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เคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

งานริเริ่มใหม่ งานยากๆ อาจเป็นโจทย์หินส�าหรับใครหลายคน แต่ส�าหรับ ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช กลับเห็นเป็น 

สิ่งตรงกันข้ามกับที่หลายคนคิด การท�างานตลอดช่วงชีวิตของท่านในฐานะนายแพทย์ผู้สนใจด้านการบริหารจัดการ 

ผู้ริเริ่มงานยาก ท�างานท้าทายอย่างการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย อดีตผู้น�าของส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย ผู้ก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ผู้ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านการศึกษา 

ของประเทศไทย มีงานเขียนหลายเล่มที่ถูกกลั่นกรองในฐานะนักคิด...ประสบการณ์ของท่านจากวันนั้นถึงวันนี้ ได้สร้าง 

ประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างมหาศาล นับเป็นโอกาสที่ดีมากส�าหรับเราที่ได้ร่วมชวนคุยเพื่อถอดรหัสว่า “งานยาก 
โจทย์ ไม่ง่าย” ส�าหรับการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจจาก สกว. ภายใต้ชื่อองค์กรใหม่ว่า...ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือเรียกส้ันๆ ว่า “สกสว.” จะเคลื่อนขบวนภารกิจใหม่ ยกระดับระบบวิจัยสู ่

การเคลื่อนประเทศไทยได้ในแง่มุมไหนบ้าง

ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช

สัมภาษณ์พิเศษ
โดย... ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย
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î ยคุบกุเบกิของการก่อตัง้และวางระบบบรหิารจดัการ 

  งานวิจัยของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  (สกว.) มากว่า 22 ปี ได้มีส่วนน�าไปใช้สร้างกลไก 

  การเคลือ่นงานความรู้ไปสูห่น้างานใหม่ระดบัประเทศ 

  คือ การวางระบบและยุทธศาสตร์การจัดสรรทุน 

  วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มากน้อย 

  แค่ไหน 

ความเห็นของผมนี้อาจจะผิดทั้งหมดเลยก็ได้นะ เพราะ 

ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะใคร่ครวญบทบาทหน้าที่ใหม่ของส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

พูดง่ายๆ ก็คือ ผมในฐานะคนนอก สกสว. สามารถบอกได้ 

แต่เพียงว่า ผมใช้เวลาคิด ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ศึกษาคน และ 

ทดลอง อยู่เกินคร่ึงปีส�าหรับการวางระบบงาน สกว. แต่การวาง 

ระบบการท�างานของ สกสว. ผมคิดว่ามีความยากและหนักกว่า 

เพราะต้องตีโจทย์ให้แตก เป็นภาระที่หนักกว่ามาก 

ประสบการณ์บริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. มากว่า  

22 ปี ผมคิดว่าน�าไปใช้ในการท�างานใหม่ของ สกสว. ได้น้อย 

เพราะเป็นการท�างานคนละประเภท ไม่เหมือนกัน ต้องใช้ทักษะ 

ความรู้ วิธีคิด และการตีโจทย์คนละโจทย์...สกว. เป็นโจทย์จัดการ 

งานวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง (partners) ของงานวิจัยคือนักวิจัย ภายใต ้

สังกัดของนักวิจัยซึ่งก็คือ สถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย ในขณะที่ 

ตัวเนื้องานของ สกสว. คือระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(ระบบ ววน.) ซึง่กว้างกว่ามาก ผูเ้กีย่วข้อง (players) คอื หน่วยงาน 

วิจัย หน่วยงานวิทยาศาสตร์ หน่วยงานนวัตกรรม งานหลักที่ 

ต้องท�าคือ การสร้างระบบ (systems) ววน. การพัฒนาความรู้ 

และทักษะในระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็น supply side รวมถึง 

หน่วยงานระดับกระทรวง ภาคการผลิต และภาคประชาชน ซ่ึง 

เป็น demand side ซ่ึงท้ังหมดเป็นระบบท่ีมีความซับซ้อนมาก 

สิ่งที่ สกสว. ต้องท�าคือ ระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีการ 

วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูลในระดับ information เพื่อน�า 

ไปใช้ในงานพัฒนาระบบ ววน.

î คิดใหญ่ สร้างระบบ ดึงพลัง ให้หลุดพ้นกับดัก 

  ประเทศรายได้ปานกลาง

ผมเห็นด้วยท่ีภาครัฐมีมติตั้งกระทรวงใหม่ คือ กระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้น เพราะ 

รัฐบาลเห็นชัดเจนว่าต้องให้ระบบ อววน. เป็นหัวรถจักร เป็นหัวใจ 

ส�าคัญ และเป็นกลไกที่จะดึงให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก 

รายได้ปานกลาง (middle income trap) ดังจะเห็นได้จาก 

ประเทศอื่นๆ ที่เติบโตไปก่อนหน้าประเทศไทย เช่น ไต้หวัน  

เกาหลี ญี่ปุ่น ต่างก็ใช้อุดมศึกษา และระบบ ววน. เป็นเครื่องมือ 

พัฒนาประเทศ ตามบริบทและยุคสมัยของประเทศน้ันๆ ซึ่ง 

ประเทศไทยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกจาก 

ประเทศเหล่านั้นได้ 

มีงานวิจัยของคนไทย คือ ศ. ดร.ภัทรพงศ์ อินทรก�ำเนิด 

นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในระดับสากลจาก National Graduate 

Institute for Policy Studies กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ท�า 

วิจัยเรื่อง Is the Fourth Industrial Revolution a window 

of opportunity for upgrading or reinforcing the middle- 

income trap? Asian model of development in Southeast 

Asia เป็นรายงานการวิจัยที่บอกถึงการเปรียบเทียบกลไกการ 

ด�าเนินงานของประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ มีสาระส�าคัญที่การวาง 

ระบบการบริหารจัดการด�าเนินงานที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 

แต่ละชาติว่าสามารถประสบความส�าเร็จได้ด้วยแนวทางการ 

ด�าเนินงานอย่างไร 

โดยส่วนตัวผมคิดว่าระบบ ววน. ของไทย มีอวัยวะ 
ไม่ครบ อวัยวะที่ขาดไปเกิดจากความหลงผิด เข้าใจผิด 

โดยหลงไปว่าระบบวิจัยที่ส�าคัญและจะเป็นพลัง
ดึงประเทศไปสู่ความก้าวหน้า คือ มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในพลังส�าคัญ แต่พลังวิจัยของ 

มหาวิทยาลัยยังไม่มาก นักวิจัยในมหาวิทยาลัยของไทยมีภารกิจ 

อย่างอื่นด้วย แต่ประเทศที่เจริญแล้วจะมีระบบวิจัยที่นักวิจัย 

ท�างานวิจัยแบบเต็มตัว ยกตัวอย่าง ในสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัย 

อย่างองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National  

Aeronautics and Space Administration; NASA) สถาบัน 

สุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health; NIH) 

ที่รับผิดชอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ มีหน่วยงาน 

วิจัยย่อยถึง 27 สถาบัน มีทั้งท�าวิจัยเองและให้ทุนวิจัยด้วยถึง 

ปีละกว่าส่ีพนัล้านเหรยีญสหรฐั ก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศและโลก 

อย่างมหาศาล รวมถึงยังเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ท�าหน้าที ่

เหมือนกับที่ สกสว. ก�าลังจะท�า โดยเขาจะมองไปข้างหน้าว่า 

โอกาสด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนมีเรื่องใหญ่ๆ 

อะไรบ้างที่ต้องท�า (Blue Sky Research) 

....งำนวิจัยของ ดร.ภัทรพงศ์ อินทรก�ำเนิด ให้นิยำมอุตสำหกรรมยุคที่ 4 (4IR = 4th Industrial Revolution) ว่ำเป็น 

กระแสนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 3D printing, IOT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), รถยนต ์

อัจฉริยะ (smart car), big data, on-demand economy (sharing economy) อ่ำนแล้วผมตั้งข้อสังเกตว่ำ เมื่อไรก็ตำม  

โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงใหญ่ ทุกสังคมหรือทุกประเทศก็จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ผลคือจะเกิดผู้ชนะและผู้แพ้ ผู้ชนะคือประเทศ 

ที่รู้จักน�ำกำรเปลี่ยนแปลงมำเป็นข้อได้เปรียบ ผู้แพ้คือประเทศที่ท�ำอย่ำงน้ันไม่เป็น หรือไม่ตระหนักว่ำต้องปรับตัวอย่ำงแรง  

และผมรูส้กึว่ำสงัคมไทยมวัแต่สูร้บกนัเองภำยในประเทศ จนเอำใจใส่กำรจดักำรน�ำเอำกำรเปลีย่นแปลงใหญ่มำเป็นพลงัยกระดบั 

ประเทศ น้อยเกินไป 

มีกำรพูดกันว่ำยุคน้ีเรำต้องจัดกำรให้เกิด disruptive change รำยงำนผลกำรวิจัยชิ้นนี้บอกว่ำควำมท้ำทำยของ 4IR  

ต่อประเทศที่ต้องกำรไล่กวดสู่ประเทศรำยได้สูง (อย่ำงไทย) มีดังนี้

1. อย่ำหลงอยู่กับข้อได้เปรียบด้ำนค่ำแรงต�่ำ

2. กำรผลิตมีแนวโน้มจะวนกลับไปผลิตในประเทศที่เจริญแล้ว

3. ห่วงโซ่อุปทำนจะแบนรำบ

บทควำมบอกว่ำ ปัจจุบันไทยอยู่ในยุคอุตสำหกรรม 2.0 คือเน้นกำรผลิตปริมำณมำก อำศัยข้อได้เปรียบที่แรงงำน 

รำคำถูก กำรก้ำวกระโดดสู่อุตสำหกรรม 4.0 (smart industry) ก้ำวข้ำมอุตสำหกรรม 3.0 (automation) จึงท้ำทำยมำก…

 
(ที่มา : https://www.gotoknow.org โดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช, 9 มีนาคม 2562) 
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î ชี้เป้า มองระบบ เสนอแนะ... ประเด็นท้าทายสร้าง 

  ระบบ ววน. ของประเทศ

จากประสบการณ์เมือ่ครัง้ทีผ่มวางระบบการบรหิารจดัการ 

งานวิจัยให้ สกว. จะเรียกว่าผิดหรือถูกก็ได้ส�าหรับการให้ทุนวิจัย 

เชิงวิชาการ (Basic Research) ที่ให้ทุนในลักษณะแล้วแต่ว่า 

นกัวจิยัจะเสนอเรือ่งทีต้่องการท�าวจิยัเข้ามา แต่ถ้าในสหรฐัอเมรกิา 

การให้ทุนของ NIH ลักษณะเช่นนี้ก็มี แต่ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเน้น 

การให้ทุนแบบชี้เป้า (Directed Basic Research) …ซึ่ง สกสว. 

จะต้องท�าหน้าท่ีชี้เป้าแบบนี้ มองระบบและเสนอแนะว่า ระบบ 

ววน. ของประเทศควรจะเป็นเช่นไร สภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน 

ถูกหรือไม่ถูก 

ขณะนี้ผมเข้าใจว่า สกสว. มีข้อสันนิษฐานว่าจะบริหาร 

ตามโครงสร้างของระบบวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผมคิดว่า 

ผิด...

ในประเทศเยอรมนี จะมีระบบวิจัยท่ีตีคู่กับมหาวิทยาลัย 

ในหลายระบบ ระบบหน่ึงคือมีสถาบันวิจัยท่ีท�างานวิจัยพื้นฐาน 

(Basic Research) และมีชื่อเสียงก้องโลกคือ Max Planck 

Institutes ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�างานวิจัยขอบฟ้าใหม่  

(Blue Sky Research) หลายส่วนร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นักวิจัย 

ในสถาบัน Max Planck หลายครั้งก็ไปดึงตัวศาสตราจารย์  

(Professor) ในมหาวิทยาลัยมาเป็นหัวหน้าสถาบัน พูดง่ายๆ ก็คือ 

ใครก็แล้วแต่ที่ได้มาเป็นหัวหน้าสถาบัน Max Planck แห่งใด 

แห่งหนึ่ง ถือว่านักวิจัยท่านน้ันใหญ่กว่าระดับศาสตราจารย์  

นอกจากนี้ยังมีองค์กรวิจัยอย่าง Fraunhofer (ฟรอนโฮเฟอร์) 

เน้นงานวิจัยติดดิน มีสถาบัน 58 แห่งกระจายทั่วประเทศ แต่ละ 

แห่งเน้นท�าวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่างๆ กัน และท�างาน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย หลายกรณีมหาวิทยาลัยก็ส่งนักศึกษา 

ปริญญาเอกไปท�าวิจัยกับสถาบันด้วย ระดับศาสตราจารย์ใน 

มหาวิทยาลัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้าน 

อุตสาหกรรม เวลาการท�างานครึ่งหนึ่งจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรม 

ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเล็ก 

ผมคิดว่า สกสว. จะต้องมาเป็นหัวหอกเพ่ือขับเคลื่อน 

กลไกลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและครบเครื่อง ในระยะ 

เวลา 3-5 ปี และสามารถปรับตัวได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

ซึ่งเป็นงานใหญ่มาก และถ้าหากภายใน 3-5 ปีขับเคลื่อนให้เกิด 

ระบบนี้ได้ ถือว่าจะเป็นความส�าเร็จในการท�างานของ สกสว. ...ซึ่ง 

จะเหมือนเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน เมื่อครั้งที่ผมได้คิดระบบการท�างาน 

ของ สกว. ที่กว่าเราจะหายใจคล่องก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราจับประเด็น 

ถูกทางในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย (Research Manage- 

ment) ซึ่งถือเป็นอาวุธที่ส�าคัญของ สกว. 

ที่มา : Wisdom Movement ขบัเคล่ือนอนาคตชมุชนไทย ด้วยงานวจิยั 

 เพื่อท้องถิ่น

โดย ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง, 14 สิงหาคม 2562

 อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 (ท่านที่สอง) 

î แนะต่อยอดโจทย์วิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

  ในมหาวิทยาลัย สู ่นวัตกรรม “Translational 

  Research” 

ขอเล่าประสบการณ์ในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได ้ร ่วมคิดร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยของ 

มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากว่าสิบปี  

ได้เห็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักวิจัยที่เก่งมากระดับ 

เมธีวิจัยอาวุโส นักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับ 

ประเทศ ท�างานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ได้ผลงานน�าไป 

ตพีมิพ์ในวารสารนานาชาตมิากมาย ผลติบณัฑติระดบัปรญิญาเอก 

ปริญญาโท จ�านวนมาก รวมทั้งได้รับทุนวิจัยภายนอกมากมาย 

ทั้งที่ สกว. และจาก NIH ของสหรัฐอเมริกา 
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ผมได้เสนอแนะไปว่าต้องขยายจากการท�างานวิจัยพ้ืนฐาน 

ไปสู่การท�างานวิจัยในลักษณะ Translation Research เพื่อ 

ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยเกิด 

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

เมื่อ 5 - 6 ปีที่แล้ว ได้ รศ. นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ศัลยแพทย์ผ่าตัด 

มะเร็งท่อน�้าดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อยอดงานวิจัยพื้นฐานโดยรวมกลุ ่ม 

นักวิจัยที่มีอยู่เดิมที่ท�างานด้าน Biomedical Research ไปท�างาน 

ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยด้าน Social Science รวมถึงท�างานร่วมกับ 

ทีมแพทย์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดมะเร็ง 

ช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการดูแลตนเองตั้งแต่การ 

ป้องกัน การตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งท่อน�้าดีตั้งแต่ระยะเร่ิมต้น 

การเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี 

ปรากฏว่าการท�างานแบบ Translational Research นี้ 

ได้ผลดีเกินคาด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยกระดับศูนย์วิจัย 

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ไปเป็นสถาบัน และพบว่า 

การท�างาน Translational Research มีผลให้ค้นพบโจทย์วิจัย 

เชิงวิชาการ (Basic Research) อีกมากมาย เท่ากับว่างาน 

Translational Research ช่วยสร้างโจทย์วิจัย Basic ท่ีมี 

เป้าชัดเจน 

“รางวัลที่มีค่ามากที่สุดของการเป็นนักวิจัยมากกว่า 
รางวัลวิจัยใดๆ ก็คือ สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไป
แปรเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม”

การได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกด้วยทุนการศึกษา 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
เป็นฐานการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ส�าคัญในการท�างานวิจัยต่อมา ซึ่ง 
ท�าให้ได้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต ้
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ การสนับสนุนในหลายๆ ด้านจาก 
คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น การท�างานภายใต้ศูนย์วิจัย 
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับความ 
ช่วยเหลืออย่างดีจากความเอื้อเฟื้อจากคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ  
การท�างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมวิจัยและนักศึกษาบัณฑิต 
ในห้องปฏบิตักิารทกุคน โดยมนีกัวจิยัทีป่รกึษาคอื รศ. ดร.พวงรตัน์ ยงวณชิย์  
เป็นบุคคลส�าคัญที่ให้ข้อแนะน�า ให้ความเข้าใจ และให้การสนับสนุนใน 
ทุกๆ เรื่อง

ผศ. ดร.วัชรินทร์ ลอยลม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 20 

และอดีตนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 3

ที่มา : จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ฉบับที่ 116 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2557)

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

Research Forum



î คิดเร่ืองใหญ่ และมุ ่งท�างานส�าคัญ ภารกิจหลัก 

  ที่ สกสว. ต้องท�า

การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญท่ี สกว. ต้องปรับเปลี่ยน 

บทบาทและภารกิจหลักไปสู ่การท�างานภายใต้กระทรวงใหม ่

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ 

ปรับองค์กรไปเป็น สกสว. ถือว่าเป็นรูปธรรมของการได้รับการ 

ยอมรับ ถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี

มาถามความเห็น ผมก็จะชี้ให้เห็นว่าสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดของทุกหน่วยงาน ส�านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ขณะนั้น ซึ่งไม่มีความ 

เชี่ยวชาญและทักษะ (skill) ด้านการจัดการงานวิจัย ก็ต้องเริ่มต้น 

ท�างานใหม่ หรือ สกสว. เอง ซึ่งไม่มี skill ด้านการจัดการระบบ 

ก็ต้องเริ่มต้นท�างานใหม่เช่นกัน 

สกว. ประสบความส�าเร็จด้านการบริหารงานวิจัย
ซึ่งถ้ายกระดับการท�างานของ สกว. ไปบริหารงาน 

ในบทบาทและภารกิจใหม่ ก็น่าจะมีความเป็นไปได้... 
เฉกเช่นเดียวกับในยุคก่อตั้ง สกว. ที่ผมต้องเริ่มต้น 
ตั้งแต่การวางต�าแหน่งองค์กร การรักษาระยะห่างกับ 
ความเป็นระบบราชการ และการวางระบบการท�างาน

ประเด็นที่อยากสื่อก็คือ อยากให้เห็นว่า ถ้า สกสว. ท�างานตามที่ผมยกตัวอย่างข้างต้น...โจทย์วิจัยจะชัดขึ้น 
นักวิจัยจะไปท�างาน Translational Research เยอะขึ้น...ในการท�างาน Translational Research นั้น

งานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) จะไม่ถูกลดทอนความส�าคัญลง ซึ่ง สกสว. จะต้องสื่อสารสิ่งเหล่านี้
ออกไปให้สาธารณชนเห็น ซึ่งไม่ง่าย...จนกว่าจะเห็นของจริง
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ความเสี่ยงระดับองค์กรที่ต้องอยู่ภายใต้การท�างานระดับ 

กระทรวง จะท�าให้องค์กรต้องท�างานแต่เรื่องเร่งด่วน เลยไม่ได้ 

ท�าเรื่องส�าคัญดังที่ผมบอกไปในข้างต้นแล้ว ผมเคยให้ความเห็น 

ต่อหน่วยงานวิจัยหนึ่งไปแล้วว่าให้ระวังการท�างานในระบบ ววน. 

เพราะระบบ ววน. ยงัไม่ครบเครือ่ง ขาดระบบและกลไกการท�างาน 

แบบสถาบันวิจัยที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยที่ท�างานวิจัยเป็นงานหลัก 

มีนักวิจัยเก่ง มีวิสัยทัศน์มองในสิ่งที่หลายคนมองไม่เห็นทั้งใน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 

เมื่อครั้งที่ผมเป็นผู้บริหารระดับสูงของ สกว. ผมจะมุ่ง 

ท�าเฉพาะเรื่องใหญ่ เรื่องส�าคัญ เลยต้องระมัดระวังตัวไม่ให ้

งานเร่งด่วน งานที่มีคนมาเร่งเร้า หรืองานที่ไม่ค่อยส�าคัญมา 

บดบังเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องท�า ซึ่งเรื่องใหญ่ๆ ที่ว่านั้นในสังคมไทย 

คนยังมองไม่ค่อยทะลุ พอมองไม่ค่อยทะลุแล้วเราฟังคนอื่น แต่น�า 

มาปะติดปะต่อเองไม่เป็น เราถึงไม่ได้น�าเรื่องใหญ่หรือเรื่องส�าคัญ 

มาท�า...ซึง่การท�างานลกัษณะนีท้�าให้ไม่มเีวลาและโอกาสใคร่ครวญ 

ไตร่ตรองภาพใหญ่ 

การท�างานในเรื่องใหญ่ๆ ต้องมีเวที (forum) คุยกัน 

แบบสบายๆ ถึงจะคิดออก จะสามารถคิดในเรื่องท่ีเราคิดไม่ถึงได้ 

ซึ่งที่ผ ่านมา สกว. ท�าอยู ่แล้วในระดับปฏิบัติการ แต่ขณะนี้  

สกว. ได้ปรับการท�างานรูปแบบใหม่มาเป็น สกสว. จึงน่าจะต้องมี 

เวทีลักษณะนี้ในระดับบริหาร และต้องท�าร่วมกับส�านักงาน 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แห่งชาติ (สอวช.) ด้วย เพราะ สอวช. มีประสบการณ์ท�างาน 

ระดับนโยบายมาระยะหน่ึงแล้ว รวมถึงผู้บริหารของ สอวช. มี 

ความเชี่ยวชาญและทักษะ (skill) การท�างานในระดับนโยบาย 

î สิง่ทีอ่ยากฝากถงึนกัวจิยัและผูม้บีทบาทในประชาคม 

  วิจัย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของ 

  ระบบงานวิจัยของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญภายใต้กฎหมายหลักเพื่อ 

ปรับระบบวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติ 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มีการปรับเปล่ียนบทบาทการท�างานโดยให้ส�านักงานสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  

ท�าหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายฯ 

และเป็นหน่วยงานด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ระดับมหภาค และมีส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สกว. เดิม 

เป็นหน่วยงานมีหน้าที่ส�าคัญคือ การจัดท�าแผนด้าน ววน. ของ 

ประเทศ การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. 

ซึ่งทั้งสองหน่วยงานคือ สอวช. และ สกสว. ต้องสร้างระบบ 

การท�างานร่วมกัน

สิ่งที่ สกสว. ต้องท�าอย่างยิ่งคือ สร้างระบบข้อมูล
(Information system) เริ่มต้นด้วยการตั้งค�าถามที่ว่า 
“Key partners ของ สกสว. คือใคร” “ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

Key partners คืออะไร” “Key partners ท�าอะไร”
“สิ่งใดบ้างที่ Key partners น่าจะท�าได้ดีขึ้นจาก

งาน ววน.” และจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
Key partners เหล่านั้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

แล้วน�าความคิดเห็นเหล่านั้นมาสังเคราะห์
เพื่อท�างานให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง

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

Research Forum



ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 1 สิงหาคม 2562

สกสว. จะต้องท�าหน้าที่สื่อสารเพื่อให้บรรลุการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ด้วยการบอกว่าเป้าหมายท�างานอันดับต้นๆ (priority area) คืออะไร และต้องการนักวิจัยแบบไหน

ที่จะเข้ามาช่วยกันท�างาน รวมถึงชี้เป้าได้ว่างานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จะไม่ตกขบวน

ในสายตาผมมองว่า ยุคนี้เป็นยุคทองของนักวิจัย เพราะ 

ประเทศมนีโยบายระดบัชาตทิีต้่องการใช้งานวจิยัเป็นตวัขบัเคลือ่น 

และพัฒนาประเทศ ความหมายก็คือ นักวิจัยต้องท�างานวิจัย 

แบบมีเป้าหมาย โดยเข้าไปร่วมกันท�างานเพื่อไปหนุนให้บรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศแต่ละด้านอย่างชัดเจน ต่างจาก 

ในอดีตเมื่อ 50 ปีท่ีแล้วตอนผมเร่ิมท�าวิจัย ทุกอย่างต้องคิดเอง 

ทั้งสิ้น ซึ่งยาก เพราะกว่าจะคิดได้ต้องใช้เวลาหลายปี แต่ในยุคนี ้

การคดิโจทย์วจิยัง่ายกว่าเดมิมาก เพราะมรีะบบมาช่วย เพยีงแต่ว่า 

ตัวนักวิจัยต้องเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิธีคิด (mindset) จากการ 

ท�าวิจัยแบบศิลปินเดี่ยว มาท�างานวิจัยขนาดใหญ่ ท�างานเป็นทีม 

ร่วมกับนักวิจัยต่างศาสตร์ต่างสาขา ท�างานร่วมกับภาคส่วนที่มี 

ความต้องการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (demand side)  

ซึ่งนี่คือโอกาสทองส�าหรับนักวิจัย

งานยาก โจทย์ท้าทายนับจากน้ีต่อไป ผู้เป็นทัพหน้า 

อย่าง สกสว. ในฐานะผู ้ก�าหนดยุทธศาสตร์และวางกลไก 

การจัดสรรงบวิจัยของประเทศ รวมถึงผู้ร่วมขบวนซึ่งก็คือ 

หน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ จะต้องจับมือเดินร่วมกัน 

เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

ด้วยวิธีใดบ้าง คงต้องจับตาดูกันต่อไป

39กรกฎ�คม - กันย�ยน 2562   I

146



ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Wisdom movement :
ขับเคลื่อนอนาคตชุมชนไทยด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

กล่าวปิดการสัมมนาในเวที

14 สิงหาคม 2562

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

Research Forum



ที่มา : ข้อสะท้อนจากมุมมองของผู้น�าทางความคิด “ยุทธศาสตร์ทางปัญญา พาชาติออกจากวิกฤต”

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 ในเวที Wisdom Movement : ขับเคลื่อนอนาคตชุมชนไทย ด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 14 สิงหาคม 2562

สกสว. จะน�าข้อมูลและความเห็นจากเวทีที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในประเด็นการเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ได้รับ 

จากเครือข่ายผู ้ประสานงาน นักวิจัยชาวบ้าน นักวิชาการผู ้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม ไปเป็นแนวทางและไปใช้ประโยชน์ต่อใน 3 เรื่องได้แก่

1. สร้างรูปแบบใหม่ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทศวรรษท่ี 3 ในการพัฒนาประเทศ โดยงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจะต้อง 

ได้รับการขับเคลื่อนต่อไป แต่ระยะของการขับเคลื่อนรอบนี้อาจต้องถึงระดับที่เป็นนิเวศทางปัญญาของมหาชน เปลี่ยนจาก 

ความรู้ไปเป็นวิถีทางปัญญา จากปัญญาไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง

2. ข้อเสนอจากเวทีในประเด็นการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่อยากให้มีหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือ 

ท้องถิ่นแยกออกมา (spin off) เพื่อให้เกิดอิสระของการท�างานกับภาคีเครือข่ายเดิมท่ีมีอยู่ จะน�ามาเป็นแนวทางท่ี สกสว.  

กับส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หารือเพื่อท�างานร่วมกันต่อไป

3. สกสว. จะน�าข้อมูลจากเวที Wisdom movement ในวันนี้ ไปใช้ในการยกร่างแผนบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและพื้นที่ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของการยกร่างยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการความรู้วิทยาการในท้องถิ่น 

และชุมชนที่สร้างขึ้น ซึ่งแผนนี้จะเป็นหนึ่งในภารกิจของ สกสว.
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