�าคัญ ได้แก่  

อพวช. หรือ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน�าใน 

อาเซียน และอีกหน่วยงานหนึ่งคือ สดร. หรือ สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศ 

ทรัพยากรน�้า และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

แค่เกริน่ชือ่เร่ืองในคอลัมน์ต่างๆ ก็ยิง่น่าตดิตามนะคะ หวังว่าท่านผูอ่้านคงได้รบัสาระประโยชน์ 

จากวารสาร “ประชาคมวจิยัและนวตักรรม” หรอื “TRSI Research and Innovation Society” 

ฉบับนี้อย่างเต็มอิ่มและร่วมพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ร่วมกับชาว สกสว. ต่อไป

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

บรรณาธิการแถลง

สวสัดค่ีะ ชาวประชาคมวจัิยและหน่วยงานในระบบวจัิยและนวตักรรม วารสาร 
“ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TRSI Research and Innovation 
Society” ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 63) นี้ เรามีเรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจ 
มาน�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับความรู้และทราบความเคล่ือนไหวในแวดวงวิจัยหลาย 
เรื่องราว



“หากเปรยีบการพฒันาประเทศคอืการเดนิทาง ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าสู่
กับดกัรายได้ปานกลางก็อาจจะถึงจุดท่ีประเทศเดนิมาถึงทางตนั”

เส้นทางหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลาง

เรียบเรียง : ธนภัทร ศรีกระจ่าง

สัมภาษณ์พิเศษ

ปักหมุด...

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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Highlight

ทางตันกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ? 

ในอดตีประเทศต่างๆ ทัว่โลก ต่างเริม่ต้นเส้นทางการพฒันาเศรษฐกจิจากประเทศทีม่รีายได้น้อย ในยคุสมยัทีเ่ป็นสังคม 

การเกษตร จากนั้นจึงเริ่มเดินทางพัฒนาเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นสังคมภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเริ่มสร้างอุตสาหกรรมเบา  

(Light Industrial) ขึน้มาก่อน เช่น เครือ่งหนงั การทอผ้า เครือ่งประดบั ฯลฯ ไม่ต่างกับประเทศไทยทีม่จุีดเริม่ต้นการเดนิทาง 

พัฒนาเศรษฐกิจในรูปนั้นเช่นกัน การพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมก็เพียงพอต่อการท�าให้เป็นประเทศรายได ้

ปานกลาง แต่นั่นก็ไม่ได้การันตีว่า ประเทศที่สามารถพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วจะสามารถผ่านพ้นไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง 

หลายประเทศยังไม่สามารถก้าวผ่านเส้นทางน้ีได้จึงท�าให้เกิดการนิยามจุดนี้ว่า “กับดักรายได้ปานกลาง” ซึ่งประเทศไทย 

ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางมานานกว่า 20 ปี ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่าง สิงคโปร ์

เกาหลีใต้ หรือว่าไต้หวัน น�าหน้าเราไปไกลถึงข้ันเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงแล้ว ทั้งที่มีจุดเร่ิมต้นการเดินทางพัฒนาในระยะ 

เวลาใกล้เคียงกัน

ประเทศไทยควรจะเดินไปทิศไหน ?

ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลต่างริเริ่มนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่ส�าคัญ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อ 

หลดุพ้นจากกบัดกัรายได้ปานกลาง อย่างเช่น การพฒันาระบบขนส่งภายในและต่างประเทศ การลงทนุเพือ่สร้างอตุสาหกรรม 

ประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นยังมีการลงทุนกับด้านการพัฒนา 

ก�าลังคนของประเทศ เพื่อพัฒนาประชากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่หน่ึงในกุญแจส�าคัญที่หลายประเทศสามารถ 

หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางนั้น คือการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D : Research and Development)

เมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ 

สอวช. ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2570 ที่ผ่านการวิเคราะห์จากการตั้ง 

เป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ที่คาดการณ์ว่าตัวเลขการลงทุนจะแตะไปถึง 2% ของ GDP  

ในปี พ.ศ. 2570 โดยหากย้อนกลับไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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เตบิโตข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 20 ต่อปี และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยในแผนนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 - 2570) ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2570 ประเทศไทยจะต้องมีค่าใช้จ่าย 

ด้านการวิจัยและพัฒนาคิดเป็น 2% ต่อ GDP โดย สอวช. ได้คาดการณ์การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

ในปี 2570 อยู่ท่ี 2.26% ต่อ GDP คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 420,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 

0.71% ต่อ GDP และเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนลงทุน 1.55% ต่อ GDP ซึ่งหากท�าได้ตามเป้าก็จะส่งผลให้เกิดผลกระทบ 

และเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทัดเทียม เทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้วอย่าง 

สิงค์โปร์ที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 2% ต่อ GDP 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีน้ันจะส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์สัญชาติไทย โดยองค์ความรู้จาก 

งานวิจัยจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างที่ประเทศจีนมี HUAWEI หรือฟากฝั่งประเทศเกาหลีใต้มี SAMSUNG  

การทีจ่ะน�าพาประเทศไทยให้หลดุพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางจนสามารถก้าวไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้ว ประชาชน 

ในประเทศจะมรีายได้ต่อหวัเฉลีย่คิดเป็นเงนิเหรยีญดอลล่าร์ประมาณ 12,500 ดอลล่าร์ / คน / ปี หรอืคดิเป็นเงนิไทยประมาณ 

เกือบ 400,000 บาท / คน / ปี เมื่อถึงตอนนั้น ประเทศไทยจะเป็นผู้น�านวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระดับโลก  

อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ สารชีวภาพ วัสดุทางการแพทย์บางชนิด การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการมูลค่าสูง เป็นต้น 

ในขณะท่ีภาคการเกษตรและ SMEs ก็มีความสามารถในการแข่งขัน เกิดเป็น Startup ที่สามารถเติบโตและแข่งขันใน 

เวทีโลก

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ระหว่างเส้นทางจากกับดักรายได้ปานกลางถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว

ในปีทีผ่่านมา ภาครฐับาลเริม่ให้ความส�าคัญกบัการลงทนุด้านการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาประเทศ ก่อให้เกดิ 

การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ซึ่งดูแลโดยส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) 

ในปีงบประมาณ 2563 ภาครัฐมีการลงทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มากกว่า 12,554 ล้านบาท 

และมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป

มองเส้นทางการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านแว่นขยาย 
 5 บุคคลชั้นน�าในแวดวงวิจัย

“ความจริงที่ว่า ประเทศไทยไม่ใช่เจ้าของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ท�าให้หลายภาคส่วนพยายามผลักดันงานวิจัย 

และการพัฒนาบุคลากรเพื่อพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสถานะ ‘ผู้ใช้เทคโนโลยี’ สู่การเป็น ‘ผู้ผลิต’ ทัดเทียมบริษัท 

เอกชนข้ามชาติที่เติบโตในบ้านเรา แนวโน้มความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเริ่มมีให้เห็นบ้างในกลุ่มอุตสาหกรรม 

Low-Medium Tech”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์  ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) อธิบายว่า อุตสาหกรรมในไทย 

ส่วนมากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงเป็นทุนเดิม เพราะฉะน้ันจึงยังไปไม่ถึงค�าว่า Commercialization หรือในเชิงพาณิชย์ 

ประกอบกับประเทศไทยยังไม่ใช่เจ้าของนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ดังนั้น งานวิจัยด้านนวัตกรรมในประเทศไทยที่เป็นแบบ 

Block Grant Multiyear ถือเป็นข้อดีคือ เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว สร้างทั้งนักวิจัยระดับช�านาญการ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

สาขานั้น ซึ่งคนเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในระบบการวิจัยระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการพาประเทศไทยเดินต่อไป 

ข้างหน้า โดยระบบงบประมาณที่มีการจัดสรรผ่านกองทุน ววน. เป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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‘กระบวนทัศน์’ โอกาสทางนวตักรรม

การกระจุกตัวของผู้ใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สะท้อนถึง ‘ความเหล่ือมล�้า’ ที่ค่อนข้างสูง 

ดร.พันธุ์อาจ ให้ความเห็นว่า เมื่อพ้นจากกรุงเทพฯ ไปแล้วแทบจะไม่มีการใช้นวัตกรรมฯ เนื่องด้วยไม่มีบริษัทกระจายไปยัง 

พื้นที่อื่นๆ โจทย์ในใจคือท�าอย่างไรให้นวัตกรรมฯ แพร่ออกไปทุกพื้นที่ ซึ่งจะหมายถึง ‘โอกาสทางนวัตกรรม’ ประกอบด้วย 

การเข้าถึงทรัพยากรหรือโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมที่อยู่ในพื้นที่ เป็นสิ่งที่ตอนนี้ไม่เท่าเทียม พ้นจากกรุงเทพฯ ไป  

จะมีบ้างที่หัวเมืองใหญ่บางแห่ง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ประเด็นต่อมาคือ ตลาดแรกของผู้ประกอบการท้องถิ่นยังเล็กเกินไป ยังไม่ช่วยให้นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายๆ จึงยังเห็น 

แต่ภาพจ�าว่า ท่องเที่ยวแล้วต้องซื้อของฝากแบบเดิมๆ ของที่ระลึกหน้าตาซ�้าๆ หากก้าวข้ามสู่การให้โอกาสทางนวัตกรรมได ้

ตลาดเล็กๆ จะโตเป็นตลาดโลกในที่สุด

“ในมมุการลดความเหลือ่มล�า้ การให้บรกิารสาธารณะต้องใช้เอกชนช่วย เพราะรฐัคงท�าเองไม่ได้หมด บทบาทของรฐั 

ต้องชัดเจนว่าจะเป็นคู่แข่งของเอกชน หรือจะเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากงานของเอกชนในพื้นที่ มิเช่นน้ันนวัตกรรมของไทย 

จะไม่เกิด เพราะรัฐไปแย่งท�าหมด และจะเพิ่มกระบวนการความเหลื่อมล�้าด้วยซ�้าไป เพราะไม่สร้างโอกาสให้เศรษฐกิจ 

ในภูมิภาคในพื้นที่ ได้เติบโตเท่าที่ควร”

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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ปัญหาใหญ่ที่สุดท่ีผู้อ�านวยการ NIA บอกว่าฉุดรั้งให้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีของไทยไม่ไปไหนคือ ‘กระบวนทัศน์’ 
ของคนที่มองว่าตัวเองก�าลังท�านวัตกรรม พอเอาเข้าจริง การจะเป็นนวัตกรรมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนอ่ืนบอกว่าใช้สินค้า 
และบริการแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ได้แปลว่างานวิจัยนั้นดี

“งานวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ เราจึงต้องมีงานวิจัยที่เรียกว่า Basic Research สร้างองค์ความรู้ สร้าง 
ความภาคภูมิใจให้ประเทศ หลายประเทศยังคงรักษา Basic Research เอาไว้ รักษาการสร้างองค์ความรู้สาธารณะเอาไว้ 
เพราะว่านั่นคือความภาคภูมิใจของประเทศ และเป็นทรัพย์สมบัติของทุกคน”

แต่จะมาเบลอกันตอนท�า Apply Research ซึ่งจริงๆ Apply Research ต้องไปรองรับโจทย์สังคม มันต่างกันนะ 
อย่าพยายามท�าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล นักวิจัยไม่ใช่ศูนย์กลางการท�าองค์ความรู้ แต่นักวิจัยคือ The Great  
Supporter ที่ท�าให้นวัตกรรมมีโอกาสเกิด เพราะคนในสังคมจะยอมรับหรือไม่ยอมรับส่ิงที่อยากจะให้เรียกว่านวัตกรรม 
ต้องท�าอะไรอีกเยอะ คนกลุ่มน้ีจึงต้องเข้าใจว่าสังคมและตลาดมีความคาดหวังอีกแบบหนึ่ง แต่พอเป็นเรื่องเชิงพาณิชย ์
ที่เขาพูดกันว่า TRL (Technology Readiness Levels : ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม) สูงๆ ส่วนมาก 
เป็นงานเอกชน แล้วนักวิจัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้น” ดร.พันธุ์อาจ แสดงทัศนะ

เมื่อนวัตกรรมมีความส�าคัญต่อทุกด้านของการพัฒนาประเทศ กระบวนทัศน์จึงต้องปรับเปลี่ยน แต่ไม่ใช่พันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยเท่านั้น ทว่าต้องก้าวข้ามไปเป็นความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม, สตาร์ทอัพ, SMEs 
หรือบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นฟันเฟืองให้นวัตกรรมได้ไปต่อ

เขายกตัวอย่างแนวคิดที่บอกว่า สินค้าต้นทุน 50 บาท พอขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วขาย 200 บาท แปลว่าคอร์รัปชัน 
นี่ไม่ใช่แนวคิดเชิงนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมต้องสร้าง ‘คุณค่า’ และ ‘มูลค่า’ ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ๆ อีกมากมายในท้องที่

ความส�าเร็จของงานวจัิยคอืความก้าวหน้า

งานวิจัยด้านนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีมีความส�าคัญระดับประเทศ งบวิจัยราว 8,000 - 10,000 ล้านบาท น้อยกว่าที ่
เอกชนมี 5 - 10 เท่า แต่เข้าใจได้ว่าท่ีต้องทุ่มงบวิจัยเพราะเอกชนต้องใช้เชิงพาณิชย์ ดร.พันธุ์อาจ บอกว่าต้องจัดระเบียบ 
เงินเหล่านี้อย่างชัดเจน คือให้ความส�าคัญกับองค์ความรู้สาธารณะ 

งานวิจัยที่จะท�ากับเอกชนต้องได้โจทย์จากเอกชน และสร้างความเข้าใจว่าท�าวิจัยเพื่ออะไร โดยมีคนเชื่อมโยงระหว่าง 
โลกของงานวิจัยและโลกของนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เขานิยามว่าต้องเป็นคนที่อยู่ทุกโลก ทั้งเอกชน รัฐ และมหาวิทยาลัย  
ทว่าคนกลุ่มนี้ยังมีน้อย

แม้จะมีกรอบเรื่องงบและบุคลากร แต่ท่ีผ่านมาถือว่ามีงานวิจัยที่ประสบความส�าเร็จแล้วมากมาย ในมุมของ 
หัวเรือใหญ่หน่วยงานด้านนวัตกรรม ยังมองว่าต้องดูกันทีละประเด็นว่าประเมินผลด้วยอะไร

“บางคนงานวจิยัตพีมิพ์ไปแล้ว คนในโลกวิชาการเขาเอาไปอ้างองิต่อ แต่ถ้าบอกว่าหลงัจากนัน้คุณต้องเอาสิง่เหล่านัน้ 
ไปใช้ประโยชน์ มันจะเก่ียวข้องกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาทันที เพราะ KPI งานวิจัยบางที่ไม่ได้บอกให้จดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

เท่านั้นไม่พอ ถ้าบอกว่างานวิจัยน้ีต้องเอาไปใช้เชิงพาณิชย์ได้อีก ก็ต้องเอางานวิจัยไปเร่ขาย บางสถาบันการศึกษา 
มีตัวช่วย เช่น Business Development Unit ในหน่วยงาน ก็ไปคุยกับเอกชน ซึ่งมันอาจสายไปเพราะเอกชนไม่ได้ต้องการ 

จึงตอบยากว่าอะไรคือผลสัมฤทธิ์ มันขึ้นอยู่กับตัว KPI ของแหล่งเงินทุนเขาต้องการเห็นอะไรแน่

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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นักวิจัยคือคนที่สร้างองค์ความรู้ คนที่แสวงหาองค์ความรู้ เราไม่ควรท�านักวิจัยให้เป็นผู้ประกอบการ ยกเว้นเราก�าลัง 

จะสร้างคนท่ีเช่ือมโยงโลกของงานวิจัยและโลกนวัตกรรม แสดงว่าคุณเคยเป็นนักวิจัย แต่คุณมีแรงบันดาลใจแรงกล้าอยาก 

จะเป็น CEO ก็ไม่มีปัญหาอะไร KPI ต้องก�าหนดว่าคุณเข้าใจระบบวิจัยและระบบนวัตกรรม และบทบาทของคุณอยู่ตรงไหน”

ส�าหรับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าสนับสนุนผลงานและการท�าธุรกิจหลังงานวิจัย  

หมายความว่าไม่ต้องวิจัยเพิ่ม เพียงน�างานวิจัยมาปรับแล้วขาย เป็นเป้าหมายชัดเจนในเชิงพาณิชย์

“โครงการที่มาที่ NIA ต้องประสบความส�าเร็จในการท�าวิจัยมาแล้ว มีความพร้อมใช้แล้วระดับหน่ึง แค่ต้องการ 

ปรับแต่งเพื่อลองตลาด ก็ถือว่างานวิจัยถูกส่งมอบ”

ตัดภาพมาที่ ดร.อดษิฐ์ ชัยรตันานนท์  นกัวิชาการผู้คร�า่หวอดในแวดวงการพัฒนาภาคการท่องเท่ียวของ 
ประเทศ ก็เสนอมุมมองที่ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นฟันเฟืองใหญ่ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ถอืเป็นบทพสูิจน์ส�าคัญทีช้ี่ให้เหน็ถงึจดุเปราะบางทีอ่ตุสาหกรรมการท่องเทีย่วไทย 

จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดูแลรักษาฐานทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรม การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า ซึ่งงานวิจัยจะเป็นส่วนส�าคัญที่สามารถเข้าไป 

อุดรอยรั่วนี้ ผ่านกระบวนการ Action Research ที่เป็นการขมวดเอาองค์ความรู้ทางวิชาการมาเจอกับองค์ความรู้จาก 

วิชาชีพลงไปสู่พื้นที่ ปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น ดังเห็นได้จากในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการน�าเสนอกรอบงานวิจัยที่ส�าคัญ 

หลายชิ้น ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์การยกระดับให้จังหวัดกระบ่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ซ่ึงเป็นการต่อยอดงานวิจัย 

เรื่อง ‘การท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดกระบี่’ หรือ ‘กระบี่ Go Green’

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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Highlight

“ผู้ประกอบการในกระบี่ส่วนใหญ่ท�าเรื่อง Go Green มาพอสมควรแล้ว แต่พอจะไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

เขาไม่รู้จะตั้งต้นอย่างไร พอดีว่าเมื่อปีที่แล้วเรามีงานวิจัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง หรือ High Value Destination 

ซึ่งได้ท�าตัวชี้วัดไว้หมดแล้ว ก็เลยน�าเนื้องานตรงนี้มาเสริม แล้วก็เอามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 

Administration: (SHA) เข้ามาจับอีกตัวหนึ่ง ถ้ามองเป็นกราฟ แกน X คือ ฐานเรื่องกระบี่ Go Green ส่วนแกน Y คือ 

เรื่องแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูง ซึ่งในเชิงวิชาการพร้อมแล้วขาดแต่แนวทางปฏิบัติ”

ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของ สกสว. ปัญหาการแปรทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติคือส่ิงที่หน่วยงานด้านวิจัยตระหนักดี จึงมี 

การน�าแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ‘Action Research’ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“ช่วงที่ผ่านมา ผมเองท�างานท้ังเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ ก็พยายามขมวดสองฝั่งให้เดินหากันให้ได้ ตอนน้ีสิ่งที ่

พยายามท�าคือเน้นเรื่อง Action Research ลงไปในพื้นที่ ชวนผู้ประกอบการมาอยู่ในกระบวนการงานวิจัย ลองผิดลองถูก 

ไปด้วยกัน สุดท้ายงานวิจัยจบ เขารู้เลยว่าอยากได้อะไร ฉะนั้นงานวิจัยที่จะท�าต่อไปคือการปิดช่องว่างเหล่านี้”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ดร.อดิษฐ์ ย�้าว่างานวิจัยในลักษณะนี้ใช้งบประมาณไม่มากแต่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า ยกตัวอย่างการน�าแนวคิดเรื่อง 

Go Green ไปออกแบบเป็น Green Hotel โดยมีนักวิจัยช่วยเรื่องการตลาด ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่าย 

ไปได้มาก ขณะเดียวกันก็ยกระดับราคาห้องพักให้สูงขึ้นได้

นอกจากน้ียังมีตัวอย่างงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ใช้ Action Research เป็นตัวขับเคล่ือน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา 

ต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) ซึ่งได ้

ผลลัพธ์เป็นกิจกรรม ‘จอมบึงมาราธอน’ สามารถลดการใช้ทรัพยากรและแรงงาน สร้างการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ 

ให้กับชุมชน หรือการพัฒนา ‘สปาล้านนา’ ส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ น�าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทางภาคเหนือมาสร้าง 

มาตรฐานและต่อยอดในระดับสากล

ส่วนมมุมองนกัวิชาการสายสังคม ศ. ดร.วรเวศม์ สวุรรณระดา  อดตีคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ และอดตีคณบดี 
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยเจาะลึกเรื่องสังคมสูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง 

สะท้อนมุมมองว่า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ผลกระทบจากสังคมสูงวัยไม่ใช่จะมีแต่เพียงมุมด้านที่เลวร้าย แต่ยังมีส่วนที่ดี คือ 

ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเท่ากับว่ามีฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น ตรงจุดนี้สามารถขยายฐานทางธุรกิจให้กว้างขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุและคนสามวัย สถานบริบาลผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ถือว่าเป็น 

ธุรกิจท่ีมีอนาคตและมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับอาเซียน งานวิจัยและนวัตกรรมก็จะพาประเทศก้าวผ่านและ 

สร้างโอกาสในการแข่งขัน

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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Highlight

“แน่นอนเมื่อผู้สูงวัยจ�านวนมากเลิกท�างาน โดยที่ประชากรวัยท�างานมีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อยๆ ผลกระทบที่ตามมา 

คือ ความตึงตัวของตลาดแรงงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อท้ังภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมถึงการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ แม้วันนี้จะมีแรงงานต่างชาติจ�านวนมาก แต่ในไม่ช้าประเทศเพื่อนบ้านก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกัน อีกทั้ง 

อนาคตแรงงานจ�านวนหนึ่งอาจจะหายไปเพราะต้องดูแลผู้สูงอายุและเล้ียงดูลูก การหวังพึ่งพิงแรงงานเป็นหลักในการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคงท�าไม่ได้อีกต่อไป คุณภาพของคนจะทวีความส�าคัญมากขึ้น ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมต้องเริ่มปรับตัว 

น�าเครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทดแทน ภาคเกษตรก็อาจจะต้องหันมาท�า Smart Farming”

ไม่เพียงการขาดแคลนวัยแรงงาน แต่อัตราการเกิดของเด็กยังลดลงด้วย อีกภาคส่วนที่จะได้รับผลกระทบอย่างเห็น 

ได้ชัดคือ ‘ระบบการศึกษา’ ปัจจุบันเริ่มปรากฏข่าวจ�านวนนักเรียนและนักศึกษาเริ่มมีน้อยลง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบ 

เรือ่ง ‘ความเหลือ่มล�า้เชงิพืน้ที’่ ทีจ่ะมคีวามรนุแรงแตกต่างกนัไปตามสัดส่วนของผู้สูงวยัในแต่ละพืน้ที ่ ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ 

ที่มีความแตกต่างกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ความเหลื่อมล�้านั้นมีโอกาสถูกถ่างออกโดยความแตกต่างของโครงสร้างอายุของ 

ประชากรของแต่ละพื้นที่

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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“ถ้าลองพิจารณาผู้สูงอายุรายจังหวัด จะพบว่าแต่ละจังหวัดมีระดับสังคมสูงวัยไม่เท่ากัน ภาคอีสาน ภาคเหนือ  

ภาคกลางตอนล่าง มีผู้สูงอายุค่อนข้างมาก ภาระในการช่วยเหลือดูแลจะมีมากกว่าพื้นที่อ่ืน ฉะน้ันต่อไปปัญหาความ 

เหลื่อมล�้าไม่ใช่แค่รวย - จน แต่ยังมีเรื่องความเหล่ือมล�้าเชิงพื้นที่อันเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสู่สังคมสูงวัยที่ต้อง 

เร่งศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง”

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ศ. ดร.วรเวศม์ บอกว่า ผลกระทบจากสังคมสูงวัย ใช่จะมีแต่เรื่องที่เลวร้าย เพราะผู้สูงอายุที่ 

เพิ่มมากขึ้น คือ ‘กลุ่มลูกค้าใหม่’ ที่จะน�าไปสู่การสร้าง ‘ธุรกิจใหม่’ เช่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยส�าหรับ 

ผู้สูงอายุและคนสามวัย สถานบริบาลผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและมีศักยภาพเป็น 

ศูนย์กลางการค้าในระดับอาเซียนได้

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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Highlight

เส้นทางสายเทคโนโลยีนาทีนี้ไม่พูดถึงสิ่งนี้คงไม่ได้ AI (Artificial Intelligence) หรือในภาษาไทยเรียกกันว่า ปัญญา 

ประดษิฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณ์โควดิกย็ิง่สะท้อนความส�าคญัของ AI ทีเ่ข้ามามบีทบาทส�าคญัตัง้แต่การตรวจคดักรอง 

วัดอุณหภูมิร่างกาย หรือแม้แต่การเว้นระยะห่างทางสังคม รศ. ดร.ศริเิดช บุญแสง  คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง อธิบายว่า แม้ว่าประเทศไทยจะยังเป็นผู้เดินตาม แต่ใช่ว่าจะ 

ไม่มีโอกาสก้าวทันหรือเป็นผู้น�า AI ทัดเทียมระดับโลก แต่เราต้องอาศัยแรงผลักดันที่จะน�าพาประเทศไปสู่ความส�าเร็จ โดยม ี

กลไกส�าคัญคือการปฏิรูปจัดสรรงบประมาณแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหางบวิจัยแบบ ‘เบี้ยหัวแตก’

“พูดได้เลยว่า CiRA Core ส�าเรจ็เป็นรปูธรรมน�าไปสูก่ารใช้งานจรงิได้ เพราะการได้รบัทนุระยะยาว 3 ปี ต้องขอบคณุ 

รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และ สกสว. ท่ีเห็นความส�าคัญ เพราะการพัฒนางานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์นั้นจะมีวงรอบ 

การพัฒนาอยู่ การให้ทุนแบบปีต่อปี เหมือนการไปตัดส่วนหนึ่งของวงจรการพัฒนา เช่น พัฒนาต้นแบบเสร็จยังไม่ทัน 

ทดลองใช้ เพื่อน�าข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ เขียนข้อเสนอโครงการขอทุนใหม่ กลายเป็นแทนที่จะ 

พะวงเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี ต้องมาพะวงเรื่องขอทุน งานวิจัยไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ที่ส�าคัญ 

เทคโนโลยีหรืองานวิจัยเป็นต้นทุนของประเทศ ค�าว่าต้นทุนคือส่ิงที่สามารถน�ามาใช้ในจังหวะท่ีจ�าเป็น เช่น วัคซีน บางครั้ง 

มีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้ ถ้าไม่ใช่เทคโนโลยีของเรา ฉะนั้นการมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่ลดการน�าเข้า แต่เป็น 

การเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในความเป็นอยู่ของชาติเราด้วย”

“แม้งบประมาณและจ�านวนนักวิจัย เรา 

จะสู้อเมริกา หรือสิงคโปร์ไม่ได้ แต่หากนักวิจัย 

ด้าน AI ทั่วประเทศมารวมพลังกัน ช่วยกันสร้าง 

แพลตฟอร์มเดยีวกนั หรอืท�า CiRA Core ให้เป็น 

แพลตฟอร์มแห่งชาติไปเลย ซึ่งผมไม่ห่วงอะไร 

หรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ได้ คือแทนท่ีจะไป 

แยกกันท�าเป็นเบี้ยหัวแตก ได้งบประมาณมา 

20,000 - 30,000 ล้านบาท ต้องมากระจายกัน 

ไปหมด ไม่มีเป้าที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดสรรงบ 

วิจัยผ่านกองทุน ววน. ภายใต้การท�างานของ 

สกสว. ซึ่งจะช่วยลดงานวิจัยที่ซ�้าซ้อน ถือว่า 

เป็นประโยชน์มาก หากทกุคนสามารถมาท�างาน 

ร่วมกัน มีเป้าหมายทิศทางท่ีชัดเจนและมุ่งตอบ 

โจทย์เดียวกัน ถึงแม้เงินจะมีจ�ากัด เช่ือว่าจะ 

เกิดประโยชน์สูงสุด” การให้ทุนแบบเป็นก้อน 

ระยะยาวที่เรียกว่า ‘Block Grant’ และ ‘Multi 

Years’ คือ กลไกส�าคัญที่จะขับเคลื่อนงานวิจัย 

จาก ‘หิ้งสู่ห้าง’ ได้
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รศ. ดร.สจุรติ คณูธนกุลวงศ์  ประธานคณะกรรมการอ�านวยการแผนงานยทุธศาสตร์เป้าหมายด้านสงัคม
แผนงานการบรหิารจดัการน�า้ มองว่างานวจิยัในบางแง่มมุกไ็ม่ใช่เฉพาะมุง่ไปข้างหน้า แต่นัน้หมายรวมถงึงานวจิยัในบางคร้ัง 

ยังเป็นการตั้งรับและปรับตัว

“ผมไม่ได้จบการวิจัยท่ีการใช้น�้าอย่างเดียว ผมจบที่ว่ามันต้องยั่งยืนคือ ประหยัดน�้าแล้วต้องต่อชีวิตเกษตรกรได้  

งานวิจัยเรื่องน�้าต้องมี 3 ปี ถ้างบวิจัยให้มาเป็นก้อนก็จะบริหารได้ ในปีแรกจะเป็นการสร้างเครื่องมือต่างๆ ปีที่ 2 

เอาเครื่องมือน้ีไปใช้พร้อมกับกรมชลประทาน เพื่อให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่ท�าต่างกันอย่างไร ปีที่ 3 เขาจะเริ่มใช้งานของผม เป็น 

การศึกษาเปรียบเทียบก่อนแล้วถึงจะใช้จริง”

วจัิยเพือ่ข้อมูลในอนาคต

สิ่งส�าคัญท่ีคณะวิจัยก�าลังผลักดันให้เกิดก็คือ วิสัยทัศน์ใหม่ของเกษตรกรที่จะไม่ยึดติดกับประสบการณ์หรือความรู ้

จากอดีต เพราะสถานการณ์น�้าในประเทศได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยทั่วไปการใช้น�า้ในภาคการเกษตรจะมาจาก 2 แหล่ง คือ 

น�้าฝนและน�้าจากเขื่อน คณะวิจัยจึงตั้งโจทย์การท�างานให้ตอบค�าถามของเกษตรกรให้ได้ว่า ฝนจะตกเป็นปริมาณเท่าใด 

และมีน�้าในเขื่อนอยู่เท่าใด

“เราก�าลังทดลองอยู่ ท�าให้เขารู้ว่าสิ่งที่คิดนั้นผิดหมดเลย พ่อขุนรามค�าแหงบอกเราใช่ไหม ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว 

ปัจจุบันน้ีเด็กท่ีเรียนก็ยังบอกว่า ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว แต่น�้ามันเริ่มไม่มีแล้วนะ เริ่มไม่มีข้าวแล้วนะ การรับรู้ของคน 

ปัจจุบันนี้เราเรียนจากอดีต ตราบใดที่อนาคตเหมือนอดีต ความรู้เราก็ถูก แต่ตอนนี้อนาคตเราไม่เหมือนกับอดีต สิ่งท่ีเรารู ้

ประสบการณ์เราผิดหมดเลย” รศ. ดร.สุจริต อธิบาย

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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Highlight

แม้ รศ. ดร.สุจริต จะยอมรับว่า ข้อมูลในอดีตอาจไม่เหมือนกับข้อมูลในอนาคตอีกต่อไป แต่การวิจัยใช้ข้อมูล เช่น 

ปริมาณน�้าฝนที่ทั่วโลกเก็บไว้นั้นจ�าเป็นต่อการจ�าลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เม่ือปริมาณฝนที่น้อยลงคือความกังวลของ 

เกษตรกร โครงการน�าร่องจงึให้กลุม่เกษตรกรผูใ้ช้น�า้เชค็ปริมาณน�า้ฝนได้เองล่วงหน้า 2 สปัดาห์จากฐานข้อมลูทีไ่ด้วเิคราะห์ไว้ 

ผลปรากฏว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนน้ีก็คือ หน่วยงานรัฐยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะทดลองท�าวิธีการใหม่ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์น�้า 

การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามความรู้และประสบการณ์ชุดเดิมที่เม่ือไม่ส�าเร็จก็ไม่มีการกล่าวโทษใคร 

เพราะเคยท�าเช่นนี้มาก่อน แต่หากมีวิธีการใหม่แล้วไม่เกิดผล ก็อาจถูกมองว่าเป็นความผิดได้ ฉะน้ันการวิจัยเรื่อง ‘น�้า’ 

และภาวะแล้งยังถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยงานในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เกิด 

การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพได้
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 หมดุหมาย... ปลายทางพาประเทศไทยหลุดพ้นกับดกัรายได้ปานกลาง

	 “จะเหน็ได้ว่าท้ายท่ีสุดแล้ว	การเดนิทางท่ีจะน�าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดกั 
รายได้ปานกลางน้ัน	 จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน	 จากท้ังภาคนโยบาย 
หน่วยบรหิารจัดการทุน	ตลอดจนถึงนักวจัิย	แต่อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุด	ท่ีจะพา 
ประเทศไปถึงหมุดหมายน้ัน	 ประชาชนชาวไทยต้องมีองค์ความรู้ในการขับเคล่ือน 
สิ่งต่างๆ	ไปข้างหน้า...	จนก่อเกิด	‘สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม’”

วจัิยเพือ่ตัง้รบัปรับตวั

นอกจากการวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลในอนาคตแล้ว การท�าให้กลุ่มผู้ใช้น�้ารู้จักวิธีปรับตัวตามสถานการณ์น�้าก็เป็น 

สิ่งจ�าเป็น เช่น หากน�้ามีไม่เพียงพอ งานวิจัยต้องบอกได้ว่า ชาวนาควรจะหันไปท�าอะไรเพื่อลดความเสียหาย และเพิ่มรายได ้

รศ. ดร.สุจริต ยกตัวอย่างจากงานวิจัยใน 1 ปีที่ผ่านมาของพื้นที่ท่อทองแดง จังหวัดก�าแพงเพชร ว่าเมื่อนักวิจัยรู้ว่าจะเกิด 

ภัยแล้งในปี 2563 ก็ได้แจ้งให้กลุ่มผู้ใช้น�้าทราบล่วงหน้าและหาวิธีการบรรเทาผลกระทบด้วยการแนะน�าให้แบ่งพื้นท่ีไว้ 

ปลูกกล้วยซ่ึงใช้น�้าน้อยกว่าข้าว ผลปรากฏว่า นอกจากเกษตรกรจะรู้จักใช้น�้าตามปริมาณที่มีแล้ว ยังมีรายได้จากการปลูก 

กล้วยด้วย

“ชาวบ้านเขาก็ขุดคูคลอง บ่อ ในพื้นที่ให้น�้าเต็ม เพราะเราเตือนเขา และแทนที่จะปลูก 20 ไร่ ก็ลดเหลือ 10 ไร่  

เขารู้ว่ามีต้นทุน แล้วก็รู้ว่ากรมชลประทานจะไม่ให้น�้าด้วย ถ้ามองจากพื้นที่เขาจะรู้เลยว่าพื้นที่เป็นยังไง เขาจะช่วยตัวเอง 

ก็คือต้องไปส�ารวจว่า น�้าจะมีเท่าไร แล้วก็ปรับตัว ปลูกข้าวก็ต้องปรับตัว ไปปลูกอย่างอื่น ไปๆ มาๆ เขาได้รายได้มากกว่า 

ที่จะปลูก 20 ไร่ เพราะว่าถ้าปลูก 20 ไร่ เขาก็จะเสียหาย 10 ไร่ แม้จะเข้าเกณฑ์ของรัฐบาลก็ได้เงินชดเชยไร่ละ 5,000 บาท 

10 ไร่ ก็ 50,000 บาท แต่ถ้าเขาไปปลูกกล้วย เขากลับได้รายได้มากกว่า 50,000 บาท” รศ. ดร.สุจริต ให้ข้อมูล

จะเห็นได้ว่า จากสถานการณ์น�้าและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปท�าให้เกษตรกรต้องปรับตัว เมื่อมีข้อมูลจากการวิจัย 

ท�าให้การปรับตัวเรื่องการปลูกพืชน้ันเป็นไปได้มากขึ้น ยิ่งปัจจุบันเกษตรกรรมของไทยอยู่ในยุคของการเปล่ียนผ่านจาก 

รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก ย่ิงต้องมีข้อมูลใหม่ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ตอนนี้เกษตรกรรุ่นลูกเริ่มหันมาสนใจการปลูกพืชอ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่แค่ข้าวหรือมันตามความนิยมของภูมิภาคแล้ว แต่ยังสนใจพืชอื่นๆ ที่อาจจะได้ราคามากกว่า ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ทาง 

ทีมวิจัยต้องเร่งท�าความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันก่อนที่จะเกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต

“วันน้ีมีการเอาน�้าไปใช้ในกรุงเทพฯ ชาวนาเริ่มบ่นแล้วว่าท�าไมไม่ให้เขา แล้วต้องท�ายังไง ตอนนี้เราต้องให้บางคน 

เลิกเป็นชาวนามาเป็นแรงงาน ที่ผ่านมาชาวอีสานก็ท�าแบบนี้ เข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ มันก็ต้องเกิดอาชีพใหม่ๆ หรือ 

อาจจะปรับตัวเป็นเกษตรทันสมัย เป็น Smart farmer อาจจะเป็นงานโรงงาน หรืออะไรก็ได้ที่รัฐบาลต้องหาให้เขา” 

รศ. ดร.สจุรติ กล่าวและเสนอข้อมลูจากการวิจยัว่า การปรบัตวัในภาพใหญ่ทีต้่องท�า ณ ขณะนีค้อื ควรให้มกีารท�าการเกษตร 

ในฤดูแล้งเพียง 1 ใน 3 ของฤดูฝน เพื่อให้น�้ามีเพียงพอต่อการใช้งานทุกภาคส่วน

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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โดย... ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย   I   ภาพ : อักษร ฉายสุวรรณ

สัญญาณอนาคต
สู่การขับเคล่ือนระบบวิจัยไทย

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงส�าคัญของโลกก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม พลิกโฉมวิถีชีวิตของผู้คนให้แตกต่างไปจากเดิม การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ฐานนวตักรรมและการเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องให้ความส�าคญักับการมองภาพอนาคต 
ด้วยเช่นกัน รศ. ดร.ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม รองผูอ้�ำนวยกำรภำรกิจกำรจัดท�ำแผนยทุธศำสตร์และกรอบงบประมำณ  
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ฉายภาพกระบวนการวางแผนด้าน 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปัจจุบันว่า มิใช่เป็นเพียงแค่กระบวนการท�าเอกสารเพื่อการแบ่งงบประมาณ  
แต่เป็นกลไกหลักของการขับเคล่ือนเชิงระบบและการเช่ือมโยงระบบวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ผ่านกระบวนการ 
ทางนโยบาย ยทุธศาสตร์และแผน เพือ่น�าไปสู่เป้าหมายการพฒันาความเข้มแข็งด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ให้ประเทศไทยได้มาซ่ึงความรู้และเทคโนโลยท่ีีสามารถประยกุต์ 
ใช้ต่อความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน หรือเป็นทุนให้กับคนรุ่นต่อไป
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ดังนั้นกลไกน้ีจึงเป็นพ้ืนท่ีร่วมกันคิดและร่วมกันออกแบบ 
ผ่านเวทีต่างๆ ทั้งในภาคสังคมในแต่ละพื้นที่ ภาคกลุ่มเศรษฐกิจ 
ต่างๆ และภาคนโยบายส�าคัญๆ ของประเทศ นอกจากนี้ กลไกนี้ 
ยังเป็นพื้นที่ต้องร่วมกันท�ำงำนเพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นทั้งผู้ให้และ 
ผูร้บัในระบบความรูข้องประเทศ ผ่านกระบวนกำรวจัิยและจดักำร 
ควำมรูแ้บบต่างๆ 

ความสามารถในการมองภาพอนาคต เป็นองค์ความรู้และทักษะ 
ที่ส�าคัญในกระบวนการท�าแผน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบแผนที่ 
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ก็มีความส�าคัญไม่น้อยกว่าความสามารถใน 
การมองอนาคต ดังนั้นดุลยภาพของกระบวนการแผนทั้งระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

ดร.ปุน่ เล่าว่า การวเิคราะห์สัญญาณอนาคต เป็นทกัษะหนึง่ 
ที่ส�าคัญของความสามารถในการมองภาพอนาคต ซึ่งทุกคนและ 
สังคมมีอยู ่แล้ว เพียงแต่ในระบบโลกใหม่ที่ผันผวนนี้ (VUCA  
World)* การใช้ความคุ้นเคยเดิมมีความเส่ียงมากเกินไปส�าหรับ 
โครงการหรืองานใหญ่ๆ ที่ส�าคัญๆ 

สัญญาณอนาคตมีหลากหลาย เราจ�าเป็นต้องเฝ้าระวังและ 
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ บางสัญญาณเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความ 
น่าจะเป็นในการเกิดสูงและผลกระทบสูง ซึ่งอาจจะเรียกว่า  
กระแสหลัก (Mega Trend) หรือบางสัญญาณเป็นเหตุการณ์ท่ีม ี
ความน่าจะเป็นในการเกิดต�่าหรือไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ผล 
กระทบสูง เช่น เหตุการณ์โรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 เป็นต้น 

สัญญาณอนาคตเหล่านี้ โดยปกติจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม  
และด้านการเมือง ตัวอย่างสัญญาณอนาคตเด่นๆ ที่ต ้องพึง 
ตระหนักในช่วงนี้ ส�าหรับประเทศไทยเพื่อใช้ในการวางแผน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกระแสหลัก (Mega Trend) ได้แก่

สัญญาณอนาคตในภาคสังคม - S (Social) เราจะพบโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

เข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีรายได้ต่อหัวต�่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า คนหนุ่มสาวที่เป็นคนท�างานจะไม่เพียงพอ และ 

ถ้าไม่สามารถปรับทักษะหรือเรียนรู้ใหม่ได้ สัญญานอนาคตนี้จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่จะเป็นวิกฤตของ 

ประเทศ ดังนั้นประเทศต้องวางนโยบายและมาตรการรองรับให้ดีเพื่อที่จะลงทุน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลย ี

และการเรียนรู้ให้เหมาะสม เช่น ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของคนให้มากขึ้น หรือหาส่ิงอื่นมาทดแทน เช่น 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุ่นยนต์ เป็นต้น 

สัญญาณอนาคตในภาคเทคโนโลยี - T (Technology Disruption) ที่เห็นชัดเจนคือ  

การมาถึงของดิจิทัลเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เป็นต้น สัญญาณอนาคตกลุ่มน้ี  

มผีลกระทบสงูในวงกว้างถงึโครงสร้างพืน้ฐานและพฤตกิรรมมนษุย์ในระดบัสณัฐาน และกระทบต่อวธิกีารคดิ 

ของคนแต่ละรุ่น แต่ละกลุ่มอย่างหลากหลาย ประเทศไหนที่ตกขบวนในการครอบครององค์ความรู้หรือ 

เทคโนโลยีเหล่านี้ ก็จะเป็นเพียงผู้ตามหรือผู้ใช้เท่านั้น (Digital Slavery)

แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook Twitter ปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence) หรือเอไอ (AI) เม่ือหลายสิบปีก่อน 
ไม่คิดเลยว่าจะมีผลกระทบมากมายและกว้างขวางขนาดนี้ หรือ 
อีกไม่กี่ปีข้างหน้าการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น โควิด-19 อาจ 
เป็นเรื่องปกติก็เป็นได้

การใช้ความคุน้เคยหรอืแนวโน้มเดมิๆ มาก�าหนดการท�างาน 
ในอนาคตข้างหน้า เป็นสิง่ทีอ่นัตรายมาก ส�าหรบัโลกยคุใหม่ ดงันัน้ 

* VUCA เป็นค�าย่อท่ี U.S. Army War College น�ามาใช้เรียก 
 สถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
 ในช่วงท่ีมีสงครามอัฟกานิสถานและอิรัก ซ่ึงในเวลาต่อมาถูกน�ามา 
 ใช้อธิบายสภาพการณ์ในโลกธุรกิจด้วยตัวย่อ VUCA มีความหมาย 
 ดังนี้

V- Volatility  ความผันผวนสูง ยากจะคาดเดา เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
U-Uncertainty มีความไม่แน่นอนสูง ขาดความชัดเจน
C-Complexity  มีความซับซ้อนสูง มีปัจจัยมากมายที่ต้องน�ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
A-Ambiguity  มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนสูง ยากจะคาดเดาผลลัพธ์ได้
ที่มำ : https://tma.or.th 

ดร.ปุ่น บอกว่า การมอง 
ภาพอนาคตในยุคนี้ เป ็นเรื่อง 
ท ้าทายมาก เหตุอุบั ติ ใหม ่ 
(Emergence) ที่อยู่นอกเหนือ 
แนวโน้มหลักมีอัตราเกิดขึ้นสูง 
มาก อย่างเหตุการณ์ไม่ปกตขิอง 
การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 
ที่ เ กิดขึ้ น  หรืออิท ธิพลของ 
ดิจิทัลเทคโนโลยี เทคโนโลยี
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Highlight

“สัญญาณอนาคตมีหลากหลาย เราจ�าเป็น 
ต้องเฝ้าระวังและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

บางสัญญาณเป็นเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็น 
ในการเกิดสูง และผลกระทบสูง” 

การวิเคราะห์ “สัญญาณอนาคต” เหล่าน้ีจะเป็นต้นทุนที่ด ี

ในการท�าแผนใดๆ ก็ตาม การจัดล�าดับความส�าคัญให้ถูก สามารถ 

น�ามาใช้สร้างฉากทัศน์ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่น�าไปสูก่ระบวนการ 

พูดคุยเชิงอนาคต และกระบวนการคิดเชิงอนาคต ซ่ึงจะน�าไปสู่ 

สังคมที่มองอนาคตไปด้วยกัน (Future Oriented Society) ซ่ึง 

แปลว่า สามารถสร้างเป้าร่วมกันในสังคมได้ (Common Goal) 

เมื่อสังคมสามารถก�าหนดเป้าได้ ค�าถามที่ส�าคัญก็คือ... 

จะออกแบบการท�างานด้วยกนัอย่างไรบนข้อจ�ากดัต่างๆ ยกตวัอย่าง 

สัญญาณอนาคตในภาคเศรษฐกิจ - E (Economy) ก่อนหน้าทีก่ารแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 

จะมา โรคอุบัติใหม่เป็นสัญญาณอนาคตที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสนใจ (Weak Signal) ไม่ค่อยจะ 

น�าเร่ืองน้ีไว้ในแผน แต่วันน้ี...การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุให้เกิดสัญญาณอนาคตของภาวะ 

เศรษฐกิจตกต�่ารุนแรงในระดับโลก (Great Recession) การปรับโครงสร้างธุรกิจของโลกขนานใหญ่ เช่น  

การร่นถอยโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเข้าสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น สัญญาณนี้ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็น 

ระดับสูงในการปฏิรูปในทุกๆ ระดับอย่างเร่งด่วน

สัญญาณอนาคตในภาคสิ่งแวดล้อม - E (Environment) ตัวอย่างที่ดีได้แก่ ภาวะโลกร้อน 

(Climate change) ซ่ึงเป็นสัญญาณอนาคต ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะมีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

รองรับ พร้อมท้ังเหตุการณ์เชิงประจักษ์ต่างๆ เช่น ปัญหาปะการังฟอกขาว ปริมาณน�้าแข็งขั้วโลกท่ีก�าลัง 

หายไป ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ การท�าลายป่า ฝุ่น PM2.5 ขยะพลาสติก และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

ต่างๆ ที่ลดลง สัญญาณกลุ่มนี้เป็นทั้งโอกาสและระเบิดเวลา 

สัญญาณอนาคตในภาคการเมือง - P (Politic) ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดสงครามเย็นระหว่าง 

2 ขั้วอ�านาจทางการเมือง และมีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามเย็นแบบเต็มรูปแบบ การเลือกตั้งประธานาธิบด ี

ของสหรัฐอเมริกาในปลายปีนี้จะส่งสัญญาณที่แตกต่างกันออกไป สิ่งเหล่านี้เริ่มมีความเชื่อมโยงและใกล้เรา 

มากขึ้นอย่างน่าตกใจส�าหรับโลกยุคใหม่ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหว่าง 

ประเทศจะไม่สามารถแยกจากกันได้อีกต่อไป

เช่น จะใช้ความรู ้และเทคโนโลยีอะไรที่สามารถเข้าไปช่วยแก้ 

ปัญหา หรือช่วยให้บรรลุเป้าหมายของสังคมน้ันๆ...ถ้าไม่รู้หรือ 

ไม่มีเทคโนโลยีน้ีแล้วจะหามาจากไหน จะต้องท�าวิจัยอะไร หรือ 

ต้องใช้กลไกการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 

“เราใช้แผนเป็นเครื่องมือหลักในการจัดสรร 
ทรัพยากรที่จ�ากัด เพื่อให้เกิดการท�างาน 

ร่วมกันในอนาคต”

กระบวนการคดิเชงิอนาคตอย่างเป็นระบบ เป็นทกัษะส�าคญั 

ของโลกยุคใหม่น้ี เพื่อใช้ออกแบบกิจกรรมในปัจจุบัน ผู้ที่จะมี 

ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อนาคตที่ดี ส่วนใหญ่มักจะเป็น 

ผู ้ที่เข้าใจอดีตได้อย่างถ่องแท้ อย่างไรก็ตามกระบวนการคิด 

เชิงอนาคตนี้เป็นความสามารถหนึ่งที่มนุษย์พึงมีโดยปกติอยู่แล้ว  

ขอเพียงแค่มีหัวใจจะส่งมอบสังคมที่ดีๆ ต่อคนรุ่นต่อไป ทักษะ 

หรือความสามารถนี้ก็มักจะเกิดขึ้นเองเสมอ 

การพาสังคมสู ่สังคมที่มองอนาคตไปด้วยกัน (Future 

Oriented Society) ผ่านกลไกของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม ถือเป็นก้าวที่ส�าคัญของการขับเคล่ือนระบบวิจัย 

และสังคมไทย “มองให้ไกล รู ้ให ้ลึก ปรับให้เร็ว” ถือเป็น 

องค์ประกอบพื้นฐานของสังคมที่จะรอดในโลกยุคใหม่นี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
suthat@g.swu.ac.th 

กา
นกที่มี IQ

That's Good

ระดับสุดยอด
“กา” เป็นนกในตำ�น�นของช�วยุโรปหล�ยเชื้อช�ติ เช่น ช�วไวกิงเชื่อว่� 

เทพ Odin ผู้ทรงเป็นเทพสูงสุดในสวรรค์ทรงมีพระสติปัญญ�เฉียบแหลม 
เพร�ะทรงมีก�สองตัวชื่อ Mind และ Memory ยืนเก�ะอยู่บนพระอังส� (บ่�) 
ท้ังสองข้�งเพื่อถว�ยคำ�แนะนำ� เวล�เกิดศึกสงคร�มทุกครั้ง กองทัพซึ่งเป็น 
วีรบุรุษของช�ติเวล�เดินเท้�เข้�สู่สมรภูมิรบจะมีฝูงก�บินติดต�มไปด้วย เพื่อ 
กินซ�กศพของทห�รท่ีเสียชีวิต ถ้�กองทัพกำ�ลังจะประสบคว�มปร�ชัย ปีกท้ัง 
สองข้�งของก�ทุกตัวจะหุบลง แต่ถ้�กองทัพกำ�ลังได้ชัยชนะ ก�ทั้งฝูงจะก�งปีก 
บินฉวัดเฉวียนไปม�ในท้องฟ้�
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ต�ำรำโหรำศำสตร์ของชำวโรมันอ้ำงว่ำ “กำ” เป็นสัตว ์

ที่สำมำรถบอกลำงร้ำยว่ำควำมทุกข์ยำกหำยนะก�ำลังจะมำสู ่

ผู้พบเห็นได้ ในคืนวันที่รัฐบุรุษโรมันนำม Marcus Cicero จะถูก 

ศัตรูบุกสังหำร กำได้บินเข้ำไปในห้องนอนเพื่อปลุกให้ตื่น ด้วยกำร 

ร้องเสียงดัง แต่ Cicero ก็ยังหลับต่อจึงถูกสังหำร

ส�ำหรับชนชำติอื่นๆ ก็เช่นกัน ล้วนมีควำมเห็นว่ำ กำเป็น 

ลำงร้ำยส�ำหรับผู้ที่พบเห็น ถ้ำเงำปีกของกำทอดผ่ำนเส้นทำงเดิน 

ของเจ้ำสำวในวันแต่งงำนของเธอ น้ันเป็นลำงร้ำยท่ีแสดงว่ำ 

กำรสมรสจะจบลงด้วยกำรหย่ำร้ำง คัมภีร์ไบเบิลมีบันทึกว่ำ เมื่อ 

ครั้งที่น�้ำท่วมโลก Noah ได้ส่งกำบินไปค้นหำผืนแผ่นดินท่ีจะโผล่ 

เหนือน�้ำหลังเมื่อน�้ำลด และกำมิได้บินกลับมำ เพรำะไม่ได้เห็น 

ผืนแผ่นดินใดๆ ต�ำนำนของชำวยิวอธิบำยกำรที่กำมีขนสีด�ำว่ำ 

เกี่ยวข้องกับกำรเป็นตัวแทนควำมชั่วร้ำยของปีศำจ

ที่มา : www.ovidsmetamorphoses.blogspot.com ที่มา : www.hebrewpod101.com

กว ีOvid ของชำวกรกีโบรำณได้เขียนเทพนยิำยเก่ียวกบักำ 

ว่ำเป็นสตัว์ทีไ่ด้ไปทลูเทพ Apollo ให้ทรงทรำบว่ำ นำงไม้ Coronis 

ซึ่งเป็นสุดที่รักของ Apollo มิได้ถวำยควำมซื่อสัตย์ ควำมพิโรธ 

โกรธกริ้วท�ำให้ Apollo ทรงแผลงศรสังหำรนำง Coronis และ 

หลังจำกนั้น Apollo ก็ทรงเกลียดชังกำมำก เพรำะทรงคิดว่ำกำ 

น�ำข่ำวร้ำยมำทูล จึงทรงสำปให้กำ ซึ่งในเวลำนั้นมีขนสีขำวทั้งตัว 

ให้มีขนสีด�ำในทุกวันนี้

เทพนิยำยกรีกยังมีอีกเรื่องที่เกี่ยวกับกำว่ำได้ถูกเทพธิดำ  

Athena ทรงสำปให้มขีนสดี�ำ เพรำะเทพ Hephaistos ทรงหลงรัก 

เทพธิดำ Athena แต่นำงทรงไม่รักตอบ Hephaistos จึงทรง 

วำงแผนข่มขืน ขณะพระองค์ใกล้จะส�ำเร็จพระรำชกิจ พระอสุจิได ้

หล่ังลงบนพื้น เม่ือพระแม่ธรณีรับไป ท�ำให้ทำรก Erichthonios  

ทรงถือก�ำเนิด แต่ทรงมีพระวรกำยผิดปกติ คือ แทนที่จะทรงม ี

พระเพลำ (ขำ) เหมือนมนุษย์กลับมีหำงงู เทพธิดำ Athena ทรง 

รูส้กึอบัอำยมำก จงึทรงน�ำทำรกไปถวำยพระธดิำในกษัตรย์ิ Kekrop 

ให้ทรงเลี้ยง โดยทรงวำงทำรกในตะกร้ำแล้วปิดฝำ และทรงสั่งห้ำม 

พระธิดำมิให้ทอดพระเนตรดูทำรกครึ่งคนครึ่งงูที่นอนอยู่ในตะกร้ำ 

แต่พระธิดำทรงแอบดู และทรงตกพระทัยมำก จึงทรงสังหำรทำรก 

ด้วยกำรโยนจำกมหำวหิำร Acropolis ในขณะนัน้เทพธดิำ Athena 

ทรงมีกำเป็นสัตว์ที่ทรงโปรด เมื่อกำเห็นเหตุกำรณ์ทั้งหมด จึงคำบ 

ข่ำวไปทูลเจ้ำนำย ควำมอับอำยท�ำให้ Athena ทรงพิโรธมำก  

จึงทรงขับไล่กำทุกตัวออกจำกมหำวิหำร Acropolis และทรงสำบ 

ขนสีขำวของกำให้กลำยเป็นสีด�ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ

ต�ำนำนชำว Hebrew ในดินแดนตะวันออกกลำงก็มีกำร 

กล่ำวถึงกำว่ำเป็นสัตว์สัญลักษณ์ในกำรใช้ชีวิตอย่ำงสันโดษ เพรำะ 

เวลำองค์ศำสดำ Elijah เสด็จหนีศัตรูที่มำปองร้ำย ได้ทรงหนีออก 

จำกพระรำชวัง และทรงมีกำที่คำบอำหำรมำถวำยทุกวัน

ต�ำนำนของชำวเวลส์ได้กล่ำวถึงวีรบุรุษ Owein ว่ำมีฝูงกำ 

มำคอยพิทักษ์ปกป้องตลอดเวลำ

ชำวจีนก็มีเรื่องเล่ำเช่นกันว่ำ จักรพรรดิจีนทรงโปรดให ้

รำชสถำปนิกปั้นรูปกำให้มีสำมขำ ซึ่งแทนต�ำแหน่งของดวงอำทิตย ์

Academic

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

22



ครั้งละเล็กละน้อย สำมำรถน�ำทุกคนไปสู่ควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

ทั้งๆ ที่เรื่องทั้งหลำยเหล่ำน้ีเป็นนิทำน แต่ก็มีนักชีววิทยำ 

หลำยคน ที่รู้ว่ำควำมเฉลียวฉลำดของกำเป็นเรื่องจริง ในปี 1992 

Christopher Bird แห่งมหำวิทยำลัย Cambridge ในประเทศ 

อังกฤษ ได้รำยงำนในวำรสำร Current Biology ว่ำ กำในทวีป 

อเมริกำเหนือใช้วิธีเดียวกันกับกำในนิทำนอีสป เพื่อกินหนอนที ่

ลอยอยู่ที่ผิวน�้ำในคนโท โดย Bird ให้กำดูหนอนที่ลอยอยู่ลึกใน 

ภำชนะทรงกระบอกที่บรรจุน�้ำ และได้วำงก้อนกรวดจ�ำนวนมำก 

อยู่ใกล้ๆ จำกนั้นก็ได้เห็นกำคำบก้อนกรวดโยนลงในทรงกระบอก 

ครั้งละก้อนเพื่อท�ำให้หนอนลอยขึ้นๆ จนมันสำมำรถกินได้  

กำรทดลองนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่ำ ถ้ำกำใช้ก้อนกรวดที่ใหญ่ขึ้น 

ควำมส�ำเร็จของกำก็จะบังเกิดเร็วขึ้น และถ้ำใช้กรวดหลำยก้อน 

ควำมต้องกำรก็ยิ่งบรรลุผลส�ำเร็จเร็ว

ในปี 1996 G.Hunt จำกมหำวิทยำลัย Massey ในประเทศ 

New Zealand ได้รำยงำนในวำรสำร Nature ว่ำกำ (Corvus 

moneduloides) รู้จักใช้จะงอยปำกของมันบิดเส้นลวดตรงให ้

โค้งงอเป็นตะขอ เพื่อใช้เป็นเบ็ดส�ำหรับจับหนอน กำจึงเป็นสัตว์ 

เพียงไม่กี่ชนิดรู้จักสร้ำงอุปกรณ์ (สัตว์อื่นๆ ที่รู้จักใช้อุปกรณ์ได้แก่ 

ลิงชิมแปนซี หมู เหยี่ยว โลมำ กอริลลำ นกเค้ำแมว ฯลฯ)

ในปี 2005 B.Kenward จำกมหำวิทยำลัย Oxford ใน 

ประเทศองักฤษ ได้น�ำกำทีม่ถีิน่อำศยัอยูบ่นเกำะ New Caledonia 

ในมหำสมุทรแปซิฟิก 4 ตัว มำเลี้ยง โดยเป็นตัวผู้ 3 ตัว และ 

ตัวเมีย 1 ตัว แล้วได้แบ่งกำเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 2 ตัว โดยให้กำ 

กลุ่มหนึ่งไม่ได้รับกำรฝึกฝนให้รู้จักท�ำอะไรเลย แต่อีกกลุ่มหนึ่ง 

มีคนฝึกฝนให้รู้จักใช้กิ่งไม้แหย่รูมด เพื่อไล่มดออกจำกรู และขณะ 

ฝึกกำกลุม่หลัง Kenward ไม่ได้ให้กำกลุม่แรกได้เหน็กำรฝึก จำกนัน้ 

ได้น�ำกำทั้ง 4 ตัวไปทดลอง และพบว่ำทุกตัวสำมำรถใช้กิ่งไม ้

หำอำหำรได้เอง นี้แสดงว่ำเวลำกำต้องหำอำหำรเพื่อด�ำรงชีวิต 

มันสำมำรถเรียนวิธีใช้อุปกรณ์จำกเพื่อนของมันได้เหมือนคน

นักปักษีวิทยำได้เคยทดลองควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ 

ของกำ เช่น เวลำต้องกำรจะรู้ว่ำ กำสำมำรถนับเลขได้หรือไม่  

จึงให้ชำวนำเดินไปที่ทุ่งข้ำวโพด ซ่ึงเป็นแหล่งอำหำรส�ำคัญของกำ 

แล้วยิงปืนขึ้นฟ้ำซ่ึงท�ำให้ฝูงกำตกใจบินหนีไป จำกน้ันชำวนำได้ไป 

ซ่อนตัวอยู่ในกระโจมกลำงทุ่ง แล้วได้เห็นชัดว่ำ ฝูงกำไม่ได้บิน 

กลับมำที่ทุ่งอีก จนกระทั่งชำวนำได้เดินจำกกระโจมไปแล้ว

กำรทดลองในเวลำต่อมำ ชำวนำได้ยิงปืนอีก แล้วแอบ 

ซ่อนตัวในกระโจม โดยมีเพือ่นอกีคนหนึง่เข้ำไปซ่อนตวัด้วย จำกนัน้ 

ในยำมเช้ำ เที่ยง และเย็น กำรทรงโปรดให้กำเป็นสัญลักษณ ์

แทนพระองค์ยังเป็นกำรแสดงให้ประชำชนจีนตระหนักในควำม 

รู้สึกโดดเดี่ยวของพระองค์ด้วย

คนไทยได้รู้จักกำมำตั้งแต่สมัยโบรำณ จนเรำมีส�ำนวนพูด 

และส�ำนวนเขียนเกี่ยวกับกำมำกมำย เช่น “กาคาบพริก” เพรำะ 

ในสมัยก่อน กำชอบเข้ำมำพักอำศัยอยู่ในบริเวณใกล้บ้ำน ดังนั้น 

เวลำชำวบ้ำนน�ำพริกไปตำกแดด กำมักบินมำโฉบพริกไปกิน ท�ำให ้

ต้องมีคนคอยไล่ แม้ในพระรำชวังก็มีมหำดเล็กที่มีหน้ำที่คอยไล่กำ 

ขนสีด�ำของกำท�ำให้มีกำรเปรียบคนท่ีมีผิวคล�้ำว่ำ ด�ำเหมือนกำ  

ดังนั้นส�ำนวน “กำคำบพริก” จึงหมำยถึง คนผิวคล�้ำที่มีรสนิยม 

กำรแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ำสีแดง ซึ่งแสดงว่ำเป็นคนแต่งตัวไม่เป็น หรือ 

ไม่เหมำะสมกบัสภำพของตน ส่วนส�ำนวน “กาตาแววเหน็ธน”ู นัน้ 

ก็ได้มีใช้มำนำนแล้ว จนเจ้ำของบ้ำนมักมีศรและธนูส�ำหรับใช้ยิงกำ 

ที่ลอบเข้ำมำกินอำหำรในบริเวณบ้ำน แต่กำเป็นสัตว์ตำไว ดังนั้น 

เวลำเห็นอะไรที่ผิดสังเกต ควำมว่องไวในกำรเห็น และควำม

คล่องแคล่วในกำรบินท�ำให้มันสำมำรถบินหลบหนีภัยได้ก่อนศัตร ู

จะลงมือท�ำร้ำย 

“เหยี่ยว” ก็เป็นสัตว์ที่มีสำยตำไวพอๆ กับกำ ดังนั้น เรำ 

จึงมีส�ำนวน “กาเหย่ียวเฉี่ยวไป” ซ่ึงหมำยถึง กำรสูญหำยของ 

สิ่งของในทันทีทันใด ส�ำหรับส�ำนวน “กาหน้าด�า เขาจ�าหน้าได้”  

หมำยถึงคนใกล้ชิดที่เรำรู้จักดี และได้ห่ำงเหินจนไม่ได้เห็นหน้ำ 

เป็นเวลำนำน แล้ววันหนึ่งได้กลับมำพบกันอีก ก็ยังจ�ำกันได้ และ 

ส�ำนวน “เต้นแร้งเต้นกา” หมำยถึงแสดงอำกำรโกรธหรือพอใจ 

เพรำะเวลำกำบินหำอำหำรและโฉบอำหำรไม่ได้ มันจะกระโดด 

โลดเต้นไปมำที่พื้น แล้วบินเข้ำโฉบใหม่ ส�ำนวน “ปล่อยนก 

ปล่อยกา” หมำยถึง ปล่อยคนที่เป็นทำสให้เป็นอิสระ มักใช้กับคน 

ผู้มีอ�ำนำจที่กระท�ำต่อผู้อยู่ใต้อ�ำนำจ โดยผู้มีอ�ำนำจต�่ำเปรียบเป็น 

นกและกำ ซึ่งเมื่อเวลำถูกปล่อย มักท�ำให้ผู้ปล่อยรู้สึกได้บุญ

แต่ค�ำว่ำ “กาฝาก” ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับกำ เพรำะเป็นพืช 

ที่เข้ำมำแอบแฝงเกำะกินสำรอำหำรจำกต้นไม้ใหญ่ แต่ถ้ำน�ำมำ 

ใช้กับคน หมำยถึงคนท่ีท�ำอะไรไม่เป็นช้ินเป็นอัน และชอบพึ่งพำ 

อำศัยคนอื่น ให้ท�ำงำนหรือท�ำมำหำกินแทน

นิทำนอีสป (Aesop) มีชื่อเรื่องหนึ่ง ซึ่งกล่ำวถึงกำที่ก�ำลัง 

กระหำยน�้ำมำก เมื่อเห็นคนโทใบหนึ่งที่มีน�้ำอยู่ภำยในน้อย เพรำะ 

ระดับน�้ำอยู่ลึกมำก จนจะงอยปำกของกำจ่อลงไปไม่ถึง มันจึง 

คำบหินก้อนเล็กๆ ทยอยโยนลงในคนโททีละก้อนๆ เพื่อให้ 

ระดับน�้ำสูงขึ้น จนมันสำมำรถด่ืมน�้ำได้ นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ 

ควำมจ�ำเป็นมกัท�ำให้สตัว์มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ และควำมพยำยำม 
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ชำวนำได้เดินออกจำกกระโจมไป แต่ฝูงกำก็ยังไม่บินกลับมำที่ทุ่ง 

จนกระทั่งเพื่อนชำวนำคนนั้นได้เดินจำกกระโจมไปอีกคน ฝูงกำ 

จึงบินกลับมำหำอำหำรต่อที่ทุ่ง

จำกนั้นชำวนำได้น�ำเพื่อนมำอีก 2 และ 3 คน รวมเป็น 

4 กับ 5 คน ตำมล�ำดับ แล้วยิงปืนซ�้ำ กำรทดลองได้แสดงให้เห็นว่ำ 

กำสำมำรถนับเลขได้ถึง 4 แต่เมื่อมีคน 5 คนในกระโจม กำเริ่ม 

รู้สึกไม่มั่นใจว่ำหลังจำกที่คน 4 คนเดินจำกไปแล้ว มีคนแอบซ่อน 

อยู่ในกระโจมอีกหรือไม่

ส�ำหรับควำมสำมำรถด้ำนอื่นๆ ที่มนุษย์เคยรู้สึกภูมิใจว่ำ 

เป็นสตัว์ชนดิเดยีวเท่ำนัน้ทีรู่จั้กคดิ และรูจ้กัวำงแผนส�ำหรบัอนำคต 

แต่กำรศึกษำพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่ำงๆ ได้แสดงให้เห็นว่ำ สัตว ์

Primate และกำสำมำรถวำงแผนชีวิตของตนในอนำคตได้เช่นกัน 

ในวำรสำร Science ฉบับวันที่ 14 กรกฎำคม 2017 Markus 

Boeckle ได้พบว่ำ กำสำมำรถเก็บอุปกรณ์ให้เป็นที่เป็นทำง เพื่อ 

ให้สำมำรถน�ำมำใช้ได้อกีในอนำคต และรูจั้กวำงแผนกกัตนุอำหำรที่ 

มันรู้ว่ำจะขำดแคลนในภำยภำคหน้ำได้ โดยกำรน�ำอำหำรชนิดนั้น 

ไปซุกซ่อนในสถำนที่ที่สัตว์อื่นค้นหำได้ยำก กำรกระท�ำเช่นนี้ 

แสดงว่ำ กำสำมำรถวำงแผนจะท�ำอะไรที่ใด และเมื่อใดได้ จำก 

ประสบกำรณ์ที่มันมี

นิสัยกักตุนอำหำรเป็นพฤติกรรมที่นกในตระกูล Corvidae 

แทบทุกสำยพันธุ์มี เพรำะตำมปกติมันชอบกินซำกศพสัตว์ที่มีอยู ่

อย่ำงล้นเหลือ ให้หมดภำยในระยะเวลำสั้นๆ กำจึงต้องตัดสินใจว่ำ 

จะต้องเอำซำกส่วนใดของศพไปเกบ็ทีใ่ดและเมือ่ใด พัฒนำกำรทำง 

สมองของมัน ท�ำให้กำสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เป็นอย่ำงดี 

แม้ว่ำช่วงเวลำทีม่นัซุกซ่อนอำหำรจะผ่ำนไปนำนถงึ 17 ช่ัวโมงกต็ำม 

แต่มันก็สำมำรถกลับไปยังสถำนที่มันแอบซ่อนอำหำรได้โดยไม่ม ี

ปัญหำใดๆ

การมีความทรงจ�าที่ดีและการรู้จัก
วางแผนล่วงหน้า เกิดจากการท�างาน

ที่ประเสริฐของสมองมัน

ที่มา : www.pinterest.at
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จำกรำยงำนท่ีเผยแพร่ในวำรสำร Nature of Commu- 

nications ฉบับวันท่ี 19 เมษำยน ปี 2019 Lena Veit แห่ง 

Institute of Neurobiology ท่ี University of Tubingen  

ในประเทศเยอรมนี ได้พบว่ำ สมองกำมีควำมแตกต่ำงจำกสมอง 

ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม จึงท�ำให้กำมีโครงสร้ำงทำงสังคมท่ี 

ซับซ้อน และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จนท�ำให้ถ้ำกำเกลียดใคร 

คนใดที่ท�ำร้ำยมัน กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกำ จะท�ำให้ใคร 

คนนั้น อำจถูกฝูงกำระดมจิกตีในภำยหลัง

ในกำรทดสอบเพื่อดูว่ำสมองส่วนใดของกำท�ำหน้ำที่จดจ�ำ 

Veit กบัคณะ ได้ฉำยภำพของวตัถชุิน้หนึง่ลงบนจอ แล้วลบภำพนัน้ 

ไปจำกจอ จำกนั้นก็น�ำวัตถุเดิมกับวัตถุใหม่ที่แตกตำ่งมำฉำยลงจอ 

แล้วน�ำกำไปทดสอบโดยให้เลือกวัตถุต่ำงๆ ท่ีมีลักษณะเหมือน 

วัตถุแรก และวัตถุท่ีสอง ผลปรำกฏว่ำกำสำมำรถเลือกได้อย่ำง 

ถูกต้อง กำจึงเป็นสัตว์ที่มีควำมทรงจ�ำดี และในขณะที่กำก�ำลัง 

เลือกภำพ คณะวิจัยได้ใช้เทคโนโลยี fMRI วิเครำะห์กำรท�ำงำน 

ของเซลล์สมอง และพบว่ำเซลล์สมองของกำส่วนที่เรียกว่ำ  

Nidopallium Caudolaterale ซ่ึงท�ำหน้ำที่คล้ำย Prefrontal 

cortex ของมนษุย์ มกีำรท�ำงำนอย่ำงคึกคกั เวลำตัดสนิใจเลอืกภำพ 

โดยได้ดูลักษณะต่ำงๆ ที่คล้ำยกันและที่แตกต่ำงกัน กำรติดตำม 

กำรท�ำงำนของเซลล์สมองในเวลำจริง (Real time) ท�ำให้นักวิจัย 

รู้ค�ำตอบในกำรเลือกภำพ ก่อนที่กำจะตอบเสียอีก

นอกจำกจะฉลำดในกำรเรียนรู ้แล้ว กำยังแสนรู้ในกำร 

หลอกล่อศัตรูด้วย ในวำรสำร Animal Cognition ฉบับท่ี 7  

ปี 2004 T.Bugnyar แห่ง Konrad Lorentz Research Station 

ที่เมือง Grunau ในประเทศออสเตรีย ได้พบว่ำเวลำเขำฝึกกำ 

(Corvus corax) ให้รู้ว่ำในกล่องสีใดมีเนยแข็งซ่อนอยู่ และกล่อง 

สีอื่นไม่มีอะไรเลย เขำได้พบว่ำ เม่ือกำตัวหนึ่งรู้ชัด คือพบอำหำร 

เวลำบินไปหำกล่อง มันจะถูกกำตัวอื่นรังแก โดยกำรบินเข้ำมำ 

พยำยำมแย่งอำหำร มันจะหลอกกำศัตรู บินไปที่กล่องว่ำงเปล่ำ 

ก่อน เพื่อให้กำศัตรูบินตำมไป ทันทีที่เห็นว่ำกำศัตรูหลงกล มันก็ 

จะบินไปยังกล่องที่มีอำหำรเพื่อเขมือบอำหำรอย่ำงรวดเร็ว

การมีความทรงจ�าที่ดีและการรู้จัก
วางแผนล่วงหน้า เกิดจากการท�างาน

ที่ประเสริฐของสมองมัน
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ในวำรสำร Scientific Reports ฉบับมิถุนำยน ปี 2018 

Sarah Jelbert จำกมหำวิทยำลัย Cambridge ในประเทศอังกฤษ 

ได้พบว่ำ กำบนเกำะ New Caledonia หลังจำกที่ได้เห็นอุปกรณ ์

หลำกหลำยชนิด มันสำมำรถจะสร้ำงอุปกรณ์ง่ำยๆ จำกควำม 

ทรงจ�ำได้ โดยเธอได้ฝึกกำให้รู ้จักคำบเศษกระดำษท่ีมีขนำด 

ต่ำงๆ กัน เพื่อแหย่ลงไปในรู ถ้ำกระดำษมีขนำดเหมำะสม มันจะ 

สำมำรถผ่ำนเข้ำไปในรูได้แล้วกำก็จะได้อำหำร แต่ถ้ำกระดำษ 

มีขนำดใหญ่เกินไป กำก็จะไม่ได้อำหำร หลังกำรฝึกกำ Jelbert  

ได้น�ำแผ่นกระดำษขนำดใหญ่ไปให้กำฉีกด้วยจะงอยปำก แล้วกำ 

ก็ได้พยำยำมฉีกกระดำษ จนมีขนำดเล็กกว่ำรู กำรกระท�ำนี ้

แสดงว่ำมันสำมำรถจ�ำได้ว่ำ กระดำษต้องมีขนำดใหญ่เพียงใด 

มันจึงจะได้อำหำร

อ่านเพิ่มเติมได้จาก
The Bird Way: A New Look at How Birds Talk Work, Play, Parent, and Think

โดย Jenifer Ackerman
จัดพิมพ์โดย Penguin Press ปี 2020

ด้ำนกำบนเกำะ Hawaii (Corvus hawaiiensis) ก็มีควำม

สำมำรถไม่แพ้กำบนเกำะ New Caledonian แม้จะเป็นกำ 

ที่เกือบสูญพันธ์ก็ตำม โดยนักวิจัยได้รำยงำนในวำรสำร Nature 

ฉบับ 16 กันยำยน ค.ศ. 2016 ว่ำ กำชนิดนี้จ�ำนวนกว่ำ 78% 

สำมำรถดัดแปลงวัสดุ เข่น กิ่งเฟิร์น ที่นักวิจัยเตรียมมำให้ เพื่อใช ้

หำมดที่ซ่อนอยู่ในซอกไม้ได้ โดยกำรหักกิ่งเฟิร์นให้มีควำมยำว 

ที่เหมำะสม และได้พบว่ำควำมสำมำรถน้ีเป็นควำมสำมำรถที่มีมำ 

ในสำยเลือดกำ เพรำะจำกกำทั้งหมดที่น�ำมำทดลอง (109 ตัว) 

โดยวิธีต่ำงๆ กัน ได้พบว่ำกำที่มีอำยุน้อยก็มีควำมสำมำรถเช่นนี้ได ้

โดยไม่ได้รับกำรฝึกฝน จำกบรรพบุรุษแต่อย่ำงใด และไม่ได้เฝ้ำดู 

กำรกระท�ำของกำที่มีอำยุมำกกว่ำเพื่อเลียนแบบด้วย

นักชีววิทยำได้รู้มำนำนแล้วว่ำ สติปัญญาของสัตว์มิได้ 

ขึ้นกับขนาดของสมอง แต่ขึ้นกับอัตราส่วนระหว่างขนาดของ 

สมองกบัขนาดของร่างกาย ดงันัน้ถ้ำใช้ดชันนีีใ้นกำรวดัควำมฉลำด 

ของสัตว์ เรำก็จะเห็นว่ำกำมีสติปัญญำระดับเดียวกับลิงซิมแพนซี 

ทั้งๆ ที่กำต้องใช้พลังงำนมำกในกำรบิน และสมองของกำต้องท�ำ 

หน้ำที่ควบคุมกำรหำยใจ กำรนอนหลับ และกำรป้องกันตัว ฯลฯ 

แต่ถ้ำเรำแยกสมองส่วนที่ท�ำหน้ำที่รับรู้และเรียนรู้ เพื่อวำงแผน 

ชีวิตและคิด เรำก็จะเห็นได้ว่ำ สมองของนกและสมองสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้วยนม มีขนำดสัมพัทธ์พอๆ กัน แต่สมองกำมีขนำดใหญ่ เมื่อ 

เปรยีบเทยีบสมองของนกชนดิอืน่ ยกเว้น นกแก้วปีกเขยีว (green- 

winged macaw) และเซลล์ประสำทในสมองของกำมีควำม 

หนำแน่นยิ่งกวำ่ของนกพิรำบ โดยเฉพำะเซลล์ประสำท (spindle 

neuron) ที่กำมี ส่อแสดงให้เห็นว่ำกำมีสติปัญญำด้ำนสังคม 

ค่อนข้ำงสงู กำจงึมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกัน และพยำยำม 

เอำชนะกันตลอดเวลำ

ความสามารถทั้งหลายนี้
คงท�าให้เราต้องยอมรับว่า

กาเป็นนกที่มี IQ สูงที่สุดในโลก

ที่มา : www.wikipedia.org
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รศ. ดร.ชัยวัฒน์  คุประตกุล
Kshaiwat4@gmail.com  

For The Future

ทฤษฎีใหม่
ดีเอ็นเอไม่ใช่
“พิมพ์เขียว”
ของชีวิต

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าได้ ด้วยความคิดใหม่! 

แต่กว่าท่ีความคิดใหม่จะกลายเป็นทฤษฎีที่วงการวิทยาศาสตร์ยอมรับ ต้องผ่านการทดสอบหรือ 

การคัดค้านรุนแรง ซึ่งในอดีตถึงขั้นต้อง “สังเวยชีวิต” กัน ดังกรณีของจิออร์ดาโน บรูโน (GIORDAN 

BRUNO) ท่ีถูกฝ่ายศาสนาจับเผาทั้งเป็น เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1600 (พ.ศ. 2143) เพราะกล้า 

สั่งสอน (เผยแพร่) ความคิดใหม่ว่า ดวงอาทิตย์มิใช่โลก เป็นศูนย์กลางจักรวาล 
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Research&Innovation Society

27

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3  (กรกฎาคม - กันยายน 2563)



ปัจจุบันนี้ ถึงแม้กำรเสนอควำมคิดใหม่จะไม่มีกำรลงโทษกันแล้ว แต่ควำมคิดใหม่ก็ต้องผ่ำนกำรทดสอบ 

โดยระดับกำรทดสอบจะยิ่งหนัก ส�ำหรับควำมคิดทฤษฎีใหม่ที่ขัดแย้งกับทฤษฎีส�ำคัญ

ในวงกำรวทิยำศำสตร์ปัจจบุนั ทฤษฎเีสำหลกัส�ำคญัทีส่ดุโดยทัว่ไปคอื ทฤษฎสีมัพทัธภาพของไอน์สไตน์ 

และทฤษฎีควอนตัม แต่ส�ำหรับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ถึงแม้จะไม่มีทฤษฎีที่เป็นเสมือนกับเสำหลัก 

ส�ำคญัท่ีสดุ กม็ทีฤษฎีทีเ่ป็นแกนของสรรพสิง่ทีม่ชีีวติ ค้นพบโดยฟรำนซสิ ครกิค์ (FRANCIS CRICK: ค.ศ. 1916 - 

2004) และ เจมส์ วัตสัน (JAMES WATSON: ค.ศ. 1928 - ปัจจุบัน) เมื่อปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) ว่ำ  

ดีเอ็นเอ (DNA) ของสิ่งมีชีวิตบนโลก มีลักษณะโครงสร้างเป็นเกลียวแบบบันไดคู่ คือ ทฤษฎีเกลียวชีวิตคู ่

(DOUBLE HELIX OF LIFE) 

จำกทฤษฎีเกลียวชีวิตคู่ น�ำมำสู่เรื่องของกำรตัดต่อยีนหรือพันธุวิศวกรรม (GENETIC ENGINEERING)  

ท�ำให้มนุษย์สำมำรถสร้ำงชีวิตท่ีแปลก ใหม่ ข้ำมพันธุ์ได้ ไม่ว่ำจะเป็นระหว่ำงมนุษย์ด้วยกันเอง ระหว่ำงมนุษย ์

กับสัตว์ ระหว่ำงสัตว์ ระหว่ำงพืช และระหว่ำงสัตว์กับพืช

พันธุวิศวกรรมท�ำให้โลกของส่ิงมีชีวิตแปลกประหลำดในเทพปกรณัมทั้งของตะวันตกและตะวันออก  

มิได้ถูกจ�ำกัดอยู่ในโลกจินตนำกำรอีกต่อไป

แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้ทฤษฎีเกลียวชีวิตคู่โดดเด่น เป็น “ความรู้หลักพื้นฐาน” ของคนทั้งที่เป็น 

นักวิทยำศำสตร์ และไม่ใช่นักวิทยำศำสตร์ รวมท้ังนักเรียนนักศึกษำทั้งโลกคือ ควำมเข้ำใจว่ำ ดีเอ็นเอเป็นตัว 

ก�ำหนดลักษณะทำงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และเป็นตัวควบคุมกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม เช่น จำกพ่อ - แม ่

ถึงลูก หรือเป็นตัวก�ำหนดลักษณะทำงพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคน

กล่ำวง่ำยๆ ก็คือ ดีเอ็นเอเป็นที่รู ้จักอย่ำงง่ำยๆ เป็น “พิมพ์เขียว” หรือ “BLUEPRINT” ส�ำหรับ 

กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม (จำกพ่อ - แม่ถึงลูก) และก�ำหนดลักษณะทำงพันธุกรรม (ของแต่ละคน)

ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรม ก็คือ ส�ำหรับมนุษย์แต่ละคน ดีเอ็นเอเป็นตัวก�ำหนดลักษณะทำงกำยภำพทั้งหมด 

คือ รูปร่ำง หน้ำตำ สูง ต�่ำ ด�ำ ขำว เหลือง ตำสีด�ำ สีน�้ำตำล สีฟ้ำ สีผม (ผมด�ำ, ผมทอง, ผมสีน�้ำตำล), ฯลฯ

เหล่ำนี้ คือ ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับบทบำทของดีเอ็นเอ ในต�ำรำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนใช้กันอยู่ทั่วโลก 

ในปัจจุบัน

Academic

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

28



แอนโทนี โฮเซ เป็นนักพันธุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิทยำศำสตร ์

นับว่ำค่อนข้ำงจะรุ่นใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันนัก

จนกระทั่งเมือ่ผลงำนกำรเสนอควำมคิดเป็นทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับบทบำทของดีเอน็เอต่อพันธุกรรมของเขำ 

สองชิ้น ได้รับกำรลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรสองฉบับพร้อมๆ กัน (วันที่ 22 เมษำยน ค.ศ. 2020)

ผลงำนชิ้นหน่ึงชื่อ A FRAMEWORK FOR PARSING HERITABLE INFORMATION ลงตีพิมพ์ใน 

วำรสำร JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE

อีกชิ้นหนึ่งชื่อ HERITABLE EPIGENETIC CHANGES ALTER TRANSGENERATIONAL WAVEFORMS 

MAINTAINED BY CYCLING STORES OF INFORMATION ในวำรสำร BIOESSAYS

แอนโทนี โรเซ กลำ่วถึงที่มำของควำมคิดใหม่เกี่ยวกับบทบำทของดีเอ็นเอของเขำว่ำ มำจำกกำรศึกษำ 

วิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมที่เขำทุ่มเทมำเป็นเวลำกว่ำ 15 ปี

สำระหลักควำมคิดใหม่ของแอนโทนี โฮเซ คือ ดีเอ็นเอ มิใช่ “พิมพ์เขียว” ที่ก�ำหนดหรือควบคุม 

พัฒนำกำรของตัวตน (กำยภำพ, ร่ำงกำย) ของมนุษย์แต่ละคน และมิใช ่“พิมพ์เขียว” ที่ควบคุมกำรถ่ำยทอด 

ทำงพันธุกรรมจำกผู้ให้ก�ำเนิด (พ่อ - แม่) ถึงลูก เพรำะดีเอ็นเอเป็นเพียงหน่วยรวมส่วนผสมของพันธุกรรม 

ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเจริญเติบโตเป็นร่ำงกำยที่สมบูรณ์ ทั้งกรณีของคนแต่ละคน และของทำยำททำงพันธุกรรม

เปรียบเทียบกับเร่ืองของกำรเข้ำครัว ตำมต�ารับการท�าอาหาร ต้องประกอบด้วยสองส่วนเสมอ คือ 

หนึ่ง รายชื่อส่วนผสมของต�ารับอาหาร และสอง วิธีการปรุงอาหาร

ยกตัวอย่ำงต�ำรำหรือสูตรต้มย�าปลาช่อน ต้องมีส่วนผสมอย่ำงละเอียด เช่น (1) ปลำช่อนครึ่งตัว 

(2) หอมแดง 3 - 4 หัว  (3) กระเทียม 3 กลีบ,... ตำมด้วยวิธีปรุงต้มย�ำปลำช่อนเป็นขั้นตอนอย่ำงละเอียด เช่น 

(1) น�ำปลำช่อนมำแล่เนื้อเป็นชิ้นๆ เตรียมไว้  (2) ใส่น�้ำสะอำดลงในหม้อประมำณครึ่งหม้อ ใส่เครื่องปรุงต้มย�ำ 

(ข่ำ, ตะไคร้, ใบมะกรูด) ต้มจนน�้ำเดือด  (3) ใส่เนื้อปลำช่อนลงไปในหม้อ ต้มจนกระทั่งปลำสุก,...

แต่ตำมควำมคิดใหม่ของแอนโทนี โฮเซ ดีเอ็นเอเป็นเพียงส่วนแรกของต�ำรับกำรท�ำอำหำร มีส่วนผสม 

ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรก่อก�ำเนิดและพัฒนำเป็นตัวตนของมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ไม่มีส่วนที่สอง คือ วิธีกำรปรุง 

อำหำร หรือกระบวนกำรอย่ำงเป็นข้ันตอนที่ท�ำให้ดีเอ็นเอได้พัฒนำต่อ จนกระทั่งเกิดเป็นมนุษย์แต่ละคนท่ี 

สมบูรณ์

AntonyJoseจนกระท่ังถึงเดือนเมษายนปีน้ี (พ.ศ. 2563 คือ  

ค.ศ. 2020) อำณำจักรของดีเอ็นเอที่ดูจะฝังรำกลึกอย่ำง 

ม่ันคง ก็พลันสั่นสะเทือนจำกพลังควำมคิดใหม่ของนัก 

วิทยำศำสตร์คนหน่ึงชื่อ แอนโทนี โฮเซ (ANTONY 

JOSE) ลุกข้ึนมำเสนอควำมคิดเป็นทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับ 

บทบำทของดีเอ็นเอ

ควำมคิดใหม่ที่ชูป้ำยชัดๆ ว่ำ ดีเอ็นเอ ไม่ใช่ 

“พิมพ์เขียว” ของชีวิต!

*  *  *
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แล้ว “ค�าสั่ง” หรือ “กระบวนการ” ที่ท�าให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

สู่ทายาทที่สมบูรณ์ อยู่ที่ไหน?

แอนโทนี โฮเซ กล่ำวว่ำ “ค�าส่ัง” ดังกล่าวนี้ ซับซ้อนกว่าที่แสดงหรือมีอยู่ในดีเอ็นเอ แต่อยู่ใน  

“โมเลกุล” ที่ควบคุมดีเอ็นเอของเซลล์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการกับการด�ารงอยู่ของร่างกาย 

เกิดขึ้นเป็นระยะหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่ำงเรื่องสีของตำ

ยีนส�ำหรับสีตำ มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่ำงกำย แต่กระบวนกำรที่จะผลิตโปรตีนก�ำหนดสีของตำ จะเกิดขึ้น 

เฉพำะระหว่ำงขั้นตอนหนึ่งของพัฒนำกำร และเกิดเฉพำะในเซลล์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสีของตำ โดยที่ข้อมูล 

ข่ำวสำรนั้น ไม่ถูกเก็บอยู่ในดีเอ็นเอ

เรื่องรูปร่ำงของตำก็เช่นเดียวกัน ตำมควำมคิดของแอนโทนี โฮเซ นักวิทยำศำสตร์ไม่สำมำรถบอก 

รูปร่ำงของตำได้จำกดีเอ็นเอที่มีอยู่ในร่ำงกำยโดยตรง หรือแม้แต่จะบอกจำกดีเอ็นเอของสัตว์ชนิดหน่ึงว่ำ 

เป็นสัตว์มีตำหรือไม่

ทั้งนี้เพรำะสิ่งก�ำหนดกำยภำพของสัตว์ต่ำงๆ อยู่นอกดีเอ็นเอ และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่หลาย 

ระยะขั้นตอนของพัฒนำกำรจำกเซลล์เริ่มต้น (ดังเซลล์ที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันของสเปิร์มกับไข่ของผู้หญิง) 

กว่ำจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมบูรณ์

*  *  *

ปฏิกิริยาของวงการวิทยาศาสตร์ต่อความสดทฤษฎีใหม่ของแอนโทนี โฮเซ ในบทบาทของดีเอ็นเอ 

เป็นอย่างไร?

ควำมคิดทฤษฎีใหม่ของแอนโทนี โฮเซ ก่อให้เกิดกระแสกำรถกเถียงในระดับเป็นคล่ืนส่ันสะเทือน 

วงกำรวิทยำศำสตร์พันธุกรรมมำกทีเดียว ถึงแม้จะไม่เกิดเป็นควำมขัดแย้งใหญ่โต รุนแรง ดังที่เคยเกิดในอดีต 

เมื่อมีกำรเสนอทฤษฎีควำมคิดใหม่ที่ขัดแย้งกับทฤษฎีเก่ำ

ประเด็นใหญ่ที่ดึงดูดควำมคิดเห็นทั้งโต้แย้งและเห็นด้วยประเด็นหนึ่ง คือ ควำมคิดเห็นในเชิงเหมือนกับ 

กำรกล่ำวหำของแอนโทนี โฮเซ ว่ำ การยึดติดกับความส�าคัญด้านพันธุกรรมของดีเอ็นเอมากเกินไป ท�ำให้ 

วงกำรวิทยำศำสตร์ละเลยต่อกำรศึกษำปัจจัยต้นเหตุของควำมผิดปรกติเชิงพันธุกรรมอื่นๆ ที่เป็นต้นเหตุตัวจริง 

ของควำมผิดปรกติ

ฝ่ายเห็นด้วย ก็มิได้เห็นด้วยกับควำมคิดทฤษฎีใหม่ของแอนโทนี โฮเซ ทั้งหมด แต่สนับสนุนให้วงกำร 

วิทยำศำสตร์ ขยำยวงกำรศึกษำวิจัยต่อเรื่องของพันธุกรรม ต่อสำเหตุของควำมผิดปรกติเชิงพันธุกรรมให้ 

มำกขึ้น ไม่เจำะหรือให้ควำมส�ำคัญเฉพำะกับดีเอ็นเอมำกเกินไป

ทีช่ดัเจนส�ำหรับฝ่ำยค่อนข้ำงเหน็ด้วยกบัแอนโทน ี โฮเซ คอื ควำมคดิทฤษฎใีหม่ของเขำ เปิดแนวทำงใหม่ 

ของกำรศึกษำวิจัยต่อเรื่องพันธุกรรมกำรถ่ำยทอดเชิงพันธุกรรม และควำมผิดปรกติทำงพันธุกรรม

ส�าหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่เห็นว่ำ ทฤษฎีใหม่ของแอนโทนี โฮเซ ยังเป็นเพียงควำมคิด ยังขำด 

ข้อมูลหลักฐำนสนับสนุนที่หนักแน่นพอ
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ถึงแม้แอนโทนี โฮเซ จะท�ำกำรศึกษำวิจัยเรื่องที่เขำน�ำเสนอมำนำนกว่ำ 15 ปี แต่ก็ยังไม่มีหลักฐำน 

อย่ำงเป็นที่ประจักษ์เชิงวิทยำศำสตร์สนับสนุน จึงยังอำจจะเร็วเกินไปส�ำหรับกำรเป็นทฤษฎีใหม่

*  *  *

แนวโน้มความคิดทฤษฎีใหม่ของแอนโทนี โฮเซ ต่อเรื่องบทบาทของดีเอ็นเอเป็นอย่างไร?

สิ่งหนึ่งที่ดูจะก�ำลังเกิดขึ้นแล้ว ก็คือ มีนักวิทยำศำสตร์จ�ำนวนมำก ที่สนใจและเริ่มต้นเจำะศึกษำเร่ือง 

ของพันธุกรรม กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม ควำมผิดปรกติเชิงพันธุกรรม ตำมแนวควำมคิดใหม่ของแอนโทน ี

โฮเซ คือ ให้ควำมสนใจต่อ “สิ่งอื่น” “โมเลกุลอื่น” “ปัจจัยอื่น” นอกเหนือไปจำกดีเอ็นเอต่อพันธุกรรม

ในขณะเดียวกัน ก็มีควำมสนใจที่กลับมำทุ่มเท “เจาะศึกษาดีเอ็นลึกลงไปอีก” จำกที่เคยเป็นมำ

แต่สิ่งหน่ึงท่ีชัดเจน ไม่ว่ำควำมคิด ทฤษฎีใหม่ของแอนโทนี โฮเซ จะแปลกใหม่หรือขัดแย้งกับทฤษฎ ี

ควำมคิดเก่ำเพียงใด ก็ไม่มีนักวิทยำศำสตร์ หรือองค์กร หรือวงกำรใดๆ ที่ลุกขึ้นมำ “คัดค้ำน” “กล่ำวหำ” 

แอนโทนี โฮเซ อย่ำงรุนแรง

ตรงกันข้ำม แม้แต่ฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยกับควำมคิดทฤษฎีใหม่ของแอนโทนี โฮเซ ก็สนับสนุนให้แอนโทนี  

โฮเซ เดินหน้ำตำมแนวคิดของเขำต่อ เพรำะหลักคิดที่นักวิทยำศำสตร์ทุกคนทั่วโลกวันนี้ คิดตรงกัน คือ 

วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าได้ ก็เพราะมีนักวิทยาศาสตร์ที่กล้าคิดใหม่ ไม่ว่าความคิดใหม่ จะขัดแย้ง 

เพียงใดกับความคิดทฤษฎีเก่า ที่ยึดถือกันอยู่!

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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Ignite by Innovation

โดย... วรรณสม สีสังข์

“เอ็นอาร์ไอไอเอส”
(NRIIS)

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ

Academic

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ต�มท่ีพระร�ชบัญญัติก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ ก�รวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และ 
มติคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มอบหม�ยให้ สำ�นักง�นก�รวิจัย 
แห่งช�ติ (วช.) จัดทำ�ฐ�นข้อมูลด้�นวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยจัดให้มีระบบ 
ข้อมูลส�รสนเทศกล�ง เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลก�รวิจัยและนวัตกรรมระดับช�ติและน�น�ช�ติกับระบบ 
ส�รสนเทศของหน่วยง�นในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยให้สำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ� 
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สอวช.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีอำ�น�จนำ�ข้อมูลดังกล่�วไปใช้ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
Research&Innovation Society
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รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล  รองผู้อ�านวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ 
สกสว. เปิดเผยข้อมูลถึงกำรออกแบบ “เอ็นอาร์ไอไอเอส (NRIIS: National 

Research and Innovation Information System) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” ว่ำ “มีขึ้นเพื่อสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ 

ทั้งหมด ให้มีเอกภาพ มีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง  

ลดความซ�้าซ้อนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และความซ�้าซ้อน 

ของการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ สกสว. ในฐานะหน่วยงานจัดท�าแผนและ 

จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย จะสามารถมองเห็นภาพรวมตั้งแต่แผนงานวิจัย 

แผนงานย่อยและโครงการวิจัยในประเด็นต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การ 

ออกแบบแผนและจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตอบ 

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ หรือ OKRs (Objective and Key Results) ของ 

ระบบวิจัยได้”

ด้ำน ศ. นพ.วจิารณ์ พานิช อดตีผู้อ�านวยการ ส�านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) หนึ่งในผู้มีบทบำทส�ำคัญของประเทศในกำรสร้ำง 

และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยได้กล่ำวให้ข้อคิดเห็นต่อระบบ NRIIS ว่ำ 

“ท�าอย่างไรให้ข้อมูลของหน่วยงานในระบบ ววน. ไหลเข้าสู่ระบบ NRIIS (National 

Research and Innovation Information Systems) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน ความท้าทายคือ...ท�าอย่างไรให้ระบบ NRIIS เป็นระบบในแบบ National 

Information Systems ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นระบบราชการ ให้เป็นระบบที ่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สกสว. และ สอวช. สามารถดึงข้อมูลภาพรวม 

ของประเทศ เอามาประมวล วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ท�าความเข้าใจระบบ ววน. ได้อย่าง 

ดีขึ้น”

ปัจจุบันระบบ “เอ็นอำร์ไอไอเอส” (NRIIS) ทำงส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นผู้ดูแลระบบ เริ่มด�ำเนินกำรมำแล้ว 

ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 โดยควำมร่วมมือของ 3 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (สกสว.) ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) และส�ำนักงำน 

กำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นระบบที่พัฒนำมำจำกระบบใหญ่ 3 ระบบเข้ำด้วยกัน โดย 2 ระบบแรกจัดท�ำโดย สกสว. คือ (1) ระบบ 

บริหำรงำนวิจัยอัจฉริยะ หรือ “ทีรำส” (Thailand Intelligent Research Administration system หรือ TIRAs) (2) ระบบ 

บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย (Electronic Project Management System หรือ EPMS) ส่วนระบบที่ 3 จัดท�ำโดย วช. คือ ระบบ 

บริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (National Research Management System หรือ NRMS) ซึ่งจะช่วยให้ ส�ำนักงบประมำณ 

หน่วยบริหำรจัดกำรโปรแกรม (PMU) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสำนงำน และนักวิจัย สำมำรถเข้ำถึงงำนวิจัยทั้งหมดที่ได้รับงบประมำณ 

จำกกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ทั้งนี้หำกหน่วยงำนในระบบ ววน. มีข้อขัดข้องหรือต้องกำร 

ข้อมูลเพิ่มเติมด้ำนกำรใช้งำน สกสว. ยินดีให้ข้อมูล ตลอดจนแนะน�ำแนวทำงกำรใช้ “เอ็นอำร์ไอไอเอส” เพื่อให้ระบบดังกล่ำว 

เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

“เอ็นอาร์ไอไอเอส” (NRIIS)
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จงัหวัดนครราชสมีาเปน็จงัหวัดทีม่พีื้นทีม่ากทีส่ดุในประเทศไทย และมปีระชากรมาก 
เป็นอนัดบัท่ีสองของประเทศ อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรม 
การเกษตร ท่องเท่ียว โลจิสตกิส์ และพลังงานสะอาดของภูมิภาค อกีท้ังยงัเป็นศนูยก์ลาง 
การศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม กีฬา และสาธารณสุขท่ีมคีณุภาพ และเป็นท่ีตัง้ของส่วน 
ราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

นิธิปรียา จันทวงษ์
ภารกิจการส่งเสริมระบบการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
nithipreeya@trf.or.th

Story Touring

ดัน ‘โคราชโมเดล’
สู่ ‘อีสาน 4.0’

วิจัยแก้จน

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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ภำยใต้วิสัยทัศน์จังหวัดนครรำชสีมำ พ.ศ. 2561 - 2564 

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ ่งสู ่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม 

สังคมปลอดภัย” มีเป้ำประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภำพและขีดควำม 

สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัด ให้ประชำชน 

มีคุณภำพชีวิตท่ีดีตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำม 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีตัวชี้วัดหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ  

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัด และ 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น 

ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำจังหวัดดังกล่ำวสอดคล้องกับ 

เป้ำหมำยของคณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม สภำผู้แทนรำษฎร ท่ีมุ่งจะพัฒนำอำชีพและเพิ่ม 

รำยได้ให้แก่เกษตรกรฐำนรำก ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม โดยตั้งเป้ำไว้ว่ำจะสำมำรถเพิ่มรำยได้ครัวเรือนละ 

10,000 บำท จ�ำนวน 300 - 500 รำย ในเวลำ 3 ปี เพื่อเพิ่ม GDP 

ของประเทศ

ผูบ้ริหำรและเจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ติดตำม กมธ. 

วิทยำศำสตร์ ไปลงพื้นที่ศึกษำดูงำนท่ีจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อหำ 

แนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงรัฐบำล มหำวิทยำลัย โดยใช้ 

งำนวิจัยเป็นฐำน ซึ่งนับเป็นโอกำสดีที่ทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็น 

สภำผู้แทนรำษฎร หน่วยงำนจัดสรรงบวิจัยอย่ำง สกสว. และ 

มหำวทิยำลยัในพืน้ที ่ มีแผนและแนวทำงกำรท�ำงำนทีส่อดคล้องกนั 

โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญคือ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนใน 

พื้นที่ 

นายอภินันท ์ เผือกผ่อง รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

นครราชสีมา บรรยำยสรุปภำพรวมของจังหวัดว ่ำกำรท�ำ 

เกษตรกรรมเป็นอำชีพหลักของนครรำชสีมำ พืชที่ส�ำคัญ คือ ข้ำว 

มันส�ำปะหลัง ข้ำวโพด แต่ปัญหำส�ำคัญขณะนี้คือ โรคใบด่ำงในใบ 

มันส�ำปะหลังระบำดมำกกว่ำ 250,000 ไร่ โรคดังกล่ำวเกิดจำก 

ไวรัสและยังไม่มีวิธีรักษำ จึงต้องกำรควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม มำช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน รวมถึงมีแมลงหว่ีขำว 

เป็นศัตรพูชืส�ำคญั ในเบ้ืองต้นมกีำรถอนท�ำลำย ฉดียำก�ำจัด แต่อำจ 

ต้องไถกลบท�ำลำยให้หมด นอกจำกนี้ยังมีสถำนกำรณ์ภัยแล้งหนัก 

ทีส่ดุในรอบ 20 ปี ท�ำให้เกดิกำรแย่งชงิน�ำ้ระหว่ำงภำคอตุสำหกรรม 

และภำคกำรเกษตร โรงงำนต้องส�ำรองน�้ำไว้อย่ำงน้อย 3 เดือน 

ด้ำนกำรสร้ำงรำยได้ จงัหวดัมกีำรขบัเคลือ่นโครงกำรส�ำคญั 

คอื “เกษตรสร้างชาต”ิ ด้วยงบประมำณ 50,000 ล้ำนบำท น�ำร่อง 

โครงกำรให้เป็นศูนย์กลำงผลิตอำหำรของอีสำนใต้ เช่น โคขุน  

โดยใช้น�ำ้ทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัจำกโรงงำนแป้งมนัส�ำปะหลงั ซึง่รฐัลงทุน 

ให้ทั้งหมดและรับประกันกำรรับซ้ือไร่ละ 50 สตำงค์ ขำยอำหำร 

สัตว์ให้เกษตรกร กิโลกรัมละ 4 บำท โดยโคเนื้อ 100,000 ตัว 

สำมำรถส่งออกไปจีนได้ปีละ 5 ล้ำนตัว และมีสินค้ำที่เป็นสิ่งบ่งชี ้

ทำงภูมิศำสตร์ (GI) รวม 7 ชนิด ส�ำหรับกระบวนกำรจัดกำร 

ท�ำยุทธศำสตร์จังหวัดนั้นจะต้องประกอบด้วย 3 มหำวิทยำลัย 

คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี สุรนำรี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครศรีธรรมรำช มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน และ 

ตัวแทนชุมชน เพื่อจัดท�ำโครงกำร “เกษตรสร้ำงชำติ” น�ำร่องและ 

ขยำยผลไปทุกอ�ำเภอ ซึ่งทำงจังหวัดพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำร 

กับ กมธ. วิทยำศำสตร์ และคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร

ขณะที่ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่ำวว่ำ มทส. ส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำร 

ใช้ประโยชน์ด้วยองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและพัฒนำ เพื่อส่งเสริม 

และพัฒนำอำชีพสู่กำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกของชุมชนท่ี 

เน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ 

เหมำะสมกับตลำด ปัจจุบัน มทส. ได้จัดท�ำโครงกำรวิจัยส�ำคัญ  

โรคใบด่าง
ในใบมันส�าปะหลัง
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เพื่อมุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตร ไม่ว่ำจะเป็นมันส�ำปะหลัง

รำคำตกต�่ำ รวมถึงเพิ่มมูลค่ำของเนื้อวัวที่เกษตรกรชำวโครำช 

นิยมเลี้ยง ในโครงกำรวิจัย “อีสานวากิว โคเนื้อคุณภาพสูง” เพื่อ 

แก้ปัญหำเกษตรกรขำดเงินทุน ขำดข้อมูลย้อนกลับ ขำดมำตรฐำน 

กำรเลี้ยง ขำดโรงเชือดมำตรฐำนและโรงตัดแต่ง ตลอดจนขำด 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปเน้ือโคขุน โดยมีเป้ำหมำยระยะ  

3 ปี คือ มีเกษตรกรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เพิ่มขึ้น 

80 รำย ภำยใต้งบประมำณหนุน 48 ล้ำนบำท 

นอกจำกน้ีส ่วนของมันส�ำปะหลัง ได ้จัดท�ำโครงกำร 

“แพลตฟอร์มต้นแบบการบรกิารจดัการการเพิม่มลูค่ามนัส�าปะหลงั 

ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู ้ปลูก 

มันส�าปะหลังในพื้นท่ี จ.นครราชสีมา” เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะ 

กำรผลิตมันส�ำปะหลังคุณภำพสูงด้วยระบบน�้ำหยด และเข้ำใจ 

วิธีกำรให้ปุ ๋ยบนพ้ืนฐำนกำรวิเครำะห์ค่ำดินเป็น เพ่ือลดทอน 

ต้นทุนกำรผลิต ตลอดจนแปรรูปสำรสกัดจำกมันส�ำปะหลัง  

สร้ำงแพลตฟอร์มกำรเพิ่มมูลค่ำมันส�ำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ 

เป็นต้น เพื่อให้เป็นอีสาน 4.0 โดยใช้วิทยำศำสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม และงบเงินกู้ ส่งคืนรำยได้ให้เกษตรกรผ่ำนระบบจังหวัด 

มหำวิทยำลัย และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม โดยต้องมีกำรบ�ำรุงดิน บริหำรจัดกำรน�้ำ สร้ำง 

รำยได้เพิ่มกิโลกรัมละ 30 บำท เป็นเศรษฐศำสตร์พื้นที่สูง แต่ผู้ให้ 

ทุนอำจจะยังไม่เห็นภำพเพรำะเป็นหน่วยเล็กๆ ที่ต้องท�ำไปเรื่อยๆ  

จึงอยำกได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน 

และวิสาหกิจ มทส. รำยงำนข้อมูล “การพัฒนาอาชีพและ 

เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิจัยและนวัตกรรม” ว่ำ มทส. ได้จัดท�ำแผนพัฒนำภำคอีสำน 

ในมิติต่ำงๆ ในภำพรวมของงำนวิจัยและพัฒนำที่หลำกหลำยสำขำ 

มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของพื้นที่อีสำนล่ำง โดยยึด 

แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่เป็นหลัก ปัญหำส�ำคัญ คือ เศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง มทส. มีเทคโนโลยีน�ำร่อง 

จำกโครงกำร Spearhead มุ่งสู่ Flagship 3 ด้ำน คือ 

1. อีสานวากิว มุ ่งพัฒนำสำยพันธุ ์ โคเนื้อทำงเลือก  

เน่ืองจำกเกษตรกรร้อยละ 80 เลี้ยงโคต้นน�้ำ นั่นคือ ผลิตลูกโค 

จ�ำหน่ำย ดังนั้นจึงต้องยกระดับกำรผลิตเนื้อโคคุณภำพโดยใช ้

ระบบคอกกลำงเพื่อให้ได้มำตรฐำน โคเน้ือคุณภำพดี มีระบบ 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเนื้อรองเพื่อขยำยตลำด สร้ำงตลำด 

และตลำดฮำลำลเพื่อกำรส่งออก กระจำยรำยได้ตั้งแต่โคต้นน�้ำ 

น�ำมูลสัตว์มำเป็นเชื้อเพลิงชีวภำพของชุมชน 

2. การเพิ่มมูลค่ามันส�าปะหลัง โรงงำนแป้งร้อยละ 90 

เป็นผู้ก�ำหนดรำคำตลำด (ตลำดใหญ่คือ จีน) จึงต้องเพิ่มมูลค่ำ 

ด้วย Biorefinery แปรรูปเป็นพลังงำนเอทำนอล สำรตั้งต้นทำง 

เคมีชีวภำพ เช่น กรดแลคติก 

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งไปที่อุตสำหกรรมผ้ำไทย กำร

เลี้ยงไหมเชิงอุตสำหกรรมเพื่อลดกำรน�ำเข้ำโดยเฉพำะจำกจีน ด้วย

อตัลกัษณ์ภมูปัิญญำกำรฟอกย้อม แต่ยงัขำดกำรออกแบบและห้อง

เสื้อตัดเย็บ จึงต้องยกระดับอำชีพ โดยมีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

ให้กำรส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรออกแบบ

ผศ. ดร.วาสนา ภานุรกัษ์ มหาวยิาลยัราชภฏันครราชสมีา 

นักวิจัยโครงกำร “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

การผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทาง 

อาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัว 

โลก” เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิฐำนรำก ภำยใต้กำรสนบัสนนุทนุวจิยั 

จำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) รำยงำนว่ำ นักวิจัย 

ได้พัฒนำกลุ่มเกษตรกร โดยสร้ำงกำรรับรู้ กำรมีส่วนร่วมในกำร 

ผลิตข้ำวอินทรีย์ และท�ำฐำนข้อมูลบริบทเชิงพื้นท่ี รวมถึงพัฒนำ 

นักวิจัยรับใช้ท้องถิ่น และงำนเชิงประเด็นท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำ 

จังหวัด ได้นวัตกรรมและภูมิปัญญำชุมชนผนวกกับองค์ควำมรู ้

ที่พัฒนำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนขนำดเล็ก รวมถึงยกระดับเสริมกำร 

พฒันำภำคกำรเกษตรส่วนต่ำงๆ นอกจำกข้ำว โดยสร้ำงองค์ควำมรู ้

ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป พัฒนำเครื่องมือท่ีช่วยเหลือชุมชน เช่น 

เครื่องฟำด อบ ตำก โรงเรือนที่ได้มำตรฐำน และขยำยเครือข่ำย 

กำรตลำด แก้ปัญหำก�ำลงักำรผลติไม่เพยีงพอ นอกจำกนีย้งัท�ำงำน 

เชิงบูรณำกำรร่วมกับ มทส. และ มทร. อีสำน เพื่อยกระดับ 

ข้ำวทุ่งสัมฤทธ์ิ สหกรณ์กำรเกษตรขับเคล่ือนภำคกำรเกษตรที่ทุก 

ภำคส่วนร่วมกัน (สหกรณ์กำรเกษตรประชำรัฐ) พัฒนำผลิตภัณฑ์  

ประเมนิควำมคุม้ค่ำ เช่น ข้ำวหกัมโีปรตนีไฮโดรไลเซทน�ำมำแปรรปู 

เป็นชำ เครื่องดื่ม ผงชงดื่ม มีตลำดรับซื้ออย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจน 

กำรประยุกต์เทคโนโลยีและระบบสหกรณ์กำรเกษตร มีสมำชิก 

1.3 หมื่นรำย

ต่อมำคณะวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจำกส�ำนักงำนพัฒนำ 

กำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. เพื่อขยำยผล 

ในกำรผลิตข้ำวท่ีมีคุณลักษณะเฉพำะ (ระยะเม่ำ) คุณค่ำสูง 

มีสำรโฟเลท และวิตำมินบีรวม โดยทดลองผลิต 30 ตัน มีตลำด 

รองรับและมีกำรจัดกำรแปลงอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงศึกษำลักษณะ 

พันธุ์ข้ำวไร่ ข้ำวพื้นเมือง ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

โดยทดลอง 13 สำยพันธุ์ เน้นพ้ืนที่แห้งแล้ง ได้ผลผลิตเป็นท่ีน่ำ 
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พอใจ และปรับปรุงพันธุ์ข้ำวทนแล้ง (พันธุ์ข้ำวดอกพะยอม และ 

SB604)

นักวิจัยได้ถ่ำยทอดควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์ในจังหวัด 

นครรำชสีมำและนครชัยบุรินทร์ (นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์  

และสริุนทร์) ทัง้ Area based และ Agenda function ทีต่อบโจทย์ 

กำรพัฒนำจงัหวัดและกลุม่พืน้ที ่ รวมถึงสร้ำงค่ำยนวตักรรมเยำวชน 

กำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และสถำนปฏิบัติกำร 

เชิงพื้นที่ (social lab) ที่เน้นกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชน ขณะที่กำร 

ด�ำเนนิงำนขบัเคลือ่นเกษตรอินทรย์ีขัน้พืน้ฐำน จงัหวัดนครรำชสมีำ 

(Korat Organic Standard; KOS) มีสมำชิกประมำณ 200 รำย 

และพัฒนำศูนย์กำรกระจำยสินค้ำ จุดคัดแยก คัดกรอง ตัดแต่ง 

ผลผลิตไปยังโรงพยำบำลและโรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งพัฒนำ 

ระบบ NRRU Organic Farm ส�ำหรับเกษตรกร งำนพัฒนำด้ำน 

เกษตรช่วงโควิด-19 ได้ท�ำฐำนข้อมูลเกษตรปลอดภัยระดับต�ำบล 

และพัฒนำแอปพลิเคชัน AR Outlet ช่วยเกษตรกรจ�ำหน่ำย 

สินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์

ผลกระทบที่ส�ำคัญจำกงำนวิจัยข้ำงต้น ท�ำให้เกษตรกร/ 

กลุ่มวิสำหกิจขนำดเล็กได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผลงำนวิจัย 

ไม่น้อยกว่ำ 8,000 รำย มีนวัตกรรมหนุนเสริมในกำรผลิต/กำร 

แปรรูปภำคกำรเกษตรเกิดขึ้นไม่น้อยกว่ำ 10 ผลงำน มีกำรปรับ 

เปลี่ยนพื้นที่ภำคกำรเกษตรให้เหมำะสมตำมแนวทำงเกษตรกรรม 

ยัง่ยนืตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่กำรผลติอำหำรปลอดภยั ไม่ต�ำ่กว่ำ 

ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ภำคกำรเกษตร เกิดกลไกสหกรณ์กำรเกษตร 

ประชำรัฐเพื่อขับเคลื่อนภำคกำรเกษตรในพื้นที่ มีกำรรวมกลุ่ม 

เครือข่ำยกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรพืชและสัตว์ด้ำนกำรผลิต  

กำรแปรรูป และกำรตลำด ไม่ต�่ำกว่ำ 40 เครือข่ำยในจังหวัด 

นครรำชสีมำ และ 120 เครือข่ำยในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มีจ�ำนวน 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยพืชและสัตว์ท่ีได้รับกำร 

พัฒนำเพื่อเพิ่มมูลค่ำไม่ต�่ำกว่ำ 80 ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรได้รับกำร 

พัฒนำศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ประกอบสัมมำชีพ 

ภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น สินค้ำเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและ 

สร้ำงอัตลักษณ์ GI เพื่อเพิ่มมูลค่ำ เช่น ข้ำวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ  

มะขำมเทศเพชรโนนไทย จงัหวดันครรำชสมีำ ส้มโอของดีบ้ำนแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ

อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีควำมช่วยเหลือจำกภำควิชำกำร 

ทว่ำ “เกษตรกรฐานรากและผูป้ระกอบการขนาดเลก็ ร้อยละ 70 

ล้วนจนลงทุกวัน...” เสียงจำก ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่ำวในที่ประชุม และบอกว่ำ 

ในฐำนะ กมธ. วิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชำชน จึงอยำก 

เห็นควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญเดียวกันคือ  

กำรท�ำงำนเพื่อประชำชน ให้ชำวบ้ำนคนตัวเล็กตัวน้อยมีรำยได ้

มำกขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำคณะท�ำงำนตระหนักดีว่ำกำรพัฒนำ 

เศรษฐกจิเชงิพ้ืนท่ี เพิม่รำยได้ให้ผูค้น จ�ำเป็นต้องใช้องค์ควำมรูด้้ำน 

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส�ำคัญ 

ในกำรท�ำงำน ซึ่ง กมธ.วิทยำศำสตร์ ได้ขับเคลื่อนกำรท�ำงำนกบั 

สกสว. ที่จัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรวิจัยในพื้นที่ในกรอบใหญ่ 

และเชื่อมโยงหน่วยงำนบริหำรจัดกำรทุนต่ำงๆ มำร่วมท�ำงำนกับ 

กมธ. วิทยำศำสตร์ ตลอดจนหน่วยงำนในระบบวิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (ววน.) และส่วนของจังหวัด โดยในปี 2563  

คณะท�ำงำน กมธ. วิทยำศำสตร์ ได้เดินทำงไปศึกษำพื้นท่ีและ 

สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรในโครงกำรวจัิยต่ำงๆ ทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุ 

จำกหน่วยบรหิำรและจดักำรทนุด้ำนกำรพฒันำระดบัพืน้ท่ี (บพท.) 

ซึ่งเป็นแรงหนุนส�ำคัญท่ีช่วยแก้ปัญหำปำกท้องของชำวบ้ำนใน 

จังหวัดน�ำร่อง ไม่ว่ำจะเป็น จังหวัดกระบี่ สกลนคร และจันทบุรี 

ได้มำก จึงคิดว่ำจำกบทเรียนกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำ มั่นใจว่ำเรำจะ 

สำมำรถแก้ปัญหำในพื้นที่โครำช ยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน 

ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งน้ี จะต้องท�ำข้อเสนอโครงกำรในปี 2564 ร่วมกับทำง 

จังหวัดและ กมธ. โดยมีเป้ำหมำยให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำร 

รำยย่อยมีรำยได้เพิ่มขึ้น เติมเต็มเครื่องมือ และกำรท�ำงำนร่วมกัน 

เพื่อเปลี่ยน mindset และจูงมือกันไปหำชำวบ้ำน ขอว่ำทีมโครำช 

อย่ำท�ำคนเดียว ต้องแลกเปล่ียนกับ 3 มหำวิทยำลัย แลกเปลี่ยน 

ข้อมูลและท�ำแพลตฟอร์มใช้ร่วมกัน สื่อสำรกับประชำชนเพื่อสร้ำง 

ควำมเข้ำใจในวงกว้ำง และให้ มทส. เป็นแกนกลำงในกำรบริหำร 

โครงกำรโครำชโมเดล 

การขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากต้องใช ้

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งมหาวิทยาลัย 

(นักวิจัย) เกษตรกรที่ต้องลุกขึ้นมาท�างานด้วยตัวเอง และส่วน 

ราชการ โดยเฉพาะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัด โดยมี กมธ. เป็น ‘ไม้เสียบไก่’ 

เชื่อมงาน 3 ส่วนด้วยแนวคิดเดียวกัน ให้วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าและสร้างมูลค่า เกิดเป็น “โคราช 

โมเดล” เพิ่มรายได้จาก 2 แสนบาท เป็น 5 แสนบาท

น่ีคือเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนต้องรวมพลังท�างานร่วมกัน 

เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครราชสีมาสู ่

การเป็นอีสาน 4.0 อย่างแท้จริง
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(อพวช.)

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โดย...จอมสุรางค์ ชุมสาย ณ อยุธยา

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตช้ันนำ�ในอ�เซียน
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	 เส้นท�งศนูย์กล�งก�รเรยีนรู้ตลอดชวีติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ National Science Museum มีฐานะ 

เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราช- 

กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เป็นองค์กรท่ี 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ 

ต่างๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดต้ังอยู่ ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�าบลคลองห้า 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เน่ืองในวาระมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง รัฐบาลส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในขณะนั้น ด�าเนินการโครงการจัดตั้ง “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

ท่ีล้นเกล้าฯ ทรงมีต่อพสกนิกร และประเทศชาติ โดยเฉพาะท่ีทรงเป็นผู้น�าในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้กบัศลิปะวฒันธรรมไทย เพือ่พฒันาอาชพีและยกระดบัคณุภาพชวีติความเป็นอยู่ 

ของประชาชน

	 ขบัเคล่ือน	อพวช.	บนเส้นท�งส�นฝันส�ยวทิย�ศ�สตร์

ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ ์ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อธิบายว่า องค์การ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการสร้างความตระหนัก 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 โดยแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ไม่ว่าจะเป็น 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ ์

พระรามเก้า ตลอดจนจัตุรัสวิทยาศาสตร์ คาราวานวิทยาศาสตร์ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ งานถนน 

สายวิทยาศาสตร์ และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ท�าหน้าที่ถ่ายทอดและสื่อสาร 

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างความสนุกสนานและแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทุกคนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 24 ปี จนสรุปได้ว่าบทบาทหลักของ อพวช. คือ  

แหล่งการเรยีนรู้ตลอดชวีติ (Life-long Learning) แหล่งสาระบนัเทงิ (Edutainment) แหล่งพฒันา 
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วิชาชีพ (Career Development) แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction) ซึ่งในปี 2562 

ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสต่างๆ ให้กับ อพวช. มากขึ้น จากการจัดตั้งกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ท�าให้เกิดการผสานพลังของพันธมิตรจากภาคอุดมศึกษา 

ได้มากขึ้น

นโยบายส�าคัญของกระทรวงฯ ไม่ว่าจะเป็น BCG Model การสร้างและพัฒนาคน การส่งเสริมการวิจัย 

และนวัตกรรม ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ อพวช. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งในการขับเคล่ือนและส่ือสารนโยบายสู่ 

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ อาคารวิทยาศาสตร์มหาราชินี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของ อพวช. เปิด 

ให้บริการตั้งแต่ปี 2543 เน้นการจัดนิทรรศการสื่อความหมายระหว่างผู้เข้าชมและนิทรรศการโดยให้ผู้เข้าชม 

มีปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการในรูปแบบท่ีสามารถค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่มีความ 

หลากหลายทัง้ชิน้งานวทิยาศาสตร์ สือ่ผสมแผ่นภาพ ประกอบค�าอธบิาย และวตัถตัุวอย่างรปูแบบต่างๆ สามารถ 

เข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และพลังงาน 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หรือ อาคาร

ธรรมชาติวิทยา บุญส่ง เลขะกุล เป็นพิพิธภัณฑ ์

แห่งที่สองของ อพวช. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 

และจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่ 

สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย โดย 

แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติทางธรรรมชาต ิ

วิทยา นับตั้งแต่การก�าเนิดโลก จนถึงความ 

หลากหลายทางชีวภาพของไทย อีกทั้งมีการจัด 

แสดงตัวอย่างสัตว ์สตัฟฟ์ เขาสัตว์ที่ค ้นพบ 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พิพิธภัณฑ ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นรูปแบบการน�าเสนอที่สนุกสนานผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบ 

ประกอบด้วยชิ้นงานนิทรรรศการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัส ทดลองด้วยตนเองกว่า 50 ชิ้น อาทิ อุปกรณ ์

และเครื่องมือที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อใช้อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย  

ตลอดจนการน�าเสนอในรูปของภาพยนตร์ วิดีโอ ที่มีเน้ือหาสาระอธิบายหลักการท�างานของเทคโนโลยีต่างๆ  

ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี โดยนิทรรศการ 

หลักประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่ เทคโนโลยีการค�านวณ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดให้บริการ 

แหล่งเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใจกลาง 

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ของ 

อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพระราม 4 โดยน�าเสนอ 

นิทรรศการ กิจกรรม และชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ  

Interactive ที่ผู้ชมสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วย 

ตนเอง ซ่ึงมีท้ังสวนสนุกวิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่น 

กิจกรรม Maker Space ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร ์

และนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue in 

The Dark) 
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	 พพิธิภัณฑ์พระร�มเก้�	แหล่งเรยีนรู	้ด้�นนิเวศวทิย�แห่งใหม่ของอ�เซยีน

ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช. 

ตั้งใจให้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นฮับหรือศูนย์กลางความร่วมมือด้านนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน 

มีเนื้อที่กว่า 47,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธาน ี

ถนนรังสิต - นครนายก ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากความใหญ่และสมบูรณ์ของ 

การจดัแสดงทีม่คีวามหลากหลาย และได้เชิญผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านทีม่ผีลงานวชิาการเป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมแล้วกว่า 27 ท่าน มาร่วมเป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างและน�าเสนออย่างน่าสนใจ

ข้อมูลจาก : รายงานประจ�าปี 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://www.nsm.or.th/

ภายในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) โลก 

ของเรา OUR HOME น�าเสนอเรื่องราวของการก่อก�าเนิดจักรวาล ระบบสุริยะ และโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต จนกระทั่งเกิดสายพันธุ์มนุษย์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ 

ของโลก (2) ชีวิตของเรา OUR LIFE แสดงสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ ภายในชีวนิเวศ 

(Biome) ต่างๆ ได้แก่ แอนตาร์กติกา อาร์กติก ทุนดรา ไทก้า ทะเลทราย เขตอบอุ่น และเขตร้อน ตลอดจน 

อิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมน้ันๆ ซ่ึงบางกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ นอกจากนี ้

ยังแสดงถึงเขตภูมินิเวศ (Ecoregions) ของประเทศไทยอีกด้วย (3) ในหลวงของเรา OUR KING น�าเสนอแนวคิด 

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่าง 

เป็นขั้นเป็นตอน ทรงมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในองค์รวม เม่ือรวมเข้ากับหลักการบริหารจัดการ 

จึงน�ามาสู่โครงการพระราชด�าริ หลักคิดหลักปรัชญา ท่ีพระราชทานเป็นแนวทางในการด�ารงอยู่ของมนุษย์กับ 

โลกใบนี้อย่างยั่งยืน
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ก้�วสู่ก�รเป็นองค์กรช้ันนำ�
สดร.

NARIT

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สดร.

ด้�นด�ร�ศ�สตร์
ท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 

สดร. เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการด�าเนินงานในรูปแบบของ 

องค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีพันธกิจส�าคัญที่ตอบสนองและผลักดัน 

องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรชั้นน�าด้านดาราศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากล” สดร. 

มีบทบาทส�าคัญในการวิจัย ค้นคว้าดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

อวกาศของประเทศ

ดร.ศรันย ์ โปษยะจินดา ผู ้อ�านวยการ สถาบันวิจัย 

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบัน 

สดร. ให้ความส�าคัญต่อการน�างานวิจัยค้นคว้าทางดาราศาสตร ์

มาเป็นโจทย์ในการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง ท่ีต้องใช้ 

ประสบการณ์ทักษะ และศักยภาพของบุคลากร รวมถึงเทคโนโลย ี

ขั้นสูง ภายใต้ทรัพยากรและศักยภาพท่ี สดร. มีอยู่ จึงได้เริ่มท�า 

การออกแบบ พัฒนา และสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือขึ้นจากห้อง 

ปฏบิตักิารเทคโนโลยขีัน้สงู 5 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏบิตักิารเทคโนโลยี 

ทศันศาสตร์และโฟโตนกิส์ ห้องปฏบัิติการเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ 

ห้องปฏบิตักิารเทคโนโลยเีมคาทรอนกิส์ ห้องปฏบิตักิารเทคโนโลย ี

การขึ้นรูปความละเอียดสูง และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในส่วนของภาคการศึกษา สดร. มุ ่งเน้นการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ในทุกระดับ ผ่านการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การอบรมคร ู

เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรม 

ดาราศาสตร์ในโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆ การอบรม ถ่ายภาพ 

ดาราศาสตร์ การจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์

ที่ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคม 

กล้องโทรทรรศน์วทิยแุห่งชาต ิขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 เมตร ระหว่างการตดิตัง้ ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจังหวดัเชียงใหม่

ดร.ศรนัย์ โปษยะจินดา
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ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ โดยกระจายการให้บริการไปใน 

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ท้ังในส่วนของอุทยานดาราศาสตร ์

สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ หอดูดาวภูมิภาค 3 แห่ง (จังหวัด 

นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา)

นอกจากนี้ สดร. ยังจัดโครงการพัฒนางานวิจัยระดับ

โรงเรียนด้วยกล้องโทรทรรศน์และส่ือการรียนรู้ดาราศาสตร์ โดย

มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน

ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันในเกิดครุวิจัยและยุววิจัย และเพิ่มจ�านวน
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ความร่วมมือทางการวิจัย พัฒนา และวิชาการที่เข้มแข็ง มีการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องของ 

การพัฒนาก�าลังคน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

ห้องปฏิบัติการ และฐานข้อมูลต่างๆ

ตัวอย่างการท�างานกับเครือข่ายและสร้างความส�าเร็จในวงการดาราศาสตร ์

ของประเทศ คือเม่ือช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักวิจัยของ สดร. ได้ร่วมกับ 

เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุแทรกสอดระยะไกล KaVA ของประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น 

ไขปริศนาต้นก�าเนิดดาวฤกษ์มวลมากได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรก

ผลงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน 

ให้มากข้ึน นอกเหนือจากการจัดกิจกรรม 

ในรูปแบบต่างๆ แล้ว การเผยแพร่ข้อมูล 

และการน�าส่งข้อมูลทางดาราศาสตร์สู ่

ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้เป็นสิ่งส�าคัญ  

สดร. จึงเน้นการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ 

มีความหลากหลาย ปรับเปลี่ยนไปตาม 

บริบทของสังคม เช่น การสื่อสารผ่านสื่อ 

สังคมออนไลน์ให้กระชับ ฉับไว ดึงดูด 

ความสนใจบนพื้นฐานของความถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ โดยในปีงบประมาณ 

2563 สดร. มียอดผู ้ติดตามบนเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจมากกว่า 440,000 ราย นอกจากนี ้

ยังมีการใช้งานผ่านทางทวิตตอร์ และ 

อินสตาแกรม จนได้รับรางวัลแบรนด์ท่ีท�า 

ผลงานยอดเยี่ยมบนโชเซียลมีเดียอันดับ 1 

กลุ่มธุรกิจรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในงาน  

Thailand Zocial Award 2019 ที่ผ่านมา 

ในด้านการสร้างเครือข่ายความ 

ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ ปัจจุบัน สดร. มีเครือข่าย 
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ส�าหรับก้าวต่อไปของ สดร. ยังมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนา 

การให้บริการ รวมถึงสร้างแหล่งเรียนรู้ทางต�านานดาราศาสตร์ให ้

ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ก�าลังคนของ 

ประเทศในทุกระดับสามารถเข้าถึงและสามารถยกระดับสถาบัน 

ความคุ้มทุนมากที่สุด นอกเหนือจากการวิจัย การพัฒนาอุปกรณ ์

เทคโนโลยีด้านนี้ สิ่งส�าคัญที่สุดคือ การสร้างก�าลังคนของประเทศ 

ให้มีศักยภาพ เพื่อสร้างความแข็งของประเทศในล�าดับต่อไป 

ดร.ศรัณย์ กล่าวทิ้งท้าย

“โครงการวจัิยน้ีแสดงให้เหน็ถึงความพยายามในการสร้างความร่วมมือ
ทางด้านดาราศาสตร์วทิยขุองประเทศในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกและประเทศไทย

และการศกึษาการก�าเนิดดาวฤกษ์ถือเป็นหน่ึงในหวัข้อวจัิยหลัก
ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์วทิยแุห่งชาตใินอนาคต”

โดย สดร. และเครือข่ายได้เฝ้าสังเกตการณ์ล�าแก๊สพวยพุ่ง 

จากบริเวณเกดิกระจกุดาวมวลมาก G25.82-0.17 พบว่าการก�าเนดิ 

ของดาวฤกษ์มวลมากเกิดใหม่ในบรเิวณดงักล่าว มลีกัษณะเดยีวกบั 

ดาวฤกษ์มวลน้อยคล้ายดวงอาทิตย์ งานวิจัยดังกล่าวได้รับการ 

ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal ฉบับที่ 896 เลขที่ 127 

ในวนัที ่20 มถินุายน 2563 นบัเป็นก้าวแรกในความร่วมมอืระหว่าง 

สดร. กบัเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วทิยแุทรกสอดระยะไกลภมูภิาค 

เอเชียตะวันออก (East Asian VLBI Network; EAVN) ซ่ึง 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ของ สดร. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

40 เมตรของไทยจะเข้าร่วมเครือข่ายในอนาคตอันใกล้
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำามาโดยตลอด ทรงให้ความสำาคัญกับการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
บริหารจัดการน้ำา ในปี พ.ศ. 2538 เกิดวิกฤตน้ำาท่วมใหญ่ ทรงพบว่าข้อมูลน้ำาขาดการบูรณาการ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จึงได้พระราชทานพระราชดำาริให้ Massachusetts Institute of  
Technology (MIT) ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำานักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำา 
ของประเทศไทยเกิดเป็น “โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำาแห่งประเทศไทย”

สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�
(องค์ก�รมห�ชน)

คลังข้อมูลน้ำาและภูมิอากาศแห่งชาติ 

โดย... ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การ 

มหาชน) ณ ขณะน้ันเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต ้

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทช.) รับผิดชอบด�าเนินการพัฒนาระบบ ในปี  

พ.ศ. 2541 ได้เร่ิมพัฒนาระบบสารสนเทศเช่ือมต่อและ 

เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน�้า เริ่มจากพื้นท่ีลุ่มน�้า 

เจ้าพระยา จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 5 หน่วยงาน 

ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ 

ส�านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ระบบ 

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2545 ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ 

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจพัฒนาและบริหารจัดการ 

น�้า...

นับเป็นจุดเริม่ต้นท่ีส�ำคญัในกำรพฒันำและน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน�ำ้ของประเทศไทย

“บูรณาการข้อมูลนำา้
เพือ่การบริหารจัดการนำา้
อย่างเป็นระบบและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด”

ดร.สุทัศน์	วีสกุล
ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้�า
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) หรือ 

สสน. ได้พัฒนา “ระบบคลังข้อมูลน�้ำแห่งชำติ” (National  

Hydroinformatics Data Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 

รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน�้าของประเทศ ทั้งข้อมูลพื้นที่ ข้อมูล 

สถิติ ข้อมูลสถานการณ์น�้าปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ เพื่อน�า 

มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ทัง้ในด้านการบรหิารจดัการน�า้ ควบคมุ 

สถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและ 

ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  

จนถึงปัจจุบัน มีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 45 หน่วยงาน 

น�ำ้คอืแนวทำงกำรแก้ไขควำมยำกจนแบบเบ็ดเสร็จ

มีความพร้อมของระบบข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลติดตาม วิเคราะห์ 

สถานการณ์น�้า เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตใน 

หลายสถานการณ์ที่ผ่านมา เช่น สนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศและ 

สถานการณ์น�้า ให้กับศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยาน 

ถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน ต�าบลโป่งผา อ�าเภอแม่สาย จังหวัด 

เชยีงราย ในภารกจิค้นหา 13 ชวีติหมปู่า เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2561 

สนับสนุนศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ในปฏิบัติการร่วม 

เตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” เคลื่อนตัวเข้าสู่ 

ภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี 

เมื่อเดือนมกราคม 2562
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นอกจากนี้ สสน. ยังได้ต่อยอดการใช้งานคลัง 

ข้อมูลน�้าแห่งชาติไปสู่ท้องถิ่น โดยร่วมกับกองทัพบก 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการน�้าระดับจังหวัด” เพ่ือให้ 

ระดับพื้นที่มีระบบข้อมูลส�าหรับติดตามสถานการณ์ 

น�้า วางแผนพัฒนาแหล่งน�้า และบริหารจัดการน�้า 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ได้อย่างรวดเร็ว ช่วย 

ป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ปัจจุบัน 

ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน�้าระดับจังหวัดแล้ว 29 

แห่ง และมีเป้าหมายขยายผลต่อเนื่องให้ครอบคลุม 

พื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ 
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ส่วนในระดับชุมชน ได้ท�างานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 

สร้างต้นแบบการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาพัฒนา 

การบริหารจัดการน�้าในพ้ืนที่ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่นอกเขต 

ชลประทาน สามารถแก้ปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง และวางแผน 

การผลิตให้เกิดรายได้ตลอดปี ความส�าเร็จจากพื้นที่ต ้นแบบ  

60 ชุมชนแกนน�า สามารถขยายผลไปได้กว่า 1,600 หมู่บ้าน  

เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงด้านน�้า 

และอาชีพ เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“สสน. มุ่งม่ันสู่เป้าหมายในการเป็นคลัง 
ข้อมลูและคลังความรูท่ี้ทันสมัย เพือ่ 
สนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบรหิาร 
จัดการน�า้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอด 
ขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพฒันา 
เครือข่าย จนถึงปัจจุบันและยงัได้ต่อยอด 
การใช้งานคลังข้อมูลน�า้และภูมิอากาศ 
แห่งชาต ิไปสู่ระดบัจังหวดัและภูมิภาค
ขยายผลอย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลุมพืน้ท่ี
เส่ียงภัยท่ัวประเทศ เพือ่ให้ระดบัพืน้ท่ีมี
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยแีละข้อมลู
ประกอบการวางแผนพฒันาแหล่งน�า้
ในพืน้ท่ี และใช้เป็นต้นแบบความส�าเรจ็
ของการบรหิารจัดการน�า้ในระดบัจังหวดั
และภูมิภาคต่อไปได้”
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ประช�ชนทั่วไปส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลจ�กคลังข้อมูลน้ำ�แห่งช�ติ
ได้ท�งเว็บไซต์	www.thaiwater.net				และแอปพลิเคชัน	ThaiWater
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กับการสร้างศนูย์วจัิยเฉพาะทาง

โดย... วรรณสม สีสังข์

เสริมทัพน�าพาประเทศไทยก้าวทันโลก
สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) คอื หน่วยงานดา้นการวจัิย 

และพฒันา ภายใตก้ารกำากับของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม (อว.) 
ท่ีมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
คนไทยและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ

สวทช.
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หากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2562 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงส�าคัญ คือ การควบรวม 

หน่วยงานเพื่อจัดตั้งกระทรวง อว. กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว สวทช. ได้สร้างแนวทางการท�างานให้ทันสมัยตอบโจทย์ประเทศ เร่งสร้าง 

ความเข้มแข็ง และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ 

ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างการจัดตั้ง 

3 หน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกและ 

เครื่องมือแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต ์

เชิงพาณิชย์ และศูนย์วิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ เป็นต้น เพื่อให้การท�างาน 

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและวาระส�าคัญของประเทศ 

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกลุ 
ผูอ้ำานวยการสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

ศูนย์วจิยัใหม่ภายใต้การท�างานของ สวทช.
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ปัจจุบัน สวทช. ยังวางรากฐานการท�าวิจัยที่ม่ันคงให้แก่ประเทศ ด้วยการบ่มเพาะให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส�าคัญ อย่างการจัดตั้ง ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ที่ท�าหน้าที่จัดเก็บอนุรักษ ์

ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมมนุษย ์ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ศูนย์กลางเทคโนโลยีโอมิกส์ ศึกษาข้อมูล 

ทางพันธุกรรมที่ใช้กับพืช สัตว์ มนุษย์ และจุลินทรีย์ ด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ศูนย์ระบบไซเบอร์ -  

กายภาพ บริการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซเบอร์ - กายภาพชั้นน�าของประเทศและภูมิภาคอาเซียน  

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค�านวณขั้นสูง บริการด้านการค�านวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ปัญหา 

ขนาดใหญ่ของประเทศ ที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นย�าสูง สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน จัดท�าข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยศูนย์เหล่านี้คือ 

รากฐานส�าคัญที่จะเติบโตขยายผล เป็นศูนย์ระดับชาติในอนาคต และปัจจุบันยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

เพ่ือเป็นศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได ้

มาตรฐานระดับสากล อีกท้ังยังมีเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis ที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

ด้านอาหารแบบครบวงจร และที่ส�าคัญคือการพัฒนาพื้นที่ EECi ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้ 

โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model

นอกจากนี้ สวทช. มีนโยบายส�าคัญในการสร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอบโจทย์ครอบคลุมใน 

ทุกมิติ และสร้างขีดความสามารถของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลและประเทศใน 

4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอาหาร อาทิ ผลงาน LOMAR น�้ายางพาราข้นส�าหรับผสมกับแฮสฟัลต์เพื่อ 

ท�าถนน ทดแทนการใช้น�้ายางพาราข้นทางการค้า มีการน�าไปใช้ปูลาดทางเพิ่มขึ้นกว่า 1,800 กิโลเมตร สร้างผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจมากกว่า 1,200 ล้านบาท กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ อาทิ ผลงาน เดนตีสแกน 2.0 เครื่องเอกซเรย์ 

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรม ติดตั้งเครื่องในโรงพยาบาลของรัฐ 60 เครื่อง ใช้ถ่ายภาพผู้ป่วย 

มากกว่า 7,000 ครั้ง ถุงพลาสติกย่อยสลายส�าหรับขยะเศษอาหาร สามารถย่อยสลายเองได้ภายใน 3 - 4 เดือน น�าร่อง 

ใช้จริงแล้วในงานกาชาดที่ผ่านมา 

ผลงานวิจยัเหล่านี ้คอืตวัอย่างผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิจากความร่วมแรงร่วมใจของบคุลากร สวทช. และหน่วยงาน 

พันธมิตรท้ังในและนอกระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ท่ีจับมือกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี 

น�าไปสู่เป้าหมายเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างผลงานที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมในทุกมิต ิ

เพื่อน�าพาประเทศพัฒนาตามแผนวิจัยที่ถูกออกแบบเอาไว้

Community Networking
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การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดพิธีรับมอบ “คู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship 

Council (FSC) ส�าหรับสวนยางพาราในประเทศไทย” เพื่อส่งไม้ต่อให้ชาวสวนยาง คู่มือดังกล่าวเป็นคู่มือฉบับแรกในไทยที่เป็นผลผลิต 

จากการวิจัยโดยภาควิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. มุ่งสร้างมาตรฐาน 

สวนยางของไทย เข้าสู่ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่ง 

ประเทศไทย กรุงเทพฯ

ส่งมอบคูมื่อก�รจัดก�รป่�ไม้เล่มแรกในไทย	เตรยีมเพิม่เป้�ขย�ยสวนย�งม�ตรฐ�น
FSC	ท่ัวประเทศ

TSRI Activity

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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สกสว.	เคล่ือนง�นกลยทุธ์องค์กร	ตัง้เป้�ก�รทำ�ง�นตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้�หม�ย

“บ๊ิก	ด�ต้�”	ฐ�นข้อมูล	“วจัิยท่องเท่ียวชมุชน”	บนคล�วด์หนุนประเทศฟ้ืนโควดิ
ด้วยเศรษฐกิจฐ�นร�ก

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกสว. ส่งมอบ “งานวิจัยท่องเที่ยวสู่การใช้ประโยชน์” ให้กับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการประชุมน�าเสนอผลงานวิจัยสู่ 

การใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อน�าเสนอข้อมูลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based - tourism หรือ CBT) 

จ�านวน 2 ผลงานคือ (1) การส�ารวจศักยภาพและพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 

โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ ดร.นราวดี บัวขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (ผู้อ�านวยการแผนงาน) และ 

(2) การประเมินความสุขจากการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดย ผศ. ดร.จิราพร ระโหฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยส่งมอบ 

ให้กับ อพท. เพื่อการออกแบบการท�างานท่องเที่ยวชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สกสว.

สกสว. จัดประชุมระดมสมองจัดท�ากลยุทธ์องค์กร เพื่อให้ สกสว. มีกลไกการท�างานที่เข้มแข็งและมีทิศทาง โดยได้รับเกียรต ิ

จาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ค�าแนะน�าในการใช ้

เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ สกสว. มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่  

12 มิถุนายน 2563
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ส่งมอบหน้�ก�กป้องกันส�รพษิให้แพทย์ส�มช�ยแดนใต้สู้โควดิ-19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดพิธีการรับมอบการบริจาคหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารพร้อมไส้กรองมาตรฐานสูงระดับองค์การ 

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO จ�านวน 30 ชุด แก่คณะผู้บริหารศูนย์อ�านวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็น 

สาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม
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สกสว. โดยภารกิจการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กรมกิจการสตร ี

และสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน 

การบริหารจัดการงานวิจัยและการประเมินผลพัฒนาองค์กร มุ่งหวังเสริมศักยภาพการท�างานให้กับบุคลากรในหน่วยวิจัยด้านกิจการสตรี 

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธาน 

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ 

กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการ 

ปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร 

พร้อมด้วยนายชลน่าน ศรีแก้ว นายบุญสิงห์  

วารินทร์รักษ์ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย 

พะเยา แพร่ และน่าน ร่วมกันแถลงข่าวเรื่อง 

การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก 

ตามที่คณะ กมธ. ความม่ันคงแห่งรัฐฯ ได้จัด 

สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวโดยได้เชิญตัวแทนทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมการท่องเที่ยว โดย สกสว. เข้าร่วมหารือ ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา เมื่อวันที่  

9 กรกฎาคม 2563

และครอบครัว โดยมีบรรยายภาพรวมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (ววน.) ใหม่ของประเทศ และบทบาทภารกิจของ 

สกสว. รวมทั้งกิจกรรม workshop ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย  

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึง 

ต้นน�า้ของสายธารงานวจิยัไปตลอดจนถงึกระบวนการสร้างผลผลติ 

และผลกระทบที่สามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

ดึงงานวิจัยจากหิ้งสู ่ห้าง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -  

1 กรกฎาคม 2563

อบรมเชงิปฏิบัตกิ�รเสริมศกัยภ�พวจัิยด้�นกิจก�รสตรแีละครอบครวั

สกสว.	ร่วมกับ	คณะ	กมธ.	คว�มมัน่คงแห่งรัฐฯ	สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	เตรยีมผลักดนั
เขตพฒัน�พเิศษล้�นน�ตะวนัออก	พืน้ท่ี	4	จังหวดัภ�คเหนือ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (สป.อว.) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุม 

สมัชชา “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศ 

ในทุกๆ ด้านจากการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป็นการร่วมกันก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หรือสิ่งที่ 

ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อน เช่น ปรับแก้กฎหมาย ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างตลาด มาตรการทางการเงิน การเร่งรัดความสามารถ 

ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การกระจายความรู้ และเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ผลักดันเศรษฐกิจ 4.4 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2563 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

TSRI Activity

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกสว. พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันลงนาม 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสถาบันนิติบัญญัติ ระหว่าง ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่ภาค 

นโยบายด้านนติบิญัญัติ โอกาสนีย้งัได้รบัเกียรตจิากท่าน ชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารอืแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานวิจัยในการพัฒนาประเทศ เม่ือวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องรับรอง 

อาคารรัฐสภา

หนุน	BCG	ผนึกทุกภ�คส่วน	รวมไทยสร้�งช�ต	ิเอกชนจับมือรฐั
ลงขนัเพิม่มูลค่�เศรษฐกิจ	4.4	ล้�นล้�นบ�ท	ขบัเคล่ือนประเทศไทย

ลงน�ม	MOU	ส�นพลังง�นวจัิยตอบโจทย์พฒัน�ประเทศด้�นนิตบัิญญตัิ
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ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกสว. พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย 

การน�าผลงานทางวชิาการและผลงานการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนติบิญัญตั ิระหว่าง ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา กบัส�านกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ท�าให้เกิดการขยายขอบเขต 

ความร่วมมือกิจกรรมใหม่ ประกอบด้วย (1) เชื่อมโยงงานวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั่วประเทศ 

ให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์กับทางนิติบัญญัติ ซ่ึงเป็นการขยายฐานแหล่งข้อมูลที่สามารถน�ามาตอบสนองความต้องการให้กว้างขวางขึ้น 

กว่าเดิม โดยการเชื่อมโยงนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา National Platform การวิจัยต่อไป (2) พัฒนากลไกติดตามการน�าผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน์ให้เป็นระบบมากข้ึน และ (3) ศึกษาหาลักษณะและช่องว่างในการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ สกสว. มีความเข้าใจถึง 

ความต้องการงานด้านวิชาการของฝ่ายนิติบัญญัติได้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ สกสว. มุ่งหวังให้น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเป็นระบบหลัก หรือ Backbone System ที่เช่ือมโยงระหว่างสอง 

หน่วยงาน และท้ายทีส่ดุสามารถน�าไปสูก่ารพฒันาเป็นระบบต้นแบบทีส่ามารถน�าไปเป็นแบบอย่างให้กบัภาคอีืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นระบบได้ในอนาคต 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสุขประพฤติ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

MOU	ส�นพลังง�นวจัิยสู่ก�รใช้ประโยชน์ในกระบวนก�รนิตบัิญญตัิ
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สกสว. โดยภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการประเมินผลลัพธ ์

และผลกระทบของงานวิจัยเบ้ืองต้น ครั้งที่ 1 โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการติดตามประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (ววน.) ของกองทุนส่งเสริม ววน.” รศ. ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อ�านวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบ 

ววน. ได้อธิบายแนวคิดพื้นฐานด้านการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคนิคการประเมินผลกระทบ 

ทางสังคม พร้อมชี้ชวนให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงวิธีการประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment; SROI) 

เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเครือ่งมอืการประเมนิ มีประชาคมวจัิยจากระบบวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมสนใจเข้าร่วมงาน 

กว่า 80 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ตวิเข้ม	"ก�รประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของง�นวจัิยเบ้ืองต้น	คร้ังท่ี	1"
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