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เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3

“ปฏริปูวจิยัไทย : ท�าไมและอย่างไร?” 
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  
 NSTDA Chair Professor ประจ�าปี 2556 

  บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2554

 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ�าปี 2549

 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี 2547

 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ�าปี 2546 และ 2549

ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
  NSTDA Chair Professor ประจ�าปี 2548 และ 2554 

  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2544 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ�าปี 2539, 2543 และ 2546 

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
  ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  
  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ประธานคณะท�างานด้านการวิจัย ทปอ.

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวเปิดการเสวนา 
27 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศไทยหลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นแล้ว เป็น

มหาวทิยาลยัเปิด พฒันาจากด้านสงัคมศาสตร์ มนษุย์ศาสตร์ขยายมาทางด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีทางการ

แพทย์ ปัจจบุนัธรรมศาสตร์มทีัง้หมด 25 คณะ คณะทีธ่รรมศาสตร์ไม่ม ีมอียู ่2 - 3 คณะเท่านัน้ คอื ศกึษาศาสตร์ 

หรือคณะครูซึ่งก�าลังจะเปิดปีหน้า และคณะสัตวแพทย์ซึ่งไม่มีโปรแกรมที่จะเปิด ปีหน้าเราคิดจะเปิดอีก 

คณะหนึง่ซึง่เรามเีรยีนอยูแ่ล้วบ้างคอื คณะดนตร ีอย่างน้อย 2 คณะจะเปิดปีหน้า ปีนีธ้รรมศาสตร์เปิดอกี 2 คณะ 

คอื คณะแพทยศาสตร์อนิเตอร์เป็นการเรยีนการสอนด้านการแพทย์แบบภาษาองักฤษครัง้แรกของประเทศไทย 

รวมทั้งเปิดนิติศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกัน เปิดไปสองคณะในปีนี้  

ปีหน้าเปิดอีกสองคณะ วันนี้เป็นการเฉลิมฉลองธรรมศาสตร์ 80 ปี เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรม ความจริง 

เรามีกิจกรรมเยอะ เช่น ท�าพระ ท�าเหรียญกษาปณ์ ท�าเหรียญที่ระลึก ประกวดเพลง ประกวดภาพ จัดกีฬา  
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ท�าอีกหลายอย่าง รวมทั้งกิจกรรมในทางวิชาการด้วย เราเชิญ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เบอร์หนึ่งของ Facebook 

มาบรรยายเปิดสมองให้คนไทย ปกติมาร์กไม่ได้ไปบรรยายที่ไหน เราได้หมายเลขสองมา วันนี้เสวนาเรื่อง 

“ปฏิรูปวิจัยไทย : ท�าไมและอย่างไร?” เป็นความคิดของพวกเราที่เห็นว่างานวิจัยในประเทศไทยเป็นเรื่องที่

ส�าคัญ ความจริงที่พูดว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่ส�าคัญนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันทั้งประเทศ แต่ท�ากันน้อยทั้งประเทศ 

เช่นเดยีวกนั คนทีเ่ป็นรฐับาลไม่รูร้ฐับาลไหนกแ็ล้วแต่ ผ่านมา 3 - 4 รฐับาลแล้วกพ็ดูเรือ่งวจิยัทัง้นัน้ การวจิยัจะ

น�าประเทศไทยไปสูก่ารพฒันามากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ เมือ่สกั 20 - 30 ปีก่อน เราน่าจะใกล้เคยีงกบัเกาหลใีต้ 

เราเคยพูดว่าเกาหลีกับเราอยู่ใกล้กัน วันนี้เกาหลีกับไทยคนละชั้น ผมเคยไปเยี่ยมบริษัทซัมซุงเมื่อสักปีที่แล้ว 

ซัมซุงมีคนท�างาน 2 แสนคน มีนักวิจัย 5 หมื่นคน เกาหลีเป็นประเทศที่ผลิตงานวิจัยสิ่งใหม่ๆ เป็นอันดับสอง

ของโลก รองจากสหรฐัอเมรกิา ถามว่าเราตดิฝุน่เขาไหม เราห่างเขามากและคงตามเขายากแล้ว ตราบใดทีว่ธิี

คดิของคนไทย วธิคีดิของรฐับาลไทย วธิคีดิของมหาวทิยาลยัไทย ยงัไม่ปรบัตวังานวจิยัไปสูก่ารพฒันา เรารูด้ี

ครับว่าการวิจัยเป็นหัวใจของการพัฒนา หน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียว

แต่ว่าท�าวิจัยด้วย เราหวังว่างานวิจัยในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย จะน�ามาสู่สิ่งใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย วิทยากร

ที่จะขึ้นมาบนเวทีวันนี้เป็นนักวิจัยชั้นยอดของประเทศไทย ท่านผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวจิยั (สกว.) นอกจากจะเป็นนกัวจิยัแล้วยงัเป็นผูบ้รหิารวจิยัด้วย หลายคนท�างานวจิยัในมหาวทิยาลยัแล้ว

ก็ช่วยประเทศในการพัฒนา ผมเชื่อว่าบทสนทนาทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังในวันนี้ จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งกับการท�าให้งานวิจัยของประเทศไทยพัฒนา บางคนคิดว่าเงินน้อยแล้วท�าวิจัยไม่ได้ ผมไม่เชื่อว่าจริง 

คอืเงนิส�าคญักบังานวจิยัแต่เงนิไม่ใช่จดุทีข่าดของงานวจิยั งานวจิยัจะพฒันาขึน้อยูก่บัหวัใจของคนท�า คนท�า

มีหัวใจที่จะพัฒนาหรือท�าสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีใจที่จะท�าอะไรใหม่ๆ ผมเชื่อว่างานวิจัยจะพัฒนาอย่าง

แน่นอน ผมขออนญุาตเชญิชวนท่านทัง้หลายช่วยรบัฟังนกัวจิยัทีจ่ะพดูในวนันี ้แล้วกน็�าหวัใจ น�าประสบการณ์ 

น�าความคิดของท่านทั้งหลายไปช่วยกันท�าให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ประเทศที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดไป  

ขออนุญาตเปิดงาน “ปฏิรูปวิจัยไทย : ท�าไมและอย่างไร?” ณ ตอนนี้ครับ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผู้บริหารที่มีด�าริให้จัดงาน 

ที่เป็นประโยชน์ให้ประเทศชาติในวันนี้ ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตแนะน�าประวัติ ของวิทยากรทั้ง 4 ท่านเพื่อ

ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงศ์ ทฆีสกลุ ท่านอาจารย์พรีะพงศ์ ท่านเคยเป็นอาจารย์ประจ�า 

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ต่อมา ท่านกไ็ด้ย้ายไปอยูท่ีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

ส�าเร็จปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี-โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น

รองอธกิารบดฝ่ีายระบบวจิยัและบณัฑติศกึษา และด�ารงต�าแหน่งประธานคณะท�างานด้านการวจิยัของทีป่ระชมุ

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด้วย

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ จบแพทยศาสตรบัณทิตจากมหาลัยขอนแก่น และ

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากหลายสถาบัน ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ล่าสุดปีที่ผ่านมา

ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูอ้�านวยการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) วนันีท่้านจะมาให้แง่คดิแนวทาง

ทั้งในเรื่องการบริหารและการวิจัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน Energy Technology ที่ AIT 

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาเอกด้านวศิวกรรมเครือ่งกลจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และปรญิญาเอกอกีใบสาขา

วิศวกรรมเครื่องกลจาก University of Hannover เยอรมนี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ ล่าสุดได้รางวัล ทุนนักวิจัยแกนน�าจาก สวทช. ซึ่งได้รับทุนสูงสุดถึง 20 ล้าน ในรอบ 3 ปีที่มีไม่กี่คน 

ในประเทศไทยที่ได้ 

ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นผู้อาวุโสเบอร์หนึ่งที่วิจัยทางด้านเกษตรวิจัยของ 

เมอืงไทย จบปรญิญาเอกทางด้านพนัธศุาสตร์และการตกแต่งพนัธศุาสตร์จาก University of Illinois ทีป่ระเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติทางด้านสาขา

เกษตรศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส 3 ครั้งติดๆ กัน ได้รางวัล NSTDA Chair Professor 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ล้าน  

ในโอกาสนี้ ผมขอเริ่มจากท่านผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่จะมาให้ภาพรวม

ของงานวิจัยไทย 

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
สิ่งที่ผมอยากจะขอเรียนให้ทุกท่านทราบ จะเป็นภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกับระบบวิจัย ที่ด�าเนินการ

มาก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาหลายปี ว่าจากฐานที่เราด�าเนินการมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและล่าสุดนี้การปฏิรูป

วิจัยไปถึงไหนแล้ว

ประเด็นแรก คือ คอบช. ซึ่งย่อมาจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ คือการรวมตัว

ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประสบการณ์ที่ได้ท�างานร่วมกับ คอบช. และท�างานบริหารที่ สกว. และ

ข้อมูลล่าสุดจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย ฉะนั้น สิ่งที่ท่านทราบในวันนี้ 

ก็จะเป็นสถานการณ์ค่อนข้างล่าสุดว่าเราท�าอะไรไปบ้างแล้ว 

ประเด็นที่สอง คือ การปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นใน สกว. ก่อนที่จะมีการปฏิรูปวิจัยต้องเกิดปัญหาขึ้น

ก่อน ในทกุวงการนกัวชิาการ หรอืแม้แต่ประชาชนทัว่ไปกพ็อจะมองเหน็ได้ว่าปัญหาของประเทศไทยมอีะไรบ้าง 

ยกตัวอย่างเช่น ก่อนปฏิรูปเราพบว่าการวิจัยขาดการสนับสนุนเชิงนโยบาย และขาดการสนับสนุนการกระท�า 

ที่ทุ่มเทจริงจังจากรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านอธิการได้เกริ่นน�าในตอนกล่าวเปิด สิ่งเหล่านี้เป็นความจริง 

ความจริงที่ว่ามีทั้งสองสเต็ป สเต็ปแรกก็คือไม่มีนโยบาย ไม่ได้เขียนนโยบายไว้ในนโยบายรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้

ปฏบิตั ิสเตป็ทีส่องกค็อืเขยีนไว้ในนโยบายรฐับาลแต่กไ็ม่ค่อยได้ปฏบิตั ิปัจจบุนักค็อืเขยีนไว้ในนโยบายรฐับาล
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ว่าจะมกีารสนบัสนนุการวจิยั มกีารปฏบิตับิางส่วน แต่ยงัไม่เตม็ทีอ่ย่างยิง่ทัง้ในเรือ่งการสนบัสนนุงบประมาณ

ต่างๆ งานวิจัยยังมีน้อยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทุนวิจัยมีน้อยไม่ได้สัดส่วนกับ GDP ขาดแคลนนักวิจัย 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัย ปัญหาการขาดดุลยภาพ 

ทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้น งานวิจัย

ปัญหาทางการเมืองทางสังคมก็ยังมีไม่มาก 

ในความเป็นจรงิยงัมนีกัวจิยัเก่งๆ อยู ่ยงัมกีารค้นพบ ยงัมกีารตพีมิพ์ผลงานในวารสารทีม่คีณุภาพ

สงูๆ อยูแ่ละกม็ผีลงานโดดเด่นอกีไม่น้อยเลย แต่สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้โดยความพยามของนกัวจิยั ยงัไม่ได้เป็นการ

สนบัสนนุโดยตรงอย่างมกีลยทุธ์ ยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจน สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้จากความสามารถจากนกัวจิยัเยอะเลย  

ทีเ่กดิขึน้จ�านวนนีก้ย็งัไม่พอ ต้องมากกว่านี ้เมือ่เกดิเหตกุารณ์แบบนีข้ึน้ช่วงก่อนประมาณปี 2550 ทกุภาคส่วน 

เหน็ร่วมกนัว่าจะต้องมกีารปฏริปูระบบวจิยั ทาง วช. กน็�าเรือ่งนีเ้ข้าไปใน ครม. ครม. เหน็ชอบเมือ่ 27 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2550 ให้มีการปฏิรูประบบวิจัยขึ้น นี่ก็คือ action ที่เกิดขึ้นโดยมี วช. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อน 

เรือ่งนี ้วช. เองได้มอบหมายให้ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวตั ิบญุหลง จดัท�ารายงานการปฏริปูวจิยัของประเทศ  

ซึ่งท่านท�าแล้วเสร็จเดือนมกราคม ปี 2555 หากว่าเราศึกษางานเหล่านี้จะเห็นได้ว่างานที่อาจารย์ปิยะวัติ 

ท�าเสร็จ สมบูรณ์มากๆ ระหว่างนี้ก็มีการด�าเนินการหลายอย่าง บางส่วนที่ได้จากการปฏิรูป คอบช. มีผลดังนี้

ประเดน็แรก เรือ่งการแบ่ง ก�าหนดหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กับงานวิจัย มีเยอะ ยกตัวอย่างชื่อย่อทั้งหลาย วช. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สวทน. ส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ สกว. ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย สวก. ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวทช. สกอ. กลุ่มที่ 

เป็นองค์กรเหล่านี้ท�าอะไรกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หน่วยงานระบบวิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  

กลุม่แรก คอืนโยบายและยทุธศาสตร์ กลุม่ทีส่อง คอืจดัการทนุเพือ่สนบัสนนุงานวจิยั กลุม่ทีส่าม คอืการปฏบิตัิ

งานวจิยั หน่วยงานเหล่านีท้�าหน้าทีอ่ะไรบ้าง วช. จะท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและให้ทนุ ท�าหน้าทีค่ร่อมอยูแ่ล้ว

ระหว่างสองระดบั ทัง้ระดบันโยบายแล้วกย็งัจดัสรรทนุตวัเองด้วย ส่วน สวทน. จะท�าเรือ่งนโยบายวทิยาศาสตร์ 

สกว. จะท�าหน้าที่การจัดการทุนในระดับเดียว ไม่ได้ท�าหน้าที่การจัดการโดยตรง ไม่ได้ท�าหน้าที่การวิจัยซึ่งใน 

ระดับนี้จะมี สกว. สวก. แล้วก็ สวรส. ในอีกส่วนหนึ่งก็คือ สวทช. เองจะมีหน้าที่สนับสนุน คือ มีทุนวิจัย 

ด้วยส่วนหนึง่และท�างานวจิยัด้วย อย่าง สกอ. เองกจ็ะมทีัง้ท�างานวจิยัแล้วกใ็ห้ทนุสนบัสนนุงานวจิยัด้วยซึง่ทนุ

อาจจะไม่มากนัก แต่หลักใหญ่ของ สกอ. ก็คือท�างานวิจัย ส่วนในมหาวิทยาลัยเองอยู่ในระดับวิจัยในปัจจุบัน

บางมหาวิทยาลัยจะมีกองทุนวิจัยเป็นของตัวเองด้วยเพราะอย่างนั้นในแง่ของฟังก์ชันมันจะเหลื่อมกัน นี่เป็น

ภาพแรกทีใ่ห้เหน็ความชดัเจนขึน้ว่าเมือ่ศกึษาดจูรงิๆ องค์กรเหล่านีก้ท็�าหน้าทีแ่บบนีแ้ละสามารถแบ่งกลุม่ได้ 

แบบนี้ อันนี้ก็ท�าให้เกิดความเข้าใจในระบบวิจัยมากขึ้น

ระบบวิจัยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ระบบวิจัยประกอบด้วยนโยบายการสนับสนุนทุนหรืองบวิจัย 
สถาบนัวจิยั บคุลากรวจิยั โครงสร้างพืน้ฐานการวจิยั มาตรฐานการจดัการผลผลติ การประเมนิ ถ้าดวู่าระบบ

วิจัยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ถ้าคิดทันทีอาจจะยังคิดไม่ออกด้วยซ�้าว่าประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 

แต่จากการท�างานของคณะอาจารย์ปิยะวัติ ได้ออกมาเป็นองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบส�าคัญของ 

ระบบวิจัย องค์ประกอบเหล่านี้มีความส�าคัญในเชิงการบริหาร ถ้าในมุมมองมหาวิทยาลัยจะดูออกเลยครับว่า

คุณมีไหม มีงานวิจัยไหม บุคลากรเป็นอย่างไร โครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างไร มาตรฐานเป็นอย่างไร ถ้าเอา

โจทย์เหล่านี้มาวิเคราะห์ ก็จะรู้ว่าสถานภาพของการวิจัยเราเป็นอย่างไรและสิ่งนี้จะครบรอบของระบบวิจัย  

จะมีการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น การวิจัยด้านประชาคมอาเซียน ก็จะมีการสนับสนุนทุนซึ่งมีผล 
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ค่อนข้างเยอะกบัคณาจารย์ทีท่�าวจิยั เราเรยีกว่าทนุมุง่เป้าเพือ่การพฒันาประเทศ ทนุมุง่เป้าทาง วช. จะเป็นผูไ้ป 

ตดิต่อส�านกังบประมาณให้จดัสรรทนุเพือ่ทนุมุ่งเป้าออกมาได้ปีหนึง่ประมาณ 1,000 ล้านบาท แล้วกแ็ยกออก

มาตามประเดน็เหล่านี ้เช่น ยทุธศาสตร์การวจิยัข้าวจดัสรรงบให้ สวก. โดยจะมงีบเพือ่ไปสนบัสนนุทนุให้ สวก. 

โดยทุนนี้จะมุ่งเป้าให้งานวิจัยนั้นส�าเร็จแล้วก็เอาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ และก�าหนดเวลาค่อนข้างชัดเจน

ว่าต้องเสรจ็สิน้ภายในเวลาโครงการไม่เกนิปีครึง่ นอกจากนีย้งัมหีลายประเดน็ ประเดน็เรือ่งของมนัส�าปะหลงั 

ยางพารา โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะเป็นทุนเรียกว่าทุนมุ่งเป้า ความเป็นมาของทุนมุ่งเป้า 

เกดิขึน้จากการรวมตวักนัของ คอบช. นอกจากนี ้ทาง วช. เองกไ็ด้ประสานงานกบัทางฝ่ายการเมอืงให้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการขึน้ชดุหนึง่เรยีกว่า คณะกรรมการบรูณาการยทุธศาสตร์การวจิยั โดยทีม่ ีวช. เป็นเลขานกุาร จะมี

การประชมุอยูส่องวง วงแรกกค็อืนายกรฐัมนตร ีระหว่างทีผ่มมาเป็นผูอ้�านวยการ สกว. กไ็ด้ประชมุกบัท่านนายกฯ 

ไปแล้วสามครั้ง อีกวงหนึ่งก็คือท่านรองนายกฯ สุรพงษ์ เป็นคนคอยดูก็ประชุมไปแล้วสักสองครั้ง ทั้งสองวง

จรงิๆ กน่็าจะเป็นวงทีเ่กีย่วพนักนั แต่เวลาพดูจะเป็นพดูกนัคนละเรือ่ง ส�าหรบัท่านนายกฯ ท่านจะเน้นเรือ่งของ

การวิจัยและพัฒนาทาง Translation research และ Commercialization ตอนนี้ประชุมแล้วคุยกันล่าสุดว่าจะ

ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ท�างานเกี่ยวกับ Translation research และ Commercialization เสนองบประมาณไปที่

ส�านักงบประมาณ เพื่อที่จะเอา Prototype ของงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปต่อยอดเป็น Translation และก็สามารถ

ต่อยอดเป็น Commercialization ได้ส่วนนีจ้ะมงีบเกดิขึน้อกีต่างหากโดยส�านกังบประมาณจะจดัสรรเพิม่เตมิให้  

ส่วนรองนายกฯ ก็จะคุยกันระหว่างหน่วยงานเนื่องจากว่าหน่วยงานการวิจัยมีหลายหน่วยงาน และแต่ละ 

หน่วยงานก็มีฟังก์ชันเนื้อหาภายในแตกต่างกันออกไป เอางบประมาณทั้งหมดมาคลี่ดูด้วยกัน แล้วก็จ�าแนก

เลยว่าแต่ละประเด็นมีทุนสนับสนุนเท่าไร อาทิเช่น ทุนวิจัยเกี่ยวกับข้าว เราได้งบประมาณมา 200 ล้านก็จริง 

แต่จริงๆ มันยังมีทุนวิจัยที่แทรกอยู่ในโครงการข้าวอยู่ในส่วนต่างๆ อีกประมาณ 200 ล้าน ทั้งประเทศเราอาจ

จะมีทุนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าว 400 ล้าน อันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ด�าเนินการไป 

ด้านบคุลากรจะเน้นเรือ่งการให้อาจารย์ในภาคมหาวทิยาลยัไปท�างานกบัภาคเอกชน ซึง่ทาง สวทน.  

ก็ได้ทุนแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้น อาจารย์สามารถไปท�างาน

หรือเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมโดยที่มีงบประมาณสนับสนุนด้วย เรื่องมาตรฐานก็มีอยู่หลายเรื่องที่ได้

ท�าไป เรื่องฐานข้อมูลเชื่อมโยงก็จะมีเรื่อง TNRR ก็ขอให้ท่านลองเข้าไปดูใน TNRR มีฐานข้อมูลเยอะ  

ในนั้นจะมีฐานข้อมูลของงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของทุกหน่วยงานในประเทศ และยังมีฐานข้อมูล Thesis  

ของนักศึกษาด้วย ฐานข้อมูล TNRR ตอนนี้ใช้ได้ ระบบ NRPM หรือ NRMF อันนี้ก็เป็น single windows  

ที่อาจารย์หลายท่านเริ่มชินในการท�างาน ด้านทุนวิจัยก็อย่างที่ว่า มีการท�าทุนมุ่งเป้าแต่จริงๆ ข้อเสนอ 

เกีย่วกบัการปฏริปูวจิยัยงัมอีกีหลายประเดน็ทีจ่ะท�าให้ได้ทนุวจิยัเพิม่ขึน้ เช่น อาจจะได้ทนุวจิยัจากค่าธรรมเนยีม 

ส่งออกงานวิจัยเรื่องข้าว เป็นไปได้ไหมที่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการส่งออกข้าว ซึ่งเงินส่วนนี้อาจจะเป็น  

0.5 เปอร์เซ็นต์ ของการส่งออกข้าวย้อนกลับมาด้าน R&D อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็จะมีการจัดตั้งกองทุนวิจัย 

สาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของทุนวิจัยในปัจจุบันเป็นที่รับทราบกันดีว่า ทุนวิจัย ภาครัฐยังมากกว่า 

ภาคเอกชน จากการศกึษาล่าสดุของ สวทน. ภาพรวมของงบประมาณวจิยัของประเทศ จะอยูท่ี ่0.21 ของ GDP  

ก็ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่ในขณะนี้เอกชนได้เพิ่มทุนวิจัย จากเมื่อก่อนมีประมาณ 8,000 ล้านบาท 

เป็นประมาณ 21,000 ล้านบาท และของภาครัฐประมาณ 15,000 ล้านบาท ดังนั้นในปัจจุบันทุนวิจัยของ 

ทั้งประเทศจะอยู่ประมาณ 0.37 ของ GDP ในขณะที่ค่าเฉลี่ยทุนวิจัยของประเทศต่างๆ อยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ 

ของ GDP เพราะฉะนั้นประเทศไทยยังมีเปอร์เซ็นต์อีกเยอะที่จะต้องด�าเนินการ
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โดยสรุปแล้วการวิจัยของระบบประเทศได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาและได้มีการสรุปเป็น

เอกสารชดัเจนว่าเราควรปฏริปูไปในทศิทางไหนคณะ คอบช. เองกไ็ด้ด�าเนนิการไปในระดบัหนึง่ทีส่มควรแล้ว 

แต่คดิว่ายงัไม่พอ ยงัต้องท�าอกีมากเพือ่ให้ประเทศมคีวามก้าวหน้ามากกว่านี ้เช่นอาจจะต้องมกีารปฏริปูวจิยั

ในองค์กรทุกระดับ หมายถึงผมดูแล สกว. ก็ต้องไปปฏิรูป สกว. ให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ต้องไปปฏิรูป

มหาวิทยาลัยของตัวเองทั้งส่วนของการท�าวิจัยและส่วนของการสนับสนุนงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงศ์ ทฆีสกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายระบบวจิยัและบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ประธานคณะท�างานด้านการวิจัย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ท่านอธิการบดีสมคิด 

และท่านผู้อ�านวยการสุทธิพันธ์ กล่าวว่าการปฏิรูปวิจัยไทยไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมือง แต่ผมว่าเกี่ยว 

มนัมบีางมติทิีต้่องเชือ่มโยงกนัให้ได้แล้วกถ็อืโอกาสนีน้�าเรือ่งวจิยัและการศกึษารวมเป็นเรือ่งเดยีวกนัเพือ่เสนอ

ให้เกดิการปฏริปูขึน้ ผูอ้�านวยการ สกว. ได้พดูมาครบถ้วน แต่ผมจะเสรมิบางประเดน็แล้วกร็วมทัง้มมุมองของ

ผมที่ได้ท�างานในเรื่องของการบริหารงานวิจัยมาเกือบสิบปี 

ถ้ามองในระบบวิจัย ผู้เล่นหลักๆ จะมีอยู่ 6 - 7 ตัว ตัวผู้เล่นหลักที่ส�าคัญที่สุดก็คือรัฐบาล รัฐบาลนี้ 

ผมหมายถึงรัฐบาลระดับสูงหมายถึงระดับนายกฯ ระดับรองนายกฯ ที่อยู่ตรงกลางคือหน่วยงานทั้งหมดเลย

ที่ท่านผู้อ�านวยการสุทธิพันธ์ได้พูดถึง รวมทั้งหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของชาติด้วย แล้วก็ลงมาถึงหน่วยปฏิบัติ

ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ท�าวิจัย การวิจัยมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือภาคเอกชน ภาคผู้ใช้งาน

วิจัยภาคเอกชน แล้วก็ภาคประชาสังคม ชุมชน แล้วยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้วิจัย 

กับภาคชุมชนสังคม ซึ่งก็คือหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงต่างๆ รวมทั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รฐับาลมหีน้าทีส่�าคญัอยูส่องอย่างคอืก�าหนดวสิยัทศัน์นโยบาย ผลกัดนังานวจิยัการจดังบประมาณ

ให้กบัหน่วยงานทีข่บัเคลือ่นการวจิยั ประกอบไปด้วยหน่วยงานให้ทนุ และมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยวจิยันอกจาก

นีภ้าคเอกชนเป็นส่วนส�าคญั ปัจจบุนัภาคเอกชนมคีวามตืน่ตวัในการท�าวจิยัหรอืให้ความส�าคญักบัการวจิยับ้าง 

แต่ยงัถอืว่าน้อยแม้ว่าผลส�ารวจล่าสดุของ สวทน. แสดงให้เหน็ว่ามสีดัส่วนการลงทนุวจิยัเพิม่ขึน้แต่กย็งัมไีม่มาก 

เท่าทีค่วรและส่วนใหญ่กอ็ยูใ่นบรษิทัใหญ่ๆ ส่วนบรษิทัขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่มจี�านวนมากกว่า 

90 เปอร์เซ็นต์ มีงานวิจัยและพัฒนา และน�างานวิจัยไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดต้นทุนการผลิตน้อยมาก 

งานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนนั้น โจทย์ในการวิจัยจะต้องมาจากผู้ใช้ ในกระบวนการที่จะท�าวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน จ�าเป็นที่จะต้องมีสะพานเชื่อมเพราะว่าธรรมชาติ

ของสองหน่วยงานต่างกันโดยสิ้นเชิง มหาวิทยาลัยจะสนใจท�างานวิจัยสร้างองค์ความรู้ แต่ภาคเอกชนสนใจ

เอาองค์ความรูห้รอืนวตักรรมไปสร้างรายได้ ภารกจิต่างกนัมาก ดงันัน้สองหน่วยงานนีจ้ะท�างานร่วมกนัจ�าเป็น 

ต้องมีสะพานเชื่อม ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีสะพานเชื่อมที่เรียกว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park/

Technology Park/Research Park) ที่จะเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคชุมชนสังคม ตัวเชื่อมหลักๆ 

ควรจะเป็นหน่วยงานของรฐั ซึง่ไม่ค่อยมบีทบาทมากในปัจจบุนั ส่วนใหญ่เป็นการท�างานตรงระหว่างมหาวทิยาลยั

และภาคชุมชนสังคม มหาวิทยาลัยไทยถูกคาดหวังว่าจะสร้างงานวิจัยแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงต้อง

ท�าหน้าที่หนักเกินก�าลัง ซึ่งไม่สามารถท�าได้ดีอย่างแน่นอนเนื่องจากก�าลังคนของมหาวิทยาลัยมีไม่มาก 

และมีอีกหลายภารกิจที่ต้องท�า แต่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีเยอะมาก 

ถ้าสามารถมาเชื่อมต่อเอางานวิจัยไปใช้ในภาคชุมชนสังคมได้ ก็จะท�าให้เกิดประโยชน์ได้มาก
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อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา การที่จะท�าวิจัยแล้วขับเคลื่อนไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ได้ หน่วยงานที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องท�างานอย่าง

กระฉับกระเฉงและรวดเร็ว ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาและจะแก้ไขอย่างไร

ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยท�าเสร็จ รัฐบาลน�ามาใช้ประโยชน์น้อยมาก นอกจากนี้ นโยบาย top 

down จากรฐับาลลงมามน้ีอยมาก ชีใ้ห้เหน็ว่าสิง่ทีเ่รายงัขาดกค็อืวสิยัทศัน์ของรฐับาล สมมตว่ิาเราเป็นม้าแข่ง 

ออกจากคอกพร้อมกนักบัเกาหล ีมาเลเซยี และไต้หวนั ตอนนีเ้ราถกูทิง้ห่างมาก ทัง้นีค้วามแตกต่างทีเ่หน็ได้ชดั 

ก็คือวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ความแตกต่างตรงนี้จะน�ามาสู่การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานวิจัย 

ผู้อ�านวยการสุทธิพันธ์ได้พูดถึงในส่วนของ สวทน. และ วช. ที่สร้างนโยบายวิจัยเพื่อเสนอให้รัฐบาลซึ่งเป็น 

สิ่งที่ดี แต่ส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์ที่จะลงมายังไม่เห็นชัดเจนรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณก็ไม่ได้รับความส�าคัญ

เท่าที่ควร ประเทศไทยสามารถปลูกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก เราจะใช้งานวิจัยท�าอย่างไรให้สามารถ

เพิ่มมูลค่ามากกว่าความคิดที่ต้องการจะเป็นแค่ประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกตลอดไป ถ้าเรา

ส่งออกเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่มีมูลค่ามากกว่าเดิม 10 เท่า จะดีกว่าหรือไม่ นี่เป็นตัวอย่างของการคิดเชิง

วิสัยทัศน์หนึ่งวิสัยทัศน์ที่ไม่เคยมี

เนื่องจากไม่มีวิสัยทัศน์ก็น�ามาสู่งบประมาณที่จ�ากัด ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตงานวิจัยได้เต็มที่ ผู้ที่

เกีย่วข้องกบัการวจิยัจะรูด้ว่ีาเวลารฐับาลต้องการตดังบประมาณ งบประมาณแรกทีจ่ะถกูตดักค็อืงบวจิยั ไม่ว่า

จะยกตัวอย่างเมื่อประเทศเผชิญวิกฤตน�้าท่วมและจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณเยียวยา งบประมาณแรกที่ถูกตัด

เพื่อน�ามาเยียวยาคืองบส�าหรับการวิจัย หน่วยงานที่จะสนับสนุนทุนวิจัย อย่าง สกว. ได้งบประมาณเพียงปีละ 

1,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับงบที่น�าไปสร้างถนนจะได้ถนนเพียงเส้นเดียวเท่านั้น

ประเด็นต่อมาที่เป็นเหตุผลความจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปก็คือ ภาคเอกชนจะเน้นการผลิต 

โดยการซือ้เทคโนโลยจีากต่างประเทศเพือ่สร้างผลก�าไรในระยะสัน้แต่ในระยะยาวแล้วมปัีญหาเพราะต้องพึง่พา

เทคโนโลยีจากต่างประเทศตลอดเวลา ไม่มีองค์ความรู้อยู่ในองค์กร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับ

ตัวท�างานร่วมกับภาคเอกชนด้วยเพราะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนมากก็จะท�างานในห้องทดลองของตัวเอง 

การท�างานเชื่อมกับภาคเอกชนหรือชุมชนสังคมมีค่อนข้างน้อย การขาดการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 

เป็นประเด็นส�าคัญถ้าไปเทียบกับประเทศที่พัฒนา มหาวิทยาลัยจะเน้นการท�าวิจัยพื้นฐาน (basic research) 

เพือ่สร้างองค์ความรูแ้ล้วทางภาคเอกชนจะต่อยอดไปวจิยัในห้องปฏบิตักิารในบรษิทัเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 

แต่ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องท�างานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด และ 

ภาคเอกชนจะต้องเข้าใจบทบาทมหาวทิยาลยัด้วย ไม่คาดหวงัว่าจะได้ทกุสิง่ทกุอย่างทีต้่องการจากมหาวทิยาลยั 

จะต้องลงทุนด้วย

นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็เรือ่งการท�างานวจิยัทีจ่ะไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ได้จะต้องจดสทิธบิตัร 

หน่วยงานที่จดสิทธิบัตรในประเทศคือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ท�าให้ใช้เวลาในการจดสิทธิบัตรนานมาก บางครั้งใช้เวลาในการยื่นจดมากกว่า 5 ปี กว่าจะได้สิทธิบัตรหรือ

แม้กระทั่งอนุสิทธิบัตร ท�าให้บริษัทเอกชนขาดความมั่นใจในการซื้อสิทธิบัตรเพื่อการลงทุน ประเทศเกาหลีใต้

ใช้เวลาจดสิทธิบัตรเพียง 8 เดือนเท่านั้น

ประเด็นต่อมาเป็นการเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคชุมชนสังคม ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการ

ปฏิรูปเช่นเดียวกัน หน่วยงานของรัฐจะต้องท�างานร่วมกันเพื่อที่จะน�าองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือชุมชนหรือสังคม
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ประเดน็สดุท้ายรฐับาลจะต้องรูต้้องเข้าใจในงานวจิยั และน�างานวจิยัไปสูก่ารทีจ่ะใช้ประโยชน์ในเชงิ

นโยบายเพื่อพัฒนานโยบายของรัฐบาลจากความรู้เชิงวิชาการให้มีวิสัยทัศน์ที่แหลมคม แต่ในปัจจุบันรัฐบาล

ไม่ได้ให้ความส�าคัญ จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปในส่วนนี้ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติทางด้านสาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา เมธีวิจัยอาวุโส ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรในเรื่องงานวิจัยจะขอมองแบบประสบการณ์ตรง 

ที่ผมเคยได้รับในการขอทุน บางประเด็นสามารถพัฒนาได้หรือปฏิรูปได้ ค�าว่าปฏิรูปอาจจะแรงไปนิดหนึ่ง 

ผมคิดว่าใช้ค�าว่าวิวัฒนาการดีกว่า ผมขอมององค์ประกอบในงานวิจัยของไทยอยู่ในรูปของสามเหลี่ยม 
สามเหลีย่มทีว่่าจะเป็นตวัทีน่่าจะปฏริปูหรอืว่าน่าจะใช้เป็น base ของการปฏริปู อนัแรกคอืนโยบายวจิยั นโยบาย

วจิยัทีเ่ราเหน็กค็อืนโยบายวจิยัของชาตปัิจจบุนัใช้ฉบบัที ่8 อยู ่ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตวัชีว้ดัเป้าหมาย กลยทุธ์

การวิจัย เราสามารถเข้าไปดูถึงขนาดว่าหัวข้อวิจัยที่ควรสนับสนุนมีอะไรบ้าง นโยบายจริงๆ แล้วพวกนักวิจัย 

เป็นคนท�า งบประมาณก็จะมาจากส�านักงบประมาณเป็นหลัก ซึ่งให้ผ่านมาทางหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย 

ที่ผู้อ�านวยการ สวก. ได้พูดถึงงบประมาณตรงจากส�านักงบประมาณก็มีผ่าน คอบช. เหมือน สกว. มีสองส่วน

เช่นกนั ส่วนทีไ่ด้รบัโดยตรงกบัส่วนทีไ่ด้รบัผ่าน คอบช. แหล่งอืน่ๆ กจ็ะมทีัง้เอกชนทัง้ต่างประเทศกม็ ีนกัวจิยั

ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องพัฒนาหรือต้องปฏิรูป คือจ�านวน ผมคิดว่าจ�านวนนักวิจัยของประเทศไทย

น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ อย่าว่าแต่พัฒนาแล้วเลยในจ�านวนนั้นจ�านวนไม่พอแล้วยังมี 

ปัญหาเรือ่งคณุภาพ ผมคดิว่าทาง สกว. มฐีานข้อมลูตรงนีค่้อนข้างด ีนกัวจิยัทีบ่อกว่ามีๆ  คณุภาพเป็นอย่างไร 

โครงสร้างพืน้ฐานการวจิยั เครือ่งมอืบางอย่างล้าสมยั เครือ่งมอืทีใ่ช้บางท ี10 ปียงัไม่ได้เปลีย่นเลย อาจจะต้อง

ร่วมมอืกบัต่างประเทศบ้าง แล้วในสามเหลีย่มทีว่่า วนันีค้วามส�าเรจ็อยูใ่นวงกลาง วงกลางทีอ่ยูใ่นสามเหลีย่มคอื 

การตดิตามและประเมนิผล ผมคดิว่าหน่วยงานทีม่คีวามเข้มแขง็ตรงนีก้ส็ามารถสร้างงานวจิยัทีเ่ป็นรปูธรรมได้  

ผมจะพูดทีละประเด็นในสามเหลี่ยมเหล่านี้ 

ขอเริ่มที่นโยบายก่อน ที่จริงแล้วนโยบายเป็นเรื่องกว้างๆ ผมคิดว่านโยบายต้องมีวิวัฒนาการ 

แต่ไม่ถึงกับต้องปฏิรูปเนื่องจากว่าเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขนานมากแล้วจนกระทั่งคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร

เปลี่ยนไกลถึงขนาดปฏิรูป แต่เราสามารถก�าหนดเป็นงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ได้ผมคิดว่าเราน่าจะก�าหนด

เป็นยทุธศาสตร์ก่อนแล้วเอาเงนิไปวางตามกลยทุธ์ตามหวัข้องานวจิยั ต่อไปงานวจิยัต้องก�าหนดหวัข้อมากขึน้

ซึง่ คอบช. กท็�าอยูแ่ล้ว กค็อืมหีวัข้อวจิยัแล้วกเ็รยีก proposal เข้ามาแล้วกด็วู่าหวัข้อมนัตรงกบัทีต้่องการไหม  

ดูนโยบายการวิจัยของชาติฉบับที่ 8 ตามที่ผมเรียนไว้ในตอนแรก นโยบายการวิจัยของชาติฉบับที่ 8 มี  

5 ยุทธศาสตร์เท่านั้นเป็นภาพกว้าง คือ สร้างศักยภาพความสามารถเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

พัฒนานวัตกรรม และบุคลากร จริงๆ แล้วนโยบายวิจัยของชาติฉบับที่ 8 เขียนบอกไว้แล้วว่าปี 2555 - 2559 

ต้องปฏิรูปวิจัยของประเทศ เมื่อเราแบ่งนโยบายวิจัยเป็นพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บุคลากร  

การปฏิรูปงานวิจัยของประเทศ เงินส่วนใหญ่จะมาลงตรงนี้พัฒนาเศรษฐกิจ ต่อมาก็พัฒนาสังคมและ 

สิง่แวดล้อม ส่วนเรือ่งบคุลากรกน้็อยลงมา แต่เรือ่งปฏริปูวจิยัมน้ีอย ดงันัน้ผมคดิว่าทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

จัดงานเสวนาในวันนี้น่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยของประเทศให้ลึกยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสเข้าไปจับ 

ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

องค์ประกอบอันที่สองที่ผมกราบเรียนคือเรื่องงบประมาณ ที่จริงแล้วเราต้องการงบประมาณเพิ่ม 

กจ็รงิ แต่รฐับาลอยากให้เราท�าโครงการเฉพาะกจิ ตรงนีม้นัหลกีเลีย่งยากมากเพราะว่าเวลาเปลีย่นรฐับาลเขาก็

ไม่อยากใช้นโยบายรฐับาลเก่า ผูบ้รหิารหรอืแม้กระทัง่ผูบ้รหิารหน่วยงานกต็ามพอเปลีย่นกไ็ม่อยากใช้นโยบาย

ผู้บริหารเก่า สกอ. ท�าอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนเหล่านี้มันท�าให้ได้งบประมาณ ดังนั้นผู้บริหาร สกอ. จ�าเป็น
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ต้องท�าเรื่องใหม่ๆ ท�าให้มีโอกาสได้งบประมาณ หน่วยงานวิจัยเฉพาะกิจก็ สวก. สวรส. ก็ท�าให้ได้งบประมาณ

เพิม่ขึน้เหมอืนกนั สวรส. วจิยัทางการแพทย์และสาธารณะสขุ ในขณะที ่สวก. ท�าด้านการเกษตร เพราะฉะนัน้ 

จะมีงบประมาณแยกส่วนกัน โครงการระยะยาวจะท�าได้ยากมากเพราะการเมืองต้องการเห็นผลเร็ว การเมือง

ไม่ต้องการงานวจิยัทีเ่กดิสองปีหรอืสามปี ต้องการว่าปีนีจ้ะได้อะไรปีหน้าจะได้อะไรการสนบัสนนุงบวจิยัพืน้ฐาน

และประยุกต์ การ balance ในปัจจุบันมี 30:70 คือพื้นฐานประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ทาง วช. ก็มีนโยบาย 

ไปทางนั้นคือพื้นฐานเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้องมีสัก 30 เปอร์เซ็นต์ เอกชนควรจะรับภาระเรื่องงบประมาณ 

มากขึน้ ปัจจบุนักม็แีรงจงูใจด้านภาษ ีถ้าบรษิทัเอกชนท�างานวจิยักจ็ะหกัภาษไีด้ 200 เปอร์เซน็ต์ บรษิทัเอกชน 

หลายบริษัทบ่นมาว่าแบบฟอร์มทาง สวทช. ยุ่งยาก ก็มีการปรับอยู่เรื่อย ปัจจุบันก็มีการร้องเรียนกันน้อยลง 

การท�างานวิจัยร่วมรัฐกับเอกชนที่ผมทราบมาก็มีเยอะ การผลิตบัณฑิตก็เอาเอกชนเข้ามาช่วย แม้กระทั่งการ

ให้ดกูารศกึษาต่างๆ ปัจจบุนัหน่วยงานทีใ่ห้ทนุพยายามทีจ่ะให้อาจารย์ทีข่อทนุสร้างบณัฑติปรญิญาโทปรญิญา

เอกด้วย ส�าหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับระบบของบประมาณแผ่นดินหลายท่านคงทราบดีว่างานวิจัยต้องใช้งบ

ประมาณแผ่นดินโดยเฉพาะนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ท่านมีงบประมาณเยอะโดยที่ไม่ต้องผ่านทางกลุ่ม

เหมือนอย่างพวกสายวิทยาศาสตร์ที่ต้องหาทุนกัน ปกติงบประมาณแผ่นดินจะผ่าน วช. เข้ามา เวลาท่านขอ

งบประมาณผ่านทางธรรมศาสตร์มาก็จะส่งขึ้นไปหา วช. แล้วทาง วช. ก็จะประกาศกลับมาที่ธรรมศาสตร์ว่า

โครงการอะไรผ่าน โครงการอะไรไม่ผ่าน ขอจากหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ ก็ได้ สกว. สวก. สกวอ. สวทช. หรือ 

สวรส. มีเงื่อนไขแล้วแต่หน่วยงานและที่ผู้อ�านวยการได้พูดเมื่อสักครู่คือ คอบช. กองประสานงานวิจัยมุ่งเป้า

ในปัจจุบันทางด้านการเกษตร มีพืชอะไรบ้าง มีข้าว มีมัน มียาง มีปาล์มน�้ามัน มีอ้อย พืชที่ว่านี่เรียกว่า 

แพลนงานวจิยัมุง่เป้า ล่าสดุหนงัสอืพมิพ์มตชินในวนัที ่9 เมษายนทีผ่่านมาลงข่าวว่ารฐับาลก�าลงัให้ส�านกังาน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดตั้งกองทุนวิจัยขึ้นมาส�าหรับพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะ งานวิจัยตรงนี้ 

ไม่ได้เป็นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเป็นงานวิจัยสังคม แก้ปัญหาชุมชนต่างๆ ก็จะเป็นบัฟเฟอร์

ให้ทางรฐับาลได้บ้าง อนันีเ้ป็นเพยีงจดุเริม่ต้นเท่านัน้จะเริม่ประมาณปีงบประมาณ 2558 หรอื 2559 เป็นต้นไป  

ข้อสองก็คือขอจากหน่วยงานเอกชนหรือทุนต่างประเทศท�างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ท�าตรงนี้เยอะ นักวิจัยที่ท�าวิจัยกับต่างประเทศส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์จากเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเราร่วมมือ

กับประเทศเจริญแล้วอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่น เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่จ�าเป็นต้องซื้อใหม่เพราะว่าเขาซื้อ 

ตลอดเวลา 2 - 3 ปี เขาก็เปลี่ยนเครื่องมือแล้ว แต่ส�าหรับเราประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่

เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับนักวิจัย นักวิจัยส่วนใหญ่ statics คือนิ่ง จบอะไรมาก็อยากจะท�าอย่างนั้น 

โจทย์วิจัยมัน dynamics ผมคิดว่าควรจะปฏิรูปนักวิจัย ต้องคิดตามให้ได้ว่าปัญหาของโลกมันเปลี่ยน ปัญหา

วิจัยมันเปลี่ยน ผมคิดว่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากคือโครงการ DIP ปรากฏอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยก็คือท่าน

รองวิจัยทั้งหลายเวลามีปัญหา ผมคิดว่าท่านไวมากรีบส่งคนไปด�าเนินการเลย ตรงนี้จะเป็นตัวที่จะท�าให้งาน

วิจัยทันเหตุการณ์ ตอนนี้เราของบประมาณปี 2558 ไปแล้วแต่จะรู้ได้ไงว่าปัญหาอะไรมันจะเกิดเมื่อปี 2558  

ผมคดิว่าทกุมหาวทิยาลยัมปัีญหา กองทนุวจิยักจ็ะรบีเอาเงนิเข้ามาแก้ไขรวมทัง้ทาง สกว. ผมเรยีกกระบวนการ

นี้ว่า DIP ปกตินักวิจัยเขียนโครงการกันไม่ค่อยถูก เวลาเขียนชุดโครงการเดียวกันไม่รู้ว่ามีโครงการย่อย 

อะไรบ้าง วตัถปุระสงค์ของชดุโครงการกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการย่อยแตกต่างกนัอย่างไร และโครงการย่อย 

จะไปเสรมิโครงการนีอ้ย่างไร บางทเีขยีนแล้วไม่เป็นเนือ้เดยีวกนั แผนวจิยัเกบ็ข้อมลูได้ไม่ตรงโจทย์ ปกตเิราวจิยั 

ลกึกว่าประชาชนหรอืเกษตรกรเขาท�า ควรวจิยัพืน้ฐานบ้าง นกัวจิยัในมหาวทิยาลยัหลายท่าน โดยเฉพาะทางด้าน 

เกษตรท�าวิจัยเฉพาะวิจัยประยุกต์อย่างเดียวไม่ยอมท�าวิจัยพื้นฐานเลยความรู้ก็ไม่งอกเงย การบูรณาการงาน

วิจัยหรือสหสาขาวิชา หรือการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ผมคิดว่าต้องมีการปฏิรูปต้องมีให้มากขึ้นเรื่อยๆ



เสวนาธรรมศาสตร์ 80 ปี             35

ซึ่งมันมี revolution มาบ้างแล้ว เริ่มมีการสนับสนุนว่าให้ช่วยท�าตรงนี้ให้มากขึ้น หรือการบูรณาการระหว่าง

สาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยก็พูดกันมากก็เริ่มมีการท�ากัน แต่การบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย NRU:  

National Research University ยงัท�าไม่ได้ การตดิตามการประเมนิผลก่อนเสนอโครงการ ระหว่างด�าเนนิการ  

และจบโครงการโดยมากไม่ได้ติดตามการด�าเนินงานด้านทุน ผมว่าตรงนี้เป็นตัวส�าคัญที่ท�าให้คุณภาพของ

งานวิจัยออกมายังไง การติดตามประเมินผลก็จะมีระบบ NRPM ซึ่งปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อใหม่ ปีที่ผ่านมา 

งบประมาณทีผ่่าน วช. กค็อืผ่านหน่วยงานของท่านขอมาประมาณ 7,000 โครงการตกไปประมาณหนึง่ในสาม 

โครงการตกหนึ่งในสามหมายถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของนักวิจัยเขียนแล้วไม่รู้เรื่อง 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วเิศษ NSTDA Chair Professor ประจ�าปี 2556 บคุคลดเีด่นของชาติ  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2554 ผมได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อการปฏิรูปวิจัยไทย

ท�าไม และอย่างไร แต่ผมจะโฟกัสไปที่ “ท�าไม” ส่วนอย่างไรคงจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์สุทธิพันธ์ คือผม 

จะโชว์ตัวเลขและวิเคราะห์กันเองว่าท�าไม ก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นว่า จริงๆ แล้วงานวิจัยเป็นภารกิจหลักของเรา  

สมัยก่อนอาจสอนอย่างเดียว แต่ทุกวันนี้เราต้องกระตือรือร้นท�าวิจัยและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา  

จะมาบอกว่าเราสอนดไีม่ได้ทกุวนันีท้กุคนต้องสอนด ีเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยัทกุคนต้องสอนดเีป็นภาคบงัคบั

อยู่แล้วแต่ส่วนที่เกินมาก็คืองานวิจัย และงานบริการรับใช้ทั้งภายในและภายนอก ความจ�าเป็นของการวิจัย 

จริงๆ เราก็รู้อยู่แล้ว เช่น ราคาน�้ามันต่างๆ ความยากจน ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้กระทั่ง 

ปัญหาพื้นฐาน ปัญหาภัยใต้ ทะเลาะเบาะแว้งกัน ถ้าเราท�างานวิจัยไปแล้วก็เอา solution ที่ได้ไปแก้ตามนั้น

มันก็พอจะมั่นใจได้ว่าจะประสบความส�าเร็จเพราะได้ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว 

ผมจะเริ่มประเด็นส�าคัญ คืองานวิจัยกับการพัฒนาประเทศขอให้ท่านดูตัวเลขเก่าเมื่อปี 2004 

เป็นการลงทุนของบริษัทต่างๆ ในโลก มีใครบ้างที่ไม่รู้จัก USA, Japan, Germany, UK เรามาดูเบื้องหลัง 

ทีเ่ขามชีือ่เสยีงโด่งดงัท�าไมเขาเป็นอย่างนัน้ ท�าไมอเมรกิา องักฤษ ญีปุ่น่ถงึมชีือ่เสยีง ตวัเลขการลงทนุทัง้หมด

ด้านการวิจัยของภาคธุรกิจ จะเห็นว่าเขาลงทุนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แทบทั้งนั้น มีอินเดีย ไทย ที่น้อยกว่า 

50 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดข้อมูลที่หาได้เป็นข้อมูลของปี 2010 เทียบระหว่าง 2004 ถึง 2010 อเมริกาเพิ่มขึ้นๆ 

มีอังกฤษตกลง นอกนั้นเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจมีส่วนลงทุนมากกว่าภาครัฐบาล ตัวเลขในกลุ่มอาเซียน สิงคโปร์ 

มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ก็เพิ่มหมดก็ยังโชคดีที่ไทยก็เพิ่ม แต่ในเอกชนของเราก็ยังน้อยอยู่  

ลองเทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้านเราอย่างมาเลเซยี จรงิๆ ผมมสีไลด์เยอะเลยนะครบัทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าเราก�าลงัจะแพ้

มาเลเซียอยู่อีกไม่นานแล้ว มาเลเซียเมื่อปี 1990 ประกาศ vision ถึงปี 2020 เปอร์เซ็นต์การลงทุนด้านการ

วิจัยต่อ GDP ของประเทศ USA 3.66 เปอร์เซ็นต์ Germany 3.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปี 2004 ไทยเป็นไงครับ 

0.28 เปอร์เซ็นต์ มาเลเซีย 0.63 เปอร์เซ็นต์ นี่ปีใหม่ล่าสุดที่พอจะค้นได้ ล�าดับเราดีขึ้นนิดหน่อย ล�าดับ 30 

หมายถึงของปี 2012 ดีขึ้นแต่ก็ตัวเลขก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไรเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ก็คือ 0.24 เปอร์เซ็นต์ของ

การลงทุนก็วิ่งอยู่ประมาณ 0.2 ในขณะที่มาเลเซีย 0.79 จริงผมไม่ได้ดูตัวอื่นผมดูจากมาเลเซียข้างบ้านเรา 

มาเลเซยีนีเ่มือ่ 5 ปีทีแ่ล้วผลงานยงัแพ้เราอยูเ่ลย ถ้าไปค้นงานตพีมิพ์เมือ่ 5 ปีทีแ่ล้วมาเลเซยียงัแพ้ไทยอยูเ่ลย  

วันนี้มาเลเซียชนะทั้งสิงคโปร์ ชนะทั้งไทยเพื่อมุ่งเข้าสู่ปี 2020 ตามที่เขาประกาศไว้เมื่อ 1990 ว่าจะเป็น

ประเทศทีพ่ฒันาแล้วชดัเจน นีค่อืดใูนเชงิของประเทศ ในเชงิของบรษิทัปี 2013 โฟล์คสวาเกนมาจากไหนไม่รู้ 

เมื่อสิบปีที่แล้วยังอยู่ล�าดับที่ 16 อยู่เลยนี่ขึ้นมาอยู่อันดับ 1 เลย โฟล์คฯ ของเยอรมนีปี 2003 ถึง 2013  

ทุกอย่างเปลี่ยน สิบปีที่แล้วโฟล์คฯ ได้อันดับที่สิบหกผ่านมาสิบปีได้อันดับที่หนึ่ง ซัมซุงเมื่อสิบปีที่แล้วไม่มี 

อนัดบัเลยแต่พอปีทีแ่ล้วอนัดบัสอง อตุสาหกรรมต่างๆ ม ีautomotive ทีเ่หลอืกเ็ป็นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ น่าสนใจ 

เป็นพิเศษก็คือ health care บริษัทยาต่างๆ ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นตลอดเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาสูงมาตลอด  
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ชี้ให้เห็นถึงการลงทุนวิจัยในภาคเอกชน เปอร์เซ็นต์การลงทุนเพิ่มขึ้น ทุกบริษัทล้วนเห็นความส�าคัญจากงาน

วจิยัเพิม่ขึน้ เพิม่มากเพิม่น้อยแล้วแต่ บางบรษิทัไม่ประสบความส�าเรจ็มากนกัเกีย่วกบัการค้าขายแต่กย็งัเพิม่

การลงทนุด้านการวจิยั จากวารสารของโฟล์คสวาเกนเอง เขาบอกว่าโฟล์คฯ จ่ายเงนิไป 10 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

เพือ่งานวจิยัและพฒันาเมือ่ปีทีแ่ล้วมากกว่าทกุบรษิทัใดในโลกนีต้วัเลขมาจากสองแหล่งคอื IMB และของเขาเอง  

โฟล์คฯ ได้ความรู้ใหม่มากมายผ่านการร่วมมือกับ 280 มหาวิทยาลัยทั่วโลก เขาก้าวหน้ามาก ลงทุนเพื่อ 

การวจิยัเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก ม ี280 มหาวทิยาลยัทัว่โลกร่วมมอืกบัเขา เขาบอกว่าการ sharing knowledge  

น�าไปสู่ new knowledge ความหมายคือการพบพูดคุยกันปรึกษาหารือกันท�างานร่วมกันท�าให้ได้ความรู้ใหม่  

สังเกตได้ว่าบริษัทที่เขาประสบความส�าเร็จเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว  

จ่ายค่า R&D เยอะ จ�านวนนักวิทยาศาสตร์จ�านวนวิศวกรก็เยอะ เงินลงทุนด้านการวิจัยก็เยอะ ไทยอยู่เกือบ

ที่จุด origin จ�านวนก็น้อย การลงทุนด้านการวิจัยก็ต�่า มันก็เลยเป็นงูกินหางไม่มีคน ไม่มีเงิน ไม่มีงาน  

ลองมาดูอิสราเอล อิสราเอลลงทุนในด้าน R&D สูงมากแต่จ�านวนนักวิทยาศาสตร์น้อย อันนี้อาจจะเป็นเพราะ

คุณภาพเขาอาจจะเหนือชั้นจริงๆ ความหมายคือคนจ�านวนน้อยแต่ท�างานได้ดีและเขาก็อาจจะมีรายได้สูง  

เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ลงทุนเยอะแต่มีคนน้อย เราอยู่ภายในประเทศเราไม่รู้หรอกแต่พอ

ไปอยูร่วมกบัประเทศอืน่ๆ จะรูว่้าเราอยูใ่นฐานะล�าบาก ทนีีม้าดใูกล้ตวัในกลุม่อาเซยีน มสีงิคโปร์ มาเลเซยี ไทย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มีประเทศไทยประเทศเดียวที่เอกชนลงทุนวิจัยน้อยกว่ารัฐบาล ขณะนี้ในกลุ่มอาเซียน

เรายังแย่เลย เอกชนไม่สนใจ จริงๆ อยากให้ภาคเอกชนมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฟังหน่อยเพราะว่ามหาวิทยาลัย 

ผลติคนให้ รฐับาลท�างานอย่างเตม็ทีอ่าจารย์ท�างานอย่างเตม็ที ่ส่งคนเข้าในระบบอตุสาหกรรม แต่อตุสาหกรรม

ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรเลยนี่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิรูป มีตัวเลขอื่นๆ อีก ranking แสดงถึงความสามารถในเทคโนโลยี

ของโลก เราอยู่ประมาณที่ 50 จริงๆ ในโลกมีประมาณ 195 ประเทศเราอยู่ที่ 50 ไม่ถือว่าน่าเกลียดแต่ถ้า 

อยูเ่ฉยๆ อย่างนีต่้อไปประเทศเพือ่นบ้านขึน้ไปหมดอย่างนีน่้าเกลยีดตอนนีเ้ริม่จะไม่ดเีพราะมาเลเซยีชนะเราแล้ว  

ด้าน Scientific infrastructure เราอยู่ที่ 40 ญี่ปุ่นอยู่ที่ 2 ของโลก 40 จาก 195 ผมคิดว่ายังไม่น่าเกลียด 

แต่อย่าให้คนอื่นแซงมากไปกว่านี้ ความจริงมันมีอีก การตีพิมพ์กับการวิจัยมันโยงใยกัน ยกตัวอย่างเช่น 

การตีพิมพ์ในประเทศถ้าดูจริงๆ มันล้อตามความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลงานตีพิมพ์ของสี่

ประเทศในอาเซียน มีไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม จริงๆ เบอร์หนึ่งของอาเซียนก็เป็นสิงคโปร์รองลงมา 

คอืไทยมาโดยตลอด มาเลเซยีทีส่าม อนิโดฯ ทีส่ี ่เวยีดนามทีห้่า ปี 2008 มาเลเซยีเปลีย่นเลยจ�านวนการตพีมิพ์ 

กระฉูดขึ้นเต็มที่เลยอย่างที่บอก vision 2020 ของมาเลเซียเขาประกาศเอาไว้ตั้งแต่ปี 1990 ว่าเขาต้องท�าให้

ได้ซึ่งจริงๆ เขาก็ไปได้ดีมาก

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช : ผมขออนุญาตถามเลยว่า ทั้ง 4 อย่างนี้นโยบาย นักวิจัย 

งบประมาณ และขั้นตอนการประเมิน สี่อย่างที่ต้องการปฏิรูปหรือแก้ไขอย่างเร่งด่วนยังไม่ต้องแข่งกับญี่ปุ่น

แค่เพื่อรักษาระดับหนึ่งในสามของอาเซียนให้ได้อาจารย์คิดว่าอะไรส�าคัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงศ์ ทฆีสกลุ : เท่าทีฟั่งจากทีท่กุท่านพดูมาผมคดิว่าครอบคลมุในเรือ่ง

ของการปฏิรูปการวิจัย สรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ที่เห็นตรงกันในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบาย

ซึ่งผมขอเพิ่มในเรื่องของวิสัยทัศน์ด้วย ที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่แรกว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

และได้ยกตัวอย่างให้เห็นถึงประเทศที่เขาไปได้ดีซึ่งยืนยันโดยอาจารย์สมชาย ตัวอย่างประเทศมาเลเซียที่

มีวิสัยทัศน์มาเลเซีย 2020 ที่ชัดเจน โดยใช้การศึกษา การวิจัยและพัฒนา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์เป็นเพือ่นบ้านกบัประเทศมาเลเซยี มโีอกาสไป

เยีย่มมหาวทิยาลยัในมาเลเซยีบ่อยๆ ทกุครัง้ทีไ่ปจะเหน็ความแตกต่างและความเปลีย่นแปลง ยกตวัอย่างการ



เสวนาธรรมศาสตร์ 80 ปี             37

สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย มหาวิทยาลัยเล็กๆ อยู่ใกล้กับชายแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านไป 

5 - 6 ปีกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตมีการสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน ให้นักศึกษามีการวิจัยและพัฒนา

รถแข่งฟอร์มลูา มีสนามให้ทดสอบน�าไปสูก่ารแข่งขนั มผีลงานทีช่ดัเจน แต่ผมเชือ่ว่าคณุภาพของเราไม่ด้อย

กว่าเขา อย่างที่อาจารย์สมชายชี้ให้เห็นว่าผลงานตีพิมพ์ของเขาเยอะกว่าเราในหลังๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

เพราะมกีารสนบัสนนุการวจิยั และก�าหนดให้การตพีมิพ์ผลงานในวารสารนานาชาตเิป็นตวัชีว้ดัทีส่�าคญัต่อการ

พัฒนาประเทศ แต่ที่บอกว่าเราไม่ด้อยกว่าเขาเพราะว่าคนของเรามีคุณภาพแต่ขาดการสนับสนุนที่เป็นระบบ 

ประเทศไทยเริ่มการพัฒนาพร้อมๆ กับเกาหลีใต้ สมัยผมเป็นเด็ก ฟุตบอลไทยสามารถเอาชนะ

ฟุตบอลเกาหลีใต้ได้ไม่ยาก ตอนนี้เขาไปไกลสู่ระดับโลกแต่เราก็ยังไปไม่ถึงไหน ซึ่งเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ 

ความตัง้ใจในระดบัสงูทีผ่มคดิว่าเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในการพฒันาประเทศ การมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนการทุม่เทงบ

ประมาณที่มีทิศทาง และการขับเคลื่อนให้ไปตามทิศทางที่ก�าหนด สุดท้ายความส�าเร็จจะตามมาเอง พวกเรา 

มหาวิทยาลัย รวมทั้ง สกว. และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ ได้ท�างานอย่างเต็มที่ บางครั้งมีปัญหาของ 

นกัวจิยัในมหาวทิยาลยักพ็ยายามแก้ปัญหาไปได้ ยกตวัอย่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีตอนนี้ 

ก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วด้วยผลงานวิจัยที่ชัดเจน เน้นคุณภาพอ้างอิงที่สามารถเทียบกับมหาวิทยาลัยระดับโลก

ได้อย่างดีและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ค่อยก้าวตามขึ้นมา 

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ : มีสองประเด็น ประเด็นหนึ่งคือพูดถึงความส�าเร็จ

ของมหาวิทยาลัยจริงๆ ก็เป็นข้อมูลที่อยากเล่าให้ฟัง เราเห็นผลงานของมาเลเซียชัดเจนมากใช่ไหมครับ 

เรื่อง education เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีนี้ จริงๆ ปี 2008 เขาก็เริ่มทันเราสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ได้เป็น 

เพราะนโยบายวิจัยอย่างเดียว ผมได้คุยกับผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ถามว่าเขาใช้งบประมาณ

อย่างไรในการเพิ่ม publications เขาบอกว่าเขาใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ค�าว่าคุ้มค่าของเขาคือเขาใช้เงิน

ประมาณ 1,000 ล้านบาทเป็นทุนวิจัยแต่ได้ 1,600 paper ต่อปี ดังนั้นไม่ใช่ประเด็นเรื่องงบประมาณทีเดียว

นักแต่เป็นประเด็นด้านประสิทธิภาพในการท�างาน ประเด็นที่สองความส�าเร็จของ Harvard University ผมไป

เยีย่ม Harvard University ถามเขาว่าท�าไม Harvard จงึประสบความส�าเรจ็เขาตอบผมว่าในตอนทีต่ัง้ประเทศ

สหรฐัฯ รฐับาลอเมรกินัถกเถยีงกนัมากเลยว่าจะใช้ภาษาใดเป็นภาษาหลกัระหว่างภาษาองักฤษกบัภาษาละตนิ 

เขาบอกว่าวนันัน้โชคดมีากเลยทีส่ภาอเมรกินัตดัสนิให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของอเมรกิา ซึง่มผีล

สงูมากเราท�าวจิยัเรารูว่้าท�าแล้วต้องเขยีนออกมาเป็นภาษาองักฤษ มนัเกดิปัญหาเกดิขึน้อกี 2 - 3 ขัน้ตอนเลย

เป็นอุปสรรคพอสมควร เวลาท�าก็ค่อนข้างจะยาก แต่สมมติในเด็กหรือในนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นพื้นฐานโอกาสที่จะสร้างผลงานเผยแผ่ผลงานก็เห็นได้ชัด 

ทีถ่ามว่าอะไรส�าคญัทีส่ดุระหว่างนโยบาย นกัวจิยั งบประมาณ และการประเมนิงานวจิยั ทีอ่ยากให้ 

ประเทศไทยมีก็คือนโยบายและการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัตินโยบายการสนับสนุนงานวิจัยซึ่งจะน�ามาสู่ 

ความเอาจริงเอาจังความทุ่มเทแล้วก็งบประมาณ นโยบายอยู่ที่จะท�าหรือไม่ เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่เฉพาะที่ 

มาเลเซีย แต่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลี ณ วันที่ ปาร์ค จุง ฮี ประกาศพัฒนาประเทศนั้น GDP เขาน้อยกว่า 

ประเทศไทยแต่เขาประกาศเลยว่าเขาจะเพิม่ R&D ของประเทศประมาณ 1 เปอร์เซน็ต์ ความทกุข์ยากยงัเกดิอยู่ 

แต่เขาแบ่งเงินส่วนนี้มาท�าวิจัย R&D 1 เปอร์เซ็นต์ ณ วันที่เริ่มต้น นั่นหมายความว่าประเทศไทยเอาเงิน 

ทีม่าจากงบประมาณต่างๆ ทุม่ลงไปได้แต่ต้องอดทนเพราะต้องดงึเงนิจากภาคส่วนต่างๆ มากขึน้ แต่ในระยะยาว 

R&D เป็นการลงทุนที่มี return สูงที่สุดหากลงทุนวันนี้ อดทน ประหยัดแล้วจะเกิดผลต่อไปในอนาคตอีกมาก

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช : ระบบประเมินเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องปฏิรูป ปัจจุบันระบบ

ประเมินมีความยุติธรรมและโปร่งใสเพียงใด
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ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ : ผมคิดว่าระบบประเมินทั้งสามส่วนมีปัญหา คือเรายังขาด 

นักวิจัยในบางสาขาหรือหลายสาขามีไม่พออาจต้องใช้นักวิจัยที่ใกล้เคียง ตรงนี้บางครั้งท�าให้เสียก�าลังใจ 

ส�าหรับนักวิจัยใหม่ๆ ตรงที่ว่าผู้ประเมินไม่สามารถจะบอกเขาได้ว่าควรจะพัฒนาปรับปรุงโครงการอย่างไร 

บางคนไม่อยากให้มีปัญหาก็ให้ผ่านไปเลย บางท่านบอกเขียนไม่รู้เรื่องไม่ให้ผ่าน ถ้าบอกว่าเขาไม่ดีต้องบอก

ว่าไม่ดีเพราะอะไร ในระยะยาวเราจะมีนักวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างตอนนี้สาขาเกษตรมีคนอ่านจ�านวน 60 คน 

เท่านั้นเองแต่ proposal มี 2,000 กว่าโครงการต่อปี ต้องอ่านคนละเป็นร้อยโครงการแต่ละโครงการ 

จะตรงเราเท่าไร หาคนประเมนิยากจรงิๆ พอได้งบประมาณไปแล้วท�าวจิยัไปแล้วคนกรอกกไ็ม่ใช่นกัวจิยักรอก 

เป็นเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานดวู่าเขาใช้เงนิเป็นอย่างไร เบกิไปใช้ไหม แต่ไม่ได้ตามไปดงูานวจิยั มาดอูกีทตีอน

งานเสร็จแล้วเป็น output ส่วนใหญ่ output ก็ดูการตีพิมพ์ ผมคิดว่าการประเมินมีสามระบบคือ ก่อน ระหว่าง

ด�าเนินการ และหลังเท่านั้นเอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ : ถามเรื่องการประเมินคงประเมินไปถึงต�าแหน่งวิชาการด้วย

คล้ายๆ กนั ใครผดิหวงัจากการประเมนิต้องท�าใจถ้าตกแบบดไูม่มเีหตผุล กแ็ย้งได้ เขยีน paper ไปต่างประเทศ

ถ้าฝรัง่เขาจะปฏเิสธเขาต้องมเีหตมุผีล เครดติกเ็ป็นสิง่ส�าคญัอาจารย์มอืใหม่ no name ท�าแทบตายหาว่าไม่ดี  

ถ้าเรามีผลงานเยอะท�าชื่อเสียงไว้ดีส่งไปก็จะได้ตอบรับ มันเรื่องปกติ ถ้าใครพลาดหวังเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ประเมินก็ต้องท�าใจแต่ถ้ามันมากเกินเลยไปก็อุทธรณ์ เพื่อขอความเห็นอย่างสมบูรณ์ได้

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช : ท�าอย่างไรให้บริษัทเอกชนเชื่อมั่นในนักวิจัยไทยมากกว่า

ต่างชาติ

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ : ผมคิดว่ามีสองชั้น ชั้นหนึ่งก็คือท�าอย่างไรจะให้ 

ภาคเอกชนลงทนุในการวจิยัไทยเพิม่มากขึน้ ส่วนทีส่องคอืท�าอย่างไรให้ภาคเอกชนเชือ่ถอืนกัวจิยัไทย เราทราบ 

มาก่อนหน้านีว่้าภาคอตุสาหกรรมของเราจะเน้นเรือ่งการซือ้เทคโนโลย ีเขาจะศรทัธาในเทคโนโลยต่ีางประเทศ

แล้วกจ็ะสัง่มาใช้โดยบอกว่าอนันัน้มากจากประเทศนัน้ประเทศนี ้ล่าสดุ ดทีีส่ดุ แล้วกบ็อกว่ามนัแพง ผมได้ยนิ

อย่างนีบ่้อย แนวคดิการซือ้เทคโนโลยมีาใช้ในประเทศแล้วกภ็าคภมูใิจมากทีเ่ทคโนโลยอีนันีล่้าสดุแม้จะแพงแต่

กย็อมลงทนุ แนวคดินีเ้ป็นปัญหามากจะท�าอย่างไรด ีสกว. มโีครงการๆ หนึง่ซึง่คดิว่าจะท�าให้เกดิการเชือ่มโยง

กับภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี โครงการที่พูดถึงก็คือพัฒนานักวิจัยหรืองานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า 

พวอ. โครงการนีเ้ป็นโครงการทีไ่ด้รบัการเหน็ชอบจาก ครม. เมือ่สองปีทีแ่ล้ว และให้งบประมาณมาด้วยแม้จะ 

ไม่มากเท่าทีเ่ราคาดคดิ แนวคดิของโครงการนีก้ค็อื สกว. สนบัสนนุค่าแรงให้นกัศกึษาโดยให้นกัศกึษาปรญิญาโท 

และปริญญาเอกไปท�างานกับภาคอุตสาหกรรมมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลนักศึกษาเกิดประโยชน์ขึ้น หนึ่งคือทาง

อุตสาหกรรมจะได้นักศึกษาปริญญาโทและเอกไปใช้ในงานวิจัยของเขาแบบฟรี เพราะ สกว. ให้ทุนสนับสนุน 

ต่อมาก็คืออาจารย์ท�างานกับภาคเอกชน ภาคเอกชนก็จะได้เห็นผลงานของอาจารย์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ 

การท�างานร่วมกันของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าได้รู้จักกัน เห็นงานกันก็จะเกิด

เครดติอย่างทีอ่าจารย์สมชายพดูถงึท�างานร่วมกนั เกดิผลงานกเ็กดิความไว้วางใจและอกีสกัระยะหนึง่จะน�าไป

สู่การเปลี่ยนแปลง อีกประเด็นหนึ่งคือ พวอ. นี้อุตสาหกรรมต้องให้ cofunding ด้วย คือ cofunding มีหลาย

แบบ แบบหนึ่งให้จ�านวนน้อย อีกแบบให้ครึ่งหนึ่ง บริษัทยักษ์บริษัทหนึ่งคือ SCG บอก สกว. ว่ามีสองแบบ  

เขาไม่ค่อยถนดั ขอแบบทีส่ามคอืเขาออกเองทัง้หมด เหน็ไหมว่ามนีมิติหมายทีด่ ีออกให้ครึง่หนึง่ไม่ชอบ SCG 

ขอออกเองทัง้หมดแต่ขอสทิธบิตัร เขาบอกว่าสทิธบิตัรอนันีเ้มือ่ไปเกีย่วพนักบัมหาวทิยาลยั เกีย่วพนักบั สกว. 

เขาใช้ล�าบาก เขาจะออกให้ทั้งหมด โครงการหนึ่งนักศึกษาคนหนึ่งประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อหนึ่งโครงการ
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เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก�าลังเกิดขึ้น ผมคิดว่าตัวอย่างเหล่านี้ต้องใช้เวลา ในการท�างานส่วนตัวอย่างเดิมที่เป็น

โครงการอุตสาหกรรมทาง สกว. ก็ให้ทุนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่จ�านวนไม่มาก บุคลากรที่ใช้ก็ 

ไม่มาก เรื่องเหล่านี้หากมีการขยายผล เพิ่มศักยภาพระบบบริหารจัดการ ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นตามนโยบาย

ผลกระทบเยอะๆ ก็คงไม่เกิดขึ้นและที่ส�าคัญคือ นโยบายและการสนับสนุนอย่างจริงจังมันเกิดขึ้นแน่นอน

รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงศ์ ทฆีสกลุ : ผมจะชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการวจิยัระหว่างภาค

มหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนแล้วก็จะเสริมที่ท่านผู้อ�านวยการ สกว. พูดมาในการวิจัยเรามีค�าๆ หนึ่งเรียกว่า 

หุบเหวมรณะ หรือ Valley of death มหาวิทยาลัยจะเน้นท�างานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือ  

basic research ส่วนภาคเอกชนต้องการนวัตกรรมในระยะเวลาอันสั้น ตรงกลางเป็นหุบเหวที่กั้นระหว่างสอง 

หน่วยงานนี้ไม่ให้เจอกัน บางท่านแนะน�าว่ามหาวิทยาลัยควรเอาภูเขาของ basic research ออก ซึ่งหมายถึง

ไม่ต้องท�าวิจัยพื้นฐานแล้ว ซึ่งถ้าท�าอย่างนี้ก็จะยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เพราะไม่มีพื้นฐานความรู้ที่แน่น มีวาทกรรม

ที่ผู้ไม่เข้าใจเรื่องการวิจัยชอบพูดว่างานวิจัยขึ้นหิ้ง เป็นวาทกรรมซึ่งผมก็ไม่รู้มาจากไหนแต่ก็พูดไปพูดมา 

จนกลายเป็นค�าทีด่ถูกูนกัวจิยัไปเลยว่าท�างานไม่มปีระโยชน์ ในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เราใช้นโยบายว่า 

เมื่อมีหุบเหวเราก็สร้างสะพานเชื่อมให้เจอกัน ทางที่ดีคือพบกันตรงกลางเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่เฉยๆ แล้ว

ให้อกีฝ่ายเข้าไปหากว่าจะพบกนักใ็ช้เวลานานดงันัน้ควรจะเจอกนัตรงกลาง เสรมิกบัทีท่่านผูอ้�านวยการ สกว.  

บอกว่าให้มีการพูดคุยกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน จะสามารถสร้างความเชื่อมโยงความไว้วางใจระหว่างสองฝ่าย

ภาคอุตสาหกรรมไทยไม่ใช่เขาไม่ไว้ใจนักวิจัยไทยแล้วไปไว้ใจนักวิจัยต่างชาติ ความจริงคือเขา 

ไม่รู้จักใคร การที่เราไปหาเขาบ้างเขามาหาเราบ้างก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกัน  

หลายมหาวทิยาลยักจ็ะมกีลไกเชือ่มโยงอยูแ่ล้ว เช่น อทุยานวทิยาศาสตร์ เป็นต้น สกว. กเ็ตรยีมทกุสิง่ทกุอย่าง 

ไว้พร้อมแล้ว ดังนั้นทั้งสองฝ่ายต้องเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันมากขึ้น 

ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช : การท�าวจิยัระดบัชมุชนโดยผูน้�าชมุชนเพือ่ให้ชมุชนเข้มแขง็ 

เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของชุมชนเอง ปัจจุบันมีระบบส่งเสริมมากน้อยแค่ไหน และจะต้องปฏิรูปอะไรบ้าง

ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ : ความจริงท่านผู้อ�านวยการ สกว. มีนโยบายใหญ่เกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงชุมชนเกษตรหรือเปล่า ถ้าเป็นทางด้านเกษตรผมตอบได้ว่าตอนนี้ปัญหา

ของเรา ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ตอนนี้เรามีเกษตรกรอยู่ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ของประชากร

ทั้งหมดแต่ว่าภาคเกษตรดูแล GDP ทั้งหมด 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นเองที่เหลือมาจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็น 

ท่องเทีย่ว อตุสาหกรรม ผมคดิว่างานวจิยัทีส่ร้างพืน้ทีใ่ห้เกษตรกรอยูใ่นพืน้ทีก่ารผลติให้นานทีส่ดุเป็นงานวจิยั

ที่มีประโยชน์ ยกตัวอย่าง สมัยก่อนเกษตรกรผลิตได้แต่ข้าวเปลือก ปัจจุบันเกษตรกรบางชุมชนท�าข้าวคลุก

ขมิ้น คลุกใบเตย เป็น value added ทั้งนั้นเลย อย่างเรื่องยางก็เป็นตัวอย่างที่ดีสมัยก่อนเกษตรกรขายเฉพาะ

น�้ายางแต่ปัจจุบันบางชุมชนผลิตขาโต๊ะขาเก้าอี้ขึ้นมาเอง แม้แต่ยางแท่นเครื่องยนต์ ชุมชนก็มีรายได้ value 

added ก็เพิ่ม ผมคิดว่างานวิจัยลักษณะอย่างนี้มีประโยชน์มากๆ ท�าอย่างไรจะท�าให้เขาอยู่ในวงจรการผลิต 

ได้นานที่สุด และอีกอย่างหนึ่งที่ปัจจุบัน concern กันมากก็คือ 3 สิ่ง คือ beauty safety และ healthy ผมว่า

เกษตรกรก็รู้ ชุมชนส่วนใหญ่ตอนนี้ท�าสบู่ที่ใช้ส�าหรับสปา เมื่อก่อนเขาท�าน�้ามันมะพร้าวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ท�า

น�้ามันมะพร้าวเป็นแล้วเข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยราชมงคลน่าจะช่วย R&D ทางนี้เยอะๆ

ศาสตราจารย์ นพ.สทุธพินัธ์ จติพมิลมาศ : การวจิยัและพฒันาชมุชนท้องถิน่ ถามว่ามกีารสนบัสนนุ

มากน้อยแค่ไหน ผมจะเรยีนว่าการวจิยัและพฒันาชมุชนท้องถิน่ที ่สกว. ให้การสนบัสนนุจะมสีองแบบ แบบหนึง่ 

กค็อื CDC เป็นการร่วมมอืระดบัจงัหวดัแล้วกจ็ะมนีกัวจิยัทีเ่ป็นนกัวชิาการหรอืนกัวจิยัในท้องถิน่นัน้ๆ ท�างาน

ร่วมกับจังหวัด กลไกก็มีอยู่แล้วอาจจะท�าเชิงพื้นที่เชิงประเด็นได้ อีกส่วนหนึ่งที่ สกว. ให้การสนับสนุนก็คือ 
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CBR ในระดับนี้จะมีการสนับสนุนให้ชาวบ้านท�าวิจัยให้เป็น ไม่ใช่นักวิชาการ ทั้งสองส่วนนี้จะมีการคล้ายกัน

อยู่คือเน้น process การพัฒนาเสริมสร้างพลังชุมชน สร้างให้เขาแก้ปัญหาเองได้ ในส่วนนี้เป็นยุทธศาสตร์

ส�าคัญที่ สกว. ให้การสนับสนุนมาเป็นเวลาสิบๆ ปีแล้วข้อดีของการสนับสนุนเช่นนี้คือชุมชนได้ประโยชน์

โดยตรง ปัญหาเกดิทีช่มุชน ชมุชนแก้ปัญหาแล้วมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ผมเคยไปลงพืน้ทีท่ีห่มูบ้่านแห่งหนึง่ใน

จงัหวดัล�าปาง ทีน่ัน่กม็กีารแก้ปัญหาเรือ่งภยัแล้งแล้วกภ็เูขาทีไ่ม่มต้ีนไม้สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลา 

10 ปี นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาในชุมชนโดยมี สกว. ยื่นมือเข้าไปช่วยงานให้การสนับสนุนต่อเนื่องกันมาตอนนี้ 

ปิดโครงการไปแล้ว ปัญหาของงานวจิยัเหล่านีจ้ะมอียูส่องเรือ่ง เรือ่งแรกคอืมคีนถกเถยีงว่าจะเป็นงานวจิยัหรอื 

เป็นการพัฒนา ในความเป็นจริงหากเรามองให้เป็นงานวิจัย งานวิจัยจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น  

องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นก็ยังเถียงกันต่อว่าใหม่แค่ไหน ใหม่ระดับชุมชน ใหม่ระดับอ�าเภอ ใหม่ระดับจังหวัด 

ใหม่ระดบัประเทศ หรอืใหม่ระดบัโลก ค�าจ�ากดัความทีเ่ราใช้อยูใ่นปัจจบุนัองค์ความรูใ้หม่หมายถงึใหม่ระดบัโลก  

ซึ่งหมายความว่าองค์ความรู้นั้นอยู่ในโลกซึ่งความเป็นจริงมันไม่จ�าเป็นต้องขนาดนั้น องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนแล้วสามารถแก้ปัญหาในชุมชนนี้ได้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัย ปัญหาของงานกลุ่มนี้ก็คือการขยายผล เวลา 

สกว. ลงไปก็จะได้รับประโยชน์เฉพาะโครงการนั้น ท�าให้ชุมชนมหาศาลได้ประโยชน์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  

ที่เป็นอย่างนั้นมันมีส่วนประกอบเยอะ เช่น บริบทชุมชนเป็นเรื่องหนึ่งแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่พื้นที่มากๆ  

อกีส่วนหนึง่กค็อืการเรยีนรูร่้วมกนั เนือ่งจากชมุชนมกีระจายมากมายทัว่ทัง้ประเทศผมคดิว่าเรือ่งนี ้สกว. ก�าลงั

ด�าเนินการอยู่ก็คือจะพยามให้กระบวนการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้นถ้าถามว่าต้องการ

ปฏริปูไหม ผมคดิว่าต้องการการปฏริปูในแง่ของวชิาการแล้วกก็ารขยายผลให้การท�างานเช่นนีข้ยายขอบข่าย

ไปทัง้ประเทศ เท่าทีด่ชูมุชนทีเ่ราลงไปกส็ามารถแก้ปัญหาชมุชนได้เป็นอย่างดปีระสบความส�าเรจ็หลายชมุชน 

ถ้าจะมีการปฏิรูปก็คงเป็นบางประเด็น 

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช : ถามอาจารย์สมชายครับว่า ควรยุบองค์กรวิจัยที่ท�างาน 

ในลักษณะท�างานซ�้าซ้อนหรือควรให้มีองค์กรวิจัยเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คิดว่าอย่างไรดีกว่า อย่างต่างประเทศ

องค์กรวจิยัเขามหีลากหลายเพือ่ให้เกดิการแข่งขนักนัเพือ่ได้สิง่ทีด่ทีีส่ดุ ผมคดิว่าประเทศทีม่งีบประมาณจะท�าได้ 

แต่ในประเทศเราอาจารย์คิดว่าโมเดลไหนที่เหมาะสมครับ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วเิศษ : ยกตวัอย่างหน้าทีด่แูลนโยบายของชาต ิเมือ่ก่อนเป็น สวทช. 

ล่าสุดเมื่อ 5 ปีเรามี สวทน. ขึ้นมา ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ของเราคิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าปัญหาที่เกิดมา

จะแก้ปัญหาอย่างไร ผมไม่อาจจะก้าวล่วงได้ว่ามันมากไป ต้องตัดหรือต้องเพิ่ม ผมเชื่อในสิ่งที่มีอยู่ว่ามันผ่าน

การกลั่นกรองมาแล้วว่ามันจ�าเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ประเทศของเราก�าลังเผชิญอยู่ การมีองค์กร

สนับสนุนการวิจัยหลายๆ แห่งเป็นเรื่องดีแต่คงต้องแบ่งแยกหน้าที่กันให้ชัดเจน

ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช : ถามท่านอาจารย์พรีะพงศ์กบัท่านผูอ้�านวยการ สกว. อยาก

ให้เหน็งานตพีมิพ์ในสายสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ในระดบันานาชาตมิากขึน้ ท่านมแีนวคดิเสนออย่างไร 

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ : มีสองประเด็น ประเด็นหนึ่งจะมีการสนับสนุนทุนวิจัย

ส�าหรับสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และประเด็นที่สองท�าอย่างไรถึงจะได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

ผมจะพูดในเรื่องของการสนับสนุนทุน สถานการณ์จริงของ สกว. ตอนนี้ได้พูดคุยกับท่านรองผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายวชิาการ ว่านกัวจิยัทีเ่ราสนบัสนนุอยูท่กุวนันีค้วามจรงิเปิดกว้างทกุสายและสนบัสนนุทกุสาย แต่ความเป็นจรงิ 

ที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่ค่อยได้รับ proposal จากสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ สอง เมื่อผ่านการประเมินเรา

สนับสนุนทุนสายวิทยาศาสตร์สัก 85 เปอร์เซ็นต์ สายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนเพียง 15 

เปอร์เซ็นต์ หลักใหญ่ก็คือไม่ค่อยมี proposal เข้ามาและบางทีผมโทรศัพท์ทาบทามท่านเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
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อาจารย์สายนี้มักจะปฏิเสธไม่ขอรับทุนท่านบอกว่าภารกิจที่ สกว. ให้มันเยอะไป นั่นก็เป็นปัญหาสองสามชั้น 

ทีเ่ป็นอยู ่ทนีีจ้ะแก้อย่างไร โดยนโยบายตัง้ใจทีจ่ะสนบัสนนุทนุสองสายนีเ้พิม่ให้ถงึ 30 เปอร์เซน็ต์ ซึง่เป็นเรือ่ง

ที่ค่อนข้างจะยาก แต่เราจะพยาม ทางฝ่ายวิชาการเองก็เชิญนักวิจัยอาวุโสทางสองสายนี้มาปรึกษาหารือไป

รอบหนึ่งแล้ว ก�าลังจะคุยกันรอบที่สองว่ามีข้อแนะน�าอะไรที่จะให้เราสนับสนุนทั้งที่ในความเป็นจริงทุนวิจัยที่

ประกาศออกไปไม่ได้จ�ากัดสาย ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง รุ่นอาวุโส ไปถึงระดับสูงๆ เปิดกว้าง

เลยทกุสายสามารถ submit ได้ แต่ในความเป็นจรงิ proposal เหล่านีอ้อกมาน้อย เราจะพยามแก้แล้วกก็�าหนด

เป็นนโยบายไว้แล้วว่าจะสนับสนุนสายนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ขอเรียนว่าอยากจะให้เน้นทฤษฎีมากขึ้น เน้นสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ ขอเชิญชวนให้อาจารย์ช่วยส่ง proposal เข้ามาที่ สกว. 

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล : อันที่จริงทั้งสองประเด็นมีความเกี่ยวพันกัน ถ้าจะมี 

ผลงานตีพิมพ์ก็จะต้องมีงานวิจัยก่อน งานวิจัยสายสังคมศาสตร์เป็นงานวิจัยที่ส�าคัญมาก โดยเฉพาะงานวิจัย 

ที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือชุมชนท้องถิ่น งานวิจัยที่ให้เอาเทคโนโลยีไปใช้ในพื้นที่เฉพาะถิ่น ถ้านัก

วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรลงไปผมเห็นตัวอย่างล้มเหลวมามากต่อมากแล้วต้องอาศัยนักมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ลงไปเป็นผู้น�าถึงจะประสบความส�าเร็จได้

ปัญหาของการไม่ตีพิมพ์ ผมคิดว่าเกิดกับทุกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการ

สนับสนุนผลักดันทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้งานของสองสายนี้ตีพิมพ์มากขึ้น แต่ก็ยังท�าไม่ส�าเร็จเท่าที่ควร งาน

วิจัยทางด้านนี้ยังมีน้อย และถึงแม้มีงานวิจัยแล้วอาจารย์ก็ไม่ตีพิมพ์ ยังมีข้ออ้าง เช่น ไม่มีวารสารให้ตีพิมพ์  

ส่วนตวัผมต้องไปค้นให้ท่านเหน็ว่าในฐานข้อมลู เช่น Scopus มวีารสารด้านสงัคมศาสตร์มากกว่าหมืน่วารสาร 

ทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท�าอะไรคล้ายๆ กัน เช่น 

publication camp หรือ publication workshop การท�า manuscript โดยให้อาจารย์เตรียม manuscript มา  

และให้วิทยากรที่เชี่ยวชาญคอยประกบและเสนอแนะจนได้ manuscript พร้อม submit มหาวิทยาลัยให้

ความส�าคัญกับประเด็นเหล่านี้ บางครั้งที่ตีพิมพ์ผลงานไม่ได้อาจจะเป็นเพราะคุณภาพไม่เพียงพอที่จะตีพิมพ์ 

จงึต้องเน้นตัง้แต่การก�าหนดโจทย์และวธิกีารวจิยัทีม่คีณุภาพ การตพีมิพ์ผลงานเป็นการเอางานเราไปให้ผูอ้ืน่ 

เขาประเมินว่างานของเราดีจริงหรือไม่ ถ้าจะตีพิมพ์ระดับนานาชาติเราต้องไปให้คนระดับโลกตรวจสอบว่า 

คุณภาพเหมาะกับการเผยแพร่หรือไม่ ดังนั้นถ้าจะตีพิมพ์ได้ ผลงานเราต้องเป็นผลงานที่ดี นอกจากนี้ 

หลายๆ มหาวิทยาลัยก็มีการให้เงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานด้วย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ผลงานตพีมิพ์ด้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์จะได้รางวลัเป็นมลูค่าสงูกว่าผลงานสายวทิยาศาสตร์ด้วยซ�า้

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช : ในช่วงสุดท้ายของการเสวนาผมขอให้ท่านวิทยากรพูดใน 

ไฮไลต์ของงานเสวนาปฏิรูปวิจัยไทย ท�าไมและอย่างไรตามความรู้สึกส่วนตัว เริ่มจากอาจารย์พีระศักดิ์ก่อน

ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ : ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องปฏิรูปคือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

บางภาควชิาของผมไม่มงีานตพีมิพ์เลย เพราะว่าเขาเป็นภาควชิาทีไ่ม่มวีฒันธรรมด้านการตพีมิพ์ มนัต้องแก้ 

ทีต่รงนัน้ก่อน วฒันธรรมประกอบด้วยสองส่วน นโยบายวสิยัทศัน์ผูบ้รหิารหน่วยงานนัน้ภาควชิากไ็ด้คณะกไ็ด้ 

มหาวิทยาลัยก็ได้ ถ้าเขาฟันธงว่าภาควิชาผมต้องตีพิมพ์ มันก็ต้องตีพิมพ์จนได้ มีรางวัลให้ ใครตีพิมพ์ผมให้ 

50,000 เริ่มจาก 100,000 ก่อนก็ได้แล้วค่อยลด สองมหาวิทยาลัยใหม่อย่าง ราชมงคลเขามีบุคลากรมากกว่า

มหาวทิยาลยัเก่า 30 กว่าแห่งอกี แต่เขามปัีญหาตรงทีว่่าเรือ่งการเรยีนการสอนเขาเยอะ เปิดภาคค�า่สอนพเิศษ

มันมีรายได้ ก็เป็นวัฒนธรรมองค์กร ถ้าผมท�าวัฒนธรรมการตีพิมพ์เยอะๆ ขึ้นป้ายหน้ามหาวิทยาลัยเลยแล้ว

ไม่เอาออกหนึ่งปี พอได้อีกขึ้นอีก ไม่ช้าคนก็จะพิมพ์ ผมขอวัฒนธรรมองค์กรผมแค่นี้ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ : ผมอยากเน้นเรื่องสังคมของประเทศ ไม่ใช่ในมหาวิทยาลัย

แต่เน้นเรื่องนอกมหาวิทยาลัย เราต้องเห็นคุณค่าของแบรนด์ไทย อันดับแรกต้องเปลี่ยนก่อนจาก OPM เป็น 

OEM ผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองสินค้าของตัวเอง ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตในประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ ต้องซื้อ 

ของไทยก่อน ทกุวนันีเ้ราตัง้หน้าตัง้ตาท�าวจิยั สอนอย่างดบิด ีผลติอะไรไปไม่มใีครสนใจ ผลติอะไรไปไม่มใีครซือ้  

เรานิยมของนอกดีกว่าของไทย แล้วเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร เหมือนเราสอนให้ออกแบบสินค้า 

แต่พอเด็กของเราจบออกไปออกแบบสินค้าแต่ไม่มีคนเอาสินค้าไปใช้ก็เสร็จกัน ทางแก้ต้องออกเป็นกฎหมาย 

ยกตวัอย่างถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆ ทีเ่ราได้รบัมาต้องมเีทคโนโลยทีรานสเฟอร์ให้กบัคนของเรา สมยัก่อนมาท�าให้  

เซตให้ ตดิตัง้ให้ เสรจ็แล้วกก็ลบั สดุท้ายเสยีหายกต้็องสัง่ใหม่กบับรษิทัแม่อย่างเดยีวไม่มมีรดกอะไรให้เราเลย  

น่าจะมีกฎหมายลักษณะนี้อยู่ในเกณฑ์ต่างๆ ด้วย ความรวมก็คือ สังคมในมหาวิทยาลัยที่มีสามอย่าง คน ทุน

นโยบาย ผมรับได้ แต่ในภาคอุตสาหกรรมมันยังไม่เกิดอะไร

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ : มีสองประเด็นคือประเด็นหนึ่งผมคิดว่าเมื่อท�างานวิจัย

ไปมากๆ เราจะลมืเรือ่งหลกัการส�าคญัของการท�าวจิยั หลกัการส�าคญัของการท�าวจิยัคอืค้นหาองค์ความรูใ้หม่

อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์สิง่ใหม่ นวตักรรม นโยบาย อย่างเป็นวทิยาศาสตร์ สิง่เหล่านีค้อืหวัใจส�าคญัของเรือ่ง

ซึง่ถ้าหากสิง่เหล่านีส้ามารถแทรกซมึเข้าไปในหวัใจของคน งานวจิยักจ็ะได้รบัการสนบัสนนุมากยิง่ขึน้ ประเดน็

ที่สองก็คือการตีพิมพ์ผลงาน เมื่อเราท�างานวิจัยไปแล้วจะเป็นปัญหามากในการตีพิมพ์ ที่เป็นปัญหามากก็คือ

การเขียน 2 - 3 step step-1 คือภาษา step-2 คือเวลา และ step-3 คือ concentration เป็นปัญหาอุปสรรค 

มากๆ ในการท�า publication บางแห่งพูดเลยว่าการตีพิมพ์มีค่าเท่ากับงานวิจัย ในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ 

งานวจิยั 50 ตพีมิพ์อกี 50 เขาให้ความส�าคญัด้านนีม้ากทเีดยีวเพราะมนัเป็นการเผยแพร่องค์ความรูท้ีเ่รามอียู่ 

ให้กระจายไปทัว่โลก ตพีมิพ์ 1 paper ในฐานข้อมลูนานาชาต ิเท่ากบัเราได้เสรมิองค์ความรูข้องโลก มนัมคีณุค่าสงู 

ขนาดนั้นเลย หากท�าวิจัยแต่ไม่ตีพิมพ์ ลึกๆ ก็จะหายไป แต่ถ้าตีพิมพ์องค์ความรู้จะปรากฏในฐานข้อมูล

นานาชาติและคนทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์ ถ้าคิดในมุมนี้มันมีค่าสูงมาก ฉะนั้นท�าวิจัยในมุมที่เราคิดจะค้นคว้า 

องค์ความรู้ใหม่ แล้วเอาองค์ความรู้ใหม่ไปถ่ายทอดให้องค์ความรู้ของโลก และเทคโนโลยีของโลกก็จะพัฒนา 

สิ่งที่แทรกอยู่ในนี้ก็คือ ผู้ท�าวิจัยเกิดองค์ความรู้ที่เป็น transit knowledge ต่างประเทศเอาไปไม่ได้หรอกครับ 

ท่านอยู่ในประเทศไทย นักวิจัยท่านนี้จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศของเรา 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในสงัคมไทยไม่ได้เหน็คณุค่างานวจิยัมากนกัจงึไม่ได้เรยีกร้องให้รฐับาลสนบัสนนุ

เรื่องนี้ เนื่องจากที่ธรรมศาสตร์มีนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์มาก ดังนั้นจะฝากทุกท่านช่วยคิดว่าท�าอย่างไร 

จึงจะท�าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการวิจัยและอยู่บนฐานความรู้อันนี้ เป็นโจทย์ใหญ่ที ่สกว. ก�าลังคิดอยู่ 

หากท�าส�าเร็จก็จะเกิดการส่งกระแสนี้ไปถึงรัฐบาล รัฐบาลก็จะตอบรับกระแสของประชาชนท�าให้ประเทศเรา

ก้าวหน้าด้วยงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล : ขออนุญาตขอสรุปเป็นสามประเด็นหลักๆ

1. เรื่องของวิสัยทัศน์นโยบายที่จะต้องก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาว เพราะปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามรัฐบาล และต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องข้าวที่เป็นพืช

เศรษฐกิจหลักของไทย วิสัยทัศน์ต้องลงไปถึงชาวนา เช่น ชาวนาจะต้องอยู่ดีกินดีใน 20 ปี โดยไม่ต้องมี

การประกันราคาหรือจ�าน�าข้าว เป็นต้น ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า จากนั้นต้องระดมก�าลัง

ก�าหนด roadmap การวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพื้นฐาน (basic research) หรือ วิจัยประยุกต์ต่อยอด  

(applied research) ที่จะน�าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือชาวนาต้องอยู่ดีกินดี นอกจากนี้อาจจะต้องมีองค์กร 
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มาขับเคลื่อน อาจจะเป็น วช. สวทน. หรือองค์กรอิสระก็ได้ งบประมาณจะต้องก�าหนดระยะยาวถึงจะสามารถ

ขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้าของประเทศไปได้

2. ในส่วนของการวิจัยที่จะไปเชื่อมต่อกับภาคเอกชนจะต้องมีมาตรการหลายอย่าง รัฐบาลจะต้อง

สนบัสนนุภาคเอกชนซึง่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าผลประโยชน์บางอย่าง เช่น ผลประโยชน์ทางภาษ ีปัจจบุนั

รัฐบาลมีการลดหย่อนภาษี 200 เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับเอกชนที่ท�าวิจัย และก�าลังจะเพิ่มเป็น 300 เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าท�าได้ผมคิดว่าภาคเอกชนจะเข้ามาท�าวิจัยมากขึ้น ส่วนปัญหาของอาจารย์ที่ท�างานวิจัยกับภาคเอกชน 

ตรงนีน้อกจากมกีลไกต่างๆ แล้วสามารถก�าหนดเป็น KPI ของการประเมนิกไ็ด้ กรมทรพัย์สนิทางปัญญากค็วร

ลดระยะเวลาการจดสิทธิบัตรให้สั้นลง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่ง

3. เนื่องจากมีประสบการณ์การท�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งผู้อ�านวยการ สวก. ได้ให้ 

มุมมองมามากแล้ว ผมจะขอเสริมว่าภาครัฐจะต้องให้องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ 

กระทรวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เองต้องก�าหนดเป็นเป้าหมายในการท�างานร่วมกับ

มหาวทิยาลยัเพือ่น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัไปเผยแพร่สูช่มุชน ซึง่จะช่วยทีท่่านผูอ้�านวยการ สวก. บอกว่า 

ท�าวิจัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่สังคมหนึ่งเท่านั้น ไปขยายผลไม่ได้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคคือพื้นที่จะแตกต่างกัน 

แต่ถ้าสามารถให้องค์กรต่างๆ มาช่วยกระจายความรู้สู่ชุมชนสังคมได้มากมายแล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็จะ 

ไม่ต้องท�างานเกินบทบาทในสภาวะขาดแคลนทรัพยากร 

หมายเหตุ ด�าเนินรายการ ถอดความและสรุปการเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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