


“25 ปี” มีความหมายพิเศษอะไรสำาหรับคุณหรือไม่?

สำ�หรับนักฟิสิกส์ 25 ปี คือ 25 ค�บแห่งก�รโคจรของโลกรอบดวงอ�ทิตย์ และเป็นเวล�เสี้ยวหนึ่ง

ของ 1 ศตวรรษ ซึ่งสำ�หรับคนทั่วไปแล้วเวล� 100 ปี ก็ถือเป็นช่วงเวล�ที่ย�วน�นเพียงพอสำ�หรับ

ก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญๆ ครั้งใหญ่ท�งสังคม  

 สำ�หรับนักชีววิทย�... 25 ปี หม�ยถึง ช่วงชีวิตของคนเร�ที่เติบโตสมบูรณ์เต็มที่ในทุกด้�น  

ห�กย้อนไปร�ว 1 ศตวรรษ ระยะเวล�เท่�นี้คือจุดกึ่งกล�งของอ�ยุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ แต่ใน

ทุกวันน้ีจ�กคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และก�รแพทย์ ระยะเวล�เดียวกันน้ีกลับเป็นเพียง 

1/3 ของอ�ยุขัยเฉลี่ยของคนในประเทศพัฒน�แล้วเท่�นั้น

 สำ�หรับองค์กรด้�นวิทย�ศ�สตร์ ช่วงเวล� 25 ปี อ�จถือว่�สั้นหรือย�วก็ได้ทั้งนั้น  The Royal 

Society ของสหร�ชอ�ณ�จักรที่เป็นองค์กรด้�นวิทย�ศ�สตร์ที่เก่�แก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นใน 

รัชสมัยกษัตริย์ช�ร์ลส์ที่สองใน พ.ศ. 2203 มีอ�ยุ 356 ปีในปีนี้ ขณะที่ AAAS (The American 

Association for the Advancement of Science) ของสหรัฐอเมริก� ที่เป็นผู้จัดพิมพ์ว�รส�ร 

Science และเป็นสม�คมด้�นวิทย�ศ�สตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (มีสม�ชิกม�กถึง 126,995 คน

และหน่วยง�น นับถึงปล�ยปี พ.ศ. 2551) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2391 หรือ 167 ปีม�แล้ว

 ในประเทศไทย สม�คมวิทย�ศ�สตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์ก็จะอ�ยุครบรอบ 68 ปี 

ในปีนี้  (ก่อตั้ง พ.ศ.  2491) ขณะที่ “สำ�นักง�นสภ�วิจัยแห่งช�ติ” หรือ “สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

วิจัยแห่งช�ติ” ในปัจจุบันก็กำ�ลังจะอ�ยุ 57 ปีแล้ว ในรอบสิบปีที่ผ่�นม�ยังมีอีกหล�ยหน่วยง�น

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีท่ีต้ังข้ึนใหม่ จึงอ�จถือได้ว่� สวทช. (สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ) ที่ตั้งต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 

เป็นองค์กร “กล�งเก่�กล�งใหม่” สำ�หรับประเทศไทย

หนังสือ “25 ปี สวทช.” เล่มนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในว�ระครบรอบ 25 ปีของก�รก่อตั้ง สวทช. 

คณะผู้จัดทำ�ต้องก�รถ่�ยทอดเส้นท�งก�รเดินท�งของ สวทช. ผ่�นบทสัมภ�ษณ์ผู้บริห�รและ

อดีตผู้บริห�รทั้ง 4 ท่�น รวมถึงก�รจัดทำ�กร�ฟิกและอินโฟกร�ฟิกผลง�นของ สวทช. ในด้�น

ต่�งๆ ซึ่งเป็นเสมือน “บันทึก” ที่ถอดบทเรียนก�รบริห�รง�นในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแม้จะมีบริบท

แตกต่�งกันทั้งในด้�นทรัพย�กร อ�ทิ บุคล�กร สถ�นที่ทำ�ง�น งบประม�ณและอื่นๆ แต่ต่�งก็มุ่ง

ไปสู่เป้�หม�ยเดียวกันคือ ก�รผลักดันผลง�นวิจัยและพัฒน�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมสู่ภ�คสังคม เศรษฐกิจ และอุตส�หกรรมของประเทศ ทั้งนี้หนังสือ “25 ปี สวทช.” 

ฉบับเต็มกำ�ลังอยู่ในระหว่�งจัดทำ�เพื่อตีพิมพ์ในปล�ยปีนี้

หวังเป็นอย่�งย่ิงว่�ส่ิงเหล่�น้ีจะช่วยยืนยันถึงค่�นิยมหลักของคนในองค์กรเร่ือง “ประเทศช�ติต้อง

ม�ก่อน (Nation First)” และเป็นดั่งคำ�มั่นสัญญ�ประช�คมว่� ช�ว สวทช. ทุกคนจะมุ่งมั่นอย่�ง

เต็มที่ในก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนไทย และนำ�ประเทศไทยก้�วเข้�สู่กลุ่มประเทศพัฒน�

แล้ว ผ่�นผลง�นและนวัตกรรมด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอย่�งไม่หยุดยั้งต่อไป 

กุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์

 บรรณ�ธิก�รบริห�ร

บทบรรณาธิการ

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์         2
ก่อร่างสร้างรัง เปิดทางวิทย์ไทย

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์         10
ขยายฐานงานวิจัย เพื่อก้าวไกลอย่างมั่นคง

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน         18
รวมพลังสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อสังคม

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล         26
ก้าวสู่อนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน สวทช.        34

ภาพรวมบริการ สวทช.         40

จัดพิมพ์เผยแพร่ในง�นก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี สวทช. ครั้งที่ 12 
(NAC2016) จำ�นวน 3,000 เล่ม

ที่ปรึกษา

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ดร.ชฎ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุล

บรรณาธิการบริหาร

กุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์

บรรณาธิการ

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

กองบรรณาธิการ
จุมพล เหมะคีรินทร์

ดร.กฤษฎ์ชัย สมสม�น

วัชร�ภรณ์ สนทน�

รักฉัตร เวทีวุฒ�จ�รย์

วีณ� ยศวังใจ

ปริทัศน์ เทียนทอง

นุชจรินทร์ รัชชุกูล

ภาพ

โสภณ ช�ติทอง

ธเนศ ม่วงทอง

ประภัสสร เวชชประสิทธิ์

ทีมสตูดิโอ NSTDA Channel

ปกและรูปเล่ม

อริย� พชรวรรณ

จุฬ�รัตน์ นิ่มนวล

เกิดศิริ ขันติกิตติกุล

ภัทรกร กลิ่นหอม

ทีมง�นออกแบบ

กราฟิก

ฉัตรทิพย์ สุริยะ

ฉัตรกมล พลสงคร�ม

สารบัญ

คณะผู้จัดทำา
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ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเริ่มต้น “สร้าง” อะไรสักอย่าง แต่ถ้าคิดจะเริ่มต้น 

“สร้าง” ก็ต้องรวบรวมพลังแล้วเดินหน้าไปให้ถึงที่สุด

เชน่เดยีวกบัสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

ท่ีกว่าจะเกิดขึ้นและทำาหน้าท่ีขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาประเทศจนเขม้แขง็ไดย้าวนานถงึ 25 ปีในวันน้ี สวทช. ตอ้ง

ผ่านช่วงเวลาท่ียากลำาบากและฝ่าฟันกับอุปสรรคมามากมาย ซึ่งผู้ที่มีบทบาท

สำาคัญจนอาจเรียกได้ว่าเป็นหัวหอกในการปลุกปั้น สวทช. ให้เกิดขึ้นได้ นั่นคือ 

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ คือผู้อำานวยการคนแรกของ สวทช. ที่เข้ามา

รับตำาแหน่งช่วงปลายปี พ.ศ. 2534 และบริหารงานจนครบวาระ 6 ปีครึ่ง ด้วย

วสิยัทศันท์ีย่าวไกล อดตีผูบ้รหิารทา่นนีไ้มเ่คยทิง้ความตัง้ใจทีจ่ะใหว้ทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาประเทศ ศ. ดร.ยง

ยุทธ ยุทธวงศ์ ยังคงทำาหน้าท่ี “นักวิทยาศาสตร์ท่ีดี” ด้วยการคิดค้นงาน

วิจัยมากมาย จนได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากมูลนิธิส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2527 และรางวัล 

Nikkei Asia Prize for Science, Technology and Innovation จากประเทศ

ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2547
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ความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อ 30 ปี
ก่อนเป็นอย่างไรบ้าง 

ช่วงนั้นเป็นช่วงก่อร่�งสร้�งตัวของกลุ่มนักวิจัย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่มห�วิทย�ลัย แต่บังเอิญเร�มีโครงก�รสองกลุ่ม ที่เข้�
ม�บรรจบกัน จึงได้กล�ยเป็น สวทช. 

โครงก�รกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นที่กระทรวงวิทย�ศ�สตร์  ตอน
นั้นกระทรวงวิทย�ศ�สตร์  เพิ่งก่อตั้งไม่น�น เร�ก็มองดูว่� ถ้�ทำ�
ทุกอย่�งเป็นแบบร�ชก�รคงจะไปไม่ถึงไหน เลยมีคว�มพย�ย�ม
ที่จะตั้งเป็นศูนย์แห่งช�ติ โดยศูนย์แรกคือ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) ศูนย์ที่สองคือ ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค) ส่วนศูนย์ที่ส�มซึ่งตั้ง
ขึ้นพร้อมๆ กันกับศูนย์เอ็มเทคคือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค)

ศนูย์แรกคอืศนูย์ไบโอเทค เกดิขึน้ม�โดยอบุตัเิหตนุดิหนอ่ย 
คือช่วงปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เริ่มมีพันธุวิศวกรรมเกิดขึ้นแล้ว 
และสหประช�ช�ติก็มีโครงก�รจัดตั้งศูนย์น�น�ช�ติด้�นพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พขององค์ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม
แห่งสหประช�ช�ติ หรือ N D  ซึ่งมีเจตน�รมณ์จะตั้งศูนย์
น�น�ช�ติท�งด้�นนี้ ประเทศไทยจึงเสนอตัวให้เป็นที่ตั้งศูนย์ โดย
ท่�น ศ. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ ตอนนั้นเป็นอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
มหิดล ผมเองก็วิ่งไปวิ่งม�ระหว่�งมห�วิทย�ลัยมหิดลกับกระทรวง
วิทย�ศ�สตร์  ซึ่งอยู่ ังตรงข้�ม ผมทำ�ง�นอยู่ในคณะวิทย�ศ�สตร์ 
เลยกล�ยเปน็เหมอืนกบัทตูทีไ่ปเจรจ�กบั N D  ว�่ ขอใหไ้ทยเปน็
ที่ตั้งของศูนย์พันธุวิศวกรรมระดับน�น�ช�ติ

ทราบวา่ประเทศไทยเกอืบจะไดร้บัเลอืกใหจ้ดัตัง้ศนูย์
นานาชาติด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แล้ว แต่เกิดอะไรขึ้นในตอนนั้น

เร�ทำ�สำ�เรจ็นะครบั เร�ไปประชมุเพือ่จดัตัง้ศนูยน์�น�ช�ติ
สำ�หรับพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พที่เมืองเบลเกรด 
ประเทศเซอร์เบีย แล้วก็ไปร่วมสมัคร ตอนนั้นมีประม�ณ 6 7 
ประเทศที่สมัคร โครงก�รก็ตั้งคณะกรรมก�รขึ้นม�ดูว่�แต่ละ
ประเทศมคีว�มพรอ้มม�กนอ้ยแคไ่หน และเร�กด็ใีจม�กเม่ือเข�ม�
ดูแล้วบอกว่� เมืองไทยเหม�ะสมที่สุด ซึ่งทำ�ให้เร�มีกำ�ลังใจขึ้นม� 

เม่ือเข�บอกว่�เมืองไทยเหม�ะที่สุด เร�ก็เตรียมตัวจะ
เป็นศูนย์น�น�ช�ติ แต่สุดท้�ยเร�ไปแพ้ด้�นก�รเมือง จริงๆ เร�
ชนะด้�นเทคนิค แต่ไปแพ้ด้�นก�รเมือง คือมีก�รประชุมอีกครั้ง
เป็นก�รประชุมใหญ่ที่เมืองม�ดริด ประเทศสเปน เพื่อตัดสินว่�
ประเทศไหนจะไดเ้ป็นท่ีตัง้ศนูยน์�น�ช�ตสิำ�หรับพนัธวุศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภ�พ พอถึงตอนนี้มันเข้�สู่ระดับก�รเมือง ประเทศ

อินเดียซึ่งตอนนั้น อินทิร� ค�นธี เป็นน�ยกรัฐมนตรี บอกว่� 
ไม่ได้ ศูนย์นี้ต้องอยู่ที่อินเดีย เข�เสียงใหญ่ เพร�ะว่�ประเทศเข�
ใหญ่ เร�ไม่เก่งก�รเมืองระดับน�น�ช�ติ บอกตรงๆ เก่งแต่เทคนิค 
ก็ไม่ส�ม�รถไปวิ่งเต้นในระดับก�รเมืองได้ ในที่สุดเข�ก็โหวตให้
อนิเดยีได ้โดยไมแ่ฟรเ์ลย เพร�ะอนิเดยีไมม่อีะไรเลยในตอนนัน้ แต่
ว่�ได้เพร�ะก�รเมือง ซึ่งง่�ยเกินไป

ตอนนั้นผู้ที่นำ�ทีมเร�ไปคือ คุณดำ�รง ลัทธพิพัฒน์ ตอนนั้น
ท่�นเป็นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และก�ร
พลังง�น เร�ไปประชุมกันที่เมืองม�ดริด ข�กลับท่�นเลยบอกว่� 
เอ�อย่�งนี้แล้วกัน เร�ทำ�ของเร�เองเลย ไม่ต้องไปพึ่งน�น�ช�ติ
แลว้ ท�่นบอกใหผ้มเขยีนโครงก�ร ผมกเ็ขยีนบนเครือ่งบนิในคืนนัน้
เลย เขียนประม�ณ 4 5 แผ่น แล้วก็ส่งท่�นโดยผ่�นท่�นปลัดสง่� 
สรรพศรี ท่�นก็นำ�เข้� ครม. แล้วก็ตั้ง “ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ” ของไทยเลย 

อะไรที่ทำาให้อาจารย์มั่นใจว่าประเทศไทยพร้อมที่
จะเป็นศูนย์นานาชาติสำาหรับพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพได้

น่�สนใจม�ก เพร�ะว่�เร�มีสถ�นที่ที่เหม�ะสมอยู่หล�ย
แห่ง ตอนนั้นที่กระทรวงวิทย�ศ�สตร์  ยังไม่มีอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ 
ยังไม่มีอะไรทั้งนั้น แต่เร�มีที่ศ�ล�ย� มห�วิทย�ลัยมหิดลกำ�ลังเริ่ม
พฒัน�เปน็วทิย�เขตศ�ล�ย� อ.ณฐั บอกใหม้�ตัง้ทีศ่�ล�ย�เลย เร�
จงึพ�คณะกรรมก�รไปดสูถ�นทีท่ีศ่�ล�ย� เข�กพ็อใจ และเร�ยงัพ�
ไปดูอีกหล�ยแห่ง ทั้งสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี (ชื่อ ณ 
ตอนนั้น) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ไปดูมห�วิทย�ลัยต่�งๆ เข�
ก็ยืนยันว่�เมืองไทยเหม�ะสม 

ด้�นเทคนิคเร�ได้ แต่พอแพ้ด้�นก�รเมือง ก็เลยคิดว่� ถ้�
เช่นนั้นเร�ตั้งของเร�เองก็แล้วกััน ซึ่งตอนนั้นยังมีแนวคิดว่�จะไป
ต้ังที่ศ�ล�ย� แต่ว่� อ.ณัฐ กำ�ลังจะพ้นจ�กตำ�แหน่ง คือท่�นม�
เป็นผู้อำ�นวยก�รของโครงก�ร STD  อันนี้เดียวผมจะพูดต่อ เพร�ะ
เป็นแม่น้ำ�อีกส�ยหนึ่ง เร�มองดูว่�น่�จะไปที่ศ�ล�ย� แต่ต่อม�มี
เหตุก�รณ์อะไรต่�งๆ ทำ�ให้ที่สุดแล้วเร�ไม่ได้ไปตั้งที่ศ�ล�ย� 

ช่วงนั้น ท่�น ศ. ดร.สง่� สรรพศรี เป็นปลัดกระทรวง
วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ซึ่งต่อม�ท่�นก็เป็น
รัฐมนตรี  เองด้วย ท่�นบอกว่� ถ้�อย่�งนั้นให้กระทรวงวิทย�
ศ�สตร์  นี่แหละเป็นสถ�นที่ตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรม  หลังจ�กนั้น
ก็ยังมีอีก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  กับ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  

ท�งด้�นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  คนที่มีบทบ�ท
สำ�คัญที่สุดก็คือ รศ. ดร.หริส สูตะบุตร จ�กสถ�บันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี ส่วนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  ก็คือท่�น ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จ�กสถ�บัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง เร�มีพันธมิตร
อยู่เยอะพอสมควรเลยต้ัง 3 ศูนย์ข้ึนม�ในระยะเวล�ใกล้เคียงกัน 
โดยศูนย์พันธุวิศวกรรม  ม�ก่อน และอีก 2 ศูนย์ต�มม�ใกล้ๆ กัน 
อันนี้ถือเป็นแม่น้ำ�ส�ยหนึ่ง ซึ่งมี 3 ส�ยย่อย

สำ�หรับแม่น้ำ�อีกส�ยหนึ่งคือโครงก�รที่เรียกว่� STD  ย่อ
ม�จ�ก Science and Technolo y Develo ment oard เป็น
โครงก�รที่องค์กรเพื่อก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศของสหรัฐ  หรือ 
SA D ( nited States A ency for nternational Develo ment) 

ให้ก�รช่วยเหลือประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงก�รสุดท้�ยที่เข�จะให้
คว�มช่วยเหลือ เพร�ะเข�มองว่�เมืองไทยพัฒน�แล้ว จึงอย�กจะ
ไปช่วยเหลือประเทศอื่นที่ยังมีก�รพัฒน�ไม่เท่�เร�

ตอนนั้นเร�มีโครงก�รเงินกู้ 50 ล้�นเหรียญ ถ้�เป็นสมัยนี้ 
50 ล้�นเหรียญเป็นเรื่องธรรมด� แต่สมัยนั้นถือว่�ดีพอสมควร และ
เป็นโครงก�รเงินกู้ที่ทำ�ให้ไทยกับสหรัฐ  มีคว�มสัมพันธ์กัน ทำ�ให้
เร�มีโครงก�รที่จะสนับสนุนง�นวิจัยที่เป็นชิ้นเป็นอัน หรือเป็นน้ำ�
เปน็เนือ้ม�กขึน้ เพร�ะเมือ่กอ่น บอกตรงๆ โครงก�รวจิยัไดท้นุจ�ก
สภ�วิจัย 30,000 50,000 บ�ท ก็เก่งแล้ว เพร�ะมันไม่มีเงิน 

ต่อม�เมื่อมีศูนย์พันธุวิศวกรรม  และอีก 2 ศูนย์ เร�ก็เริ่ม
มองเห็นว่�ทำ�อย่�งนี้ไม่ได้ เพร�ะฉะนั้นโครงก�รของศูนย์พันธุ
วิศวกรรม  หรืออะไรอื่นๆ จึงขึ้นม�ในระดับหล�ยแสน ฟังดูก็โอเค 
นักวิจัยค่อยยังช่ัวหน่อย ทำ�อะไรได้จริงจัง โครงก�ร STD  เป็น
โครงก�รที่ให้ก�รสนับสนุนเงินระดับล้�น แหม... ตอนนั้นเงินล้�น
ใหญ่ม�ก ได้โครงก�ร STD  ถือว่�เยี่ยม 

ตอนนั้นก็มีโครงก�รประเภททำ�แป้งคุณภ�พสูงจ�กมัน
สำ�ปะหลังบ้�ง ถ่�ย �กตัวอ่อนในลูกวัวบ้�ง โครงก�รแปลภ�ษ�
ท�งด้�นอิเล็กทรอนิกส์บ้�ง ท�งด้�นวัสดุก็เช่น เอ�แกลบม�ทำ�
ซิลิก� เอ�ซิลิก�ม�ทำ�วัสดุท�งอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงก�รพวกนี้เกิด
ขึ้นถือเป็นโครงก�รวิจัยในระดับที่เรียกว่�เอ�จริง ไม่ได้ทำ�เล่นๆ 
เพร�ะว่�เมื่อก่อนนี้เงินทองมันมีไม่พอ ก็เหมือนทำ�เล่นๆ นั่นคือ
ช่วงต้นที่ยังไม่มี สวทช. 

แต่โครงก�ร STD  ก็มีเงื่อนไขหนึ่งท่ีสำ�คัญ นั่นคือ เมื่อ
จบโครงก�รนี้ ซึ่งใช้เวล� 7 ปี รัฐบ�ลให้สัญญ�ว่�ประเทศไทยจะ
ต้องลงทุนด้วยตัวเองในก�รท่ีจะต้ังโครงสร้�งและระบบท่ีจะมีก�ร
สนับสนุนง�นวิจัย และมีก�รนำ�ง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่�ง
จริงจัง ตรงนี้ถือเป็นสัญญ� พวกเร�จึงใช้ตรงนี้เป็นเหมือนจุดที่
จะก้�วกระโดดต่อไป เลยม�คุยกันว่� เร�จะต้องทำ�เรื่องนี้ เดียว
โครงก�รจะจบแล้ว เดียวยุ่ง เลยทำ�ให้มีคณะทำ�ง�นที่ร่�งกฎหม�ย
เพื่อที่จะตั้ง สวทช. ที่สุดแล้วก็ผ่�นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) 
ตอนปล�ยปีนั้นเริ่มมี สวทช. ขึ้นม�

“เราต้องทำาวิจัย 

การพัฒนาคน 

และการรับใช้สังคม 

สามอย่างนี้คือ

จุดประสงค์ของ สวทช.”

“ส่งคนไปเรียนต่างประเทศ

ก็มีคนจบมาแล้ว 2,000-3,000 คน

กระจายอยู่ที่ต่างๆ มันเป็นเรื่องที่

ผมคิดว่า ถ้าตอนนั้นไม่คิดทำา

ตอนนี้เราคงลำาบาก”



5

ตอนน้ันเปน็จุดกำ�เนดิของอกีหนว่ยง�นหนึง่ซึง่ถอืว�่ตคีูก่นั
ม�กับ สวทช. เรียกว่� สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) 
ผมก็ได้ใช้ตัวอย่�งของร่�งกฎหม�ย สวทช. ม�ช่วยร่�งกฎหม�ย 
สกว. สมัยนั้นไม่ต้องมีคณะกรรมก�รอะไรม�กม�ย ท่�นรัฐมนตรี  
สง่� (สรรพศรี) รัฐมนตรี  สิปปนนท์ (เกตุทัต) รัฐมนตรี  ไพจิตร 
(เอื้อทวีกุล) ก็ม�ชี้ตัวบอกให้ผมช่วยไปร่�งกฎหม�ยม�หน่อย ผม
ก็หันซ้�ยหันขว� กลับไปดูกฎหม�ย สวทช. โอเคดูดี ผมจึงนำ�ม�
ปรับจนกล�ยเป็นกฎหม�ย สกว. ส่วนกฎหม�ย สวทช. ก็มีคณะ
กรรมก�รที่ช่วยกันดูแล เร�ส�ม�รถผลักดันให้ผ่�นได้ 

กฎหม�ย สวทช. ผ่�นในสมัยน�ยก  ช�ติช�ย ชุณหะวัณ 
ส่วนกฎหม�ย สกว. ผ่�นในสมัยน�ยก  อ�นันท์ ปันย�รชุน นั่น
ทำ�ให้เร�มีระบบในก�รสนับสนุนก�รวิจัยที่ดีขึ้น โดย สวทช. จะทำ�
เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งให้ก�รสนับสนุน และทำ�ก�รวิจัยเอง 
ส่วน สกว. ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่จะให้ก�รสนับสนุนก�รวิจัย
ท้ังหมด เป็นก�รวิจัยกว้�งๆ แต่ไม่ได้ทำ�เอง ให้ก�รสนับสนุน
อย่�งเดียว นี่ถือเป็นประวัติศ�สตร์ที่เกิดขึ้น

ในช่วงที่เริ่มมี สวทช. การเมืองในยุคนั้นให้ความ
สำาคญักบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีากนอ้ยแคไ่หน 

ให้คว�มสำ�คัญม�กทีเดียว อย่�งที่ผมบอก SA D ก็ส่ง
ผู้เชี่ยวช�ญม� ท�งเมืองไทยเองก็ทำ�เรื่องต่�งๆ เพร�ะตอนนั้น
อ�เซียนมีก�รประชุมเยอะ มีก�รแข่งขันกันในอ�เซียนด้วย เพร�ะ
ฉะนั้นเร�จะต้องพย�ย�มทำ�ให้ดี ที่สำ�คัญเร�มองว่� ถ้�ไม่ใช้
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยจะไปไม่รอด ในช่วงนั้น
จึงเรียกว่�เป็นช่วงของคว�มต้ังใจ แต่คนก็ยังไม่มี หรือมีคนน้อย
ม�ก เพร�ะฉะนั้นส่ิงที่เร�ทำ�ควบคู่กันไปก็คือพย�ย�มห�คนรุ่น
ใหม่ ซึ่งช่วงนั้น อ.ไพรัช และ อ.หริส เข้�ม�ช่วยเยอะในก�รที่จะ
ไปคยุกบั ก.พ. (สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รพลเรอืน) ว�่เร�
ต้องก�รคนรุน่ใหม ่เพร�ะเมือ่กอ่นคนทีไ่ปเรยีนต่�งประเทศมจีำ�นวน
จำ�กัด กระทรวงศึกษ�ธิก�รส่งนักเรียนทุนไป พอกลับม�กระทรวง
ศึกษ�ธิก�รก็ส่งไปสอนที่โรงเรียนไหนไม่รู้ คนห�ยไปหมดเลย ไม่มี
คนเหลือแล้ว เร�จึงมองว่� ต้องมีคนรุ่นใหม่ 

เพร�ะฉะนั้นในแง่หนึ่งคือ ส่งนักเรียนทุนไปต่�งประเทศ 
และอีกแง่หนึ่งคือ เร�ต้องทำ�ขึ้นเอง ก�รส่งนักเรียนทุนไปต่�ง
ประเทศช่วยให้ได้คนที่มีคว�มคิดเห็นหล�กหล�ยจ�กต่�งประเทศ 
แตใ่นทีส่ดุจะไดจ้ำ�นวนทีน่อ้ยกว�่ทีเ่ร�ทำ�ขึน้เอง เพร�ะฉะนัน้เร�จงึ
เน้นเรื่องของก�รพัฒน�คนในประเทศควบคู่ไปกับง�นวิจัย 

ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำ�คัญม�ก เพร�ะเร�ไปช่วยมห�วิทย�ลัย
ต�่งๆ ในก�รพฒัน�โครงก�รปรญิญ�โท ปรญิญ�เอก และ สกว. ก็เกิด
ขึน้ม� ซึง่ตอนหลงัมโีครงก�รปรญิญ�เอกก�ญจน�ภเิษกเข�้ม�ชว่ย
กนั สว่นท่ีเร�จดัทำ�ตัง้แตต่น้กค็อื สง่คนไปเรยีนต�่งประเทศเร�กย็งั
ทำ�ม�จนกระทั่งปัจจุบันนี้ และก็มีคนจบม�แล้ว 2,000 3,000 คน 
ซึ่งกระจ�ยไปอยู่ในท่ีต่�งๆ มันเป็นเรื่องท่ีผมคิดว่� ถ้�ตอนนั้นไม่
คิดทำ� ตอนนี้เร�คงลำ�บ�ก ซ่ึงตอนนั้นถือเป็นช่วงก่อร่�งสร้�งตัว 
ยังไม่ค่อยมีอะไรม�กนัก แต่ว่�เริ่มที่จะมีระบบเกิดขึ้น

“การที่ผมช่วยให้เกิดระบบ

ที่มีการสนับสนุน นำาเอา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาใช้เพื่อประโยชน์ของ

สังคม และทำาให้ประเทศไทย

มีความก้าวหน้าได้

นั่นคือความภูมิใจ

ที่สุดแล้ว”
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แปลว่าภารกิจแรกๆ ที่อาจารย์วางไว้ ในช่วงที่
เข้ามาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ สวทช. คนแรก 
ก็คือการสร้างคน แล้วพันธมิตรที่เป็นหัวขบวน 
อาจารย์รวบรวมสรรพกำาลังมาจากที่ไหนบ้าง

ต้องยอมรับว่� สมัยนี้อ�จจะทำ�อย่�งนั้นไม่ได้ ตอนแรก
เร�ม�สำ�รวจดกูอ่นว�่ในเมอืงไทยมมีห�วทิย�ลยัไหนทีถ่อืว�่มกีำ�ลงั 
เชน่ มโีครงก�รปรญิญ�เอกแล้ว หรอืมีโครงก�รบัณ ติศกึษ�ท่ีดแีล้ว 
มีง�นวิจัยที่ดีแล้ว คือถ้�กระจ�ยออกไปหมดทั่วประเทศโดยไม่ได้
ดูว่�แต่ละที่มีคว�มส�ม�รถยังไง เงินก็จะห�ยไปหมด 

เพร�ะฉะนั้นเร�ต้องเลือกก่อน โดยเชิญม�เป็นเครือข่�ย 
ยกตัวอย่�งเช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรม  ตอนแรกเร�เลือกแค่ 4 
มห�วทิย�ลยัเท�่นัน้ ถ�้เปน็สมยันีโ้ดนถลม่แน ่แตส่มยันัน้ไมม่ใีครว�่
อะไร เพร�ะ 4 มห�วทิย�ลยันีไ้ดร้บัก�รยอมรบัว�่เปน็ผูน้ำ�แลว้จรงิๆ 
เช่น มห�วิทย�ลัยมหิดล จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์ และสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี (ตอนนั้น
ยังเรียกสถ�บัน) แค่ 4 แห่งนี้เอง เฉพ�ะไบโอเทคนะ ท�งด้�นศูนย์
เอม็เทคและเนคเทคกเ็ลอืกอยู ่แตต่อ่ม�เร�กเ็ริม่ขย�ยออกไป ไม่ใช่
แค ่4 5 แหง่แลว้ แตอ่ย�่งนอ้ย 4 5 แหง่นีเ้ร�ใหค้ว�มสำ�คญัในตอน
ต้นก่อน ต่อม�ก็ขย�ยออกไปเรื่อยๆ

คณะกรรมก�รของ สวทช. (คณะกรรมก�รพัฒน�
วิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งช�ต,ิ กวทช.) ว�งแนวท�งไวว้�่ จะให้
สนับสนุนก�รวิจัยข้�งนอกครึ่งหนึ่ง และทำ�ก�รวิจัยเองครึ่งหนึ่ง ซึ่ง
นโยบ�ยตรงนี้ก็มีท้ังผู้ท่ีชอบและไม่ชอบอยู่เยอะ หล�ยคนบอกว่� 
นี่ไง นี่ขัดแย้งผลประโยชน์ ตัวเองให้เงินเองแล้วจะทำ�เองได้ไง ก็
มีคนพูดทำ�นองนั้น แต่ผมมองในแง่ท่ีว่� เร�ต้องก�รทำ�เองเพร�ะ
เร�มีคว�มส�ม�รถอยู่ และเร�ต้องก�รเพื่อนที่เป็นพันธมิตรจ�ก
มห�วทิย�ลัยต่�งๆ กท็ำ�ควบคูก่นัไป อกีอย�่งถ�้เผือ่ให้มห�วทิย�ลัย
ทำ�อย่�งเดียว มห�วิทย�ลัยจะสนใจเฉพ�ะง�นด้�นวิช�ก�รท่ีจะ
นำ�ไปสู่ผลง�นตีพิมพ์ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีสำ�คัญนะ ผมเองก็ม�จ�ก
มห�วิทย�ลัย ผมเห็นคว�มสำ�คัญของง�นวิช�ก�ร แต่ผมก็มองดู
ดว้ยว�่ถ�้เผือ่เร�ทำ�ก�รวจิยัในทำ�นองทีเ่รยีกว�่เปน็ก�รวจิยัประยกุต ์
มันต้องยอมท่ีจะไม่ตีพิมพ์บ้�ง บ�งอย่�งเร�ต้องทำ�เพื่อประโยชน์
ของช�วบ้�น ประโยชน์ของสังคม หรือเพื่อบริษัทที่เข�จะนำ�ไปใช้
ง�นได้จริง ซ่ึงง�นวิจัยเหล่�นี้จะไม่ได้ตีพิมพ์ เพร�ะเป็นก�รเอ�
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เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วม�ใช้ ฉะนั้นเร�จำ�เป็นที่จะต้องทำ�ก�รวิจัย
เอง เพร�ะขืนปล่อยให้มห�วิทย�ลัยทำ� ก็จะไม่ได้ง�นวิจัยที่เรียก
ว�่ง�นวจิยัประยุกตม์�กนกั เลยตอ้งทำ�ทัง้คู ่ของบ�งอย�่งเร�กต็อ้ง
ยอมรับก�รโจมตี แต่ว่�เร�ส�ม�รถเถียงได้ ตอบได้ว่�เหตุที่เร�ทำ�
แบบนี้เพร�ะเหตุผลเช่นนี้

ไม่เพียงแค่กำาลังคนเท่านั้น แต่ ในช่วงเริ่มต้นยัง
ขาดแคลนสิ่งสำาคัญด้านอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะ
สถานที่

สถ�นที่ข�ดม�กๆ เพร�ะตอนนั้นมีแค่กระทรวงวิทย�
ศ�สตร์  ศูนย์แต่ละศูนย์เป็นเพียงแค่ห้องเล็กๆ เป็นศูนย์ที่ให้ก�ร
สนบัสนนุอย่�งเดยีวในตอนตน้ ตัง้อยูใ่นกระทรวงวทิย�ศ�สตร์  พอ
มี สวทช. ขึ้นม�ก็ไปเช่�พื้นที่อ�ค�รแห่งหนึ่งแถวรัชด�  แล้วต่อม�
ก็ม�เช่�อยู่ที่อ�ค�รมห�นครยิปซัม ซึ่งใหญ่ขึ้นม�อีกหน่อย แต่ว่�
ยังไม่ได้ทำ�ง�นวิจัยเอง เพร�ะช่วงนั้นยังเป็นช่วงก่อร่�งสร้�งตัว 
นักวิจัยเร�ส่งไปต�มมห�วิทย�ลัย เร�มีนักวิจัยแล้วแหละ แต่
ส่งไปทำ�ง�นวิจัยต�มมห�วิทย�ลัยต่�งๆ ที่เป็นพันธมิตร ม�เริ่ม
จริงจังเมื่อประม�ณปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ตอนนั้นเริ่มสร้�ง
อ�ค�รวิจัยโยธี นักวิจัยบ�งคนเร�ก็เรียกกลับม�ให้ม�ทำ�ง�นวิจัย
ที่อ�ค�รวิจัยโยธี ทำ�อยู่ประม�ณ 6 7 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ. 2003 
(พ.ศ. 2546) เร�ก็เริ่มย้�ยม�ที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 

ถ้�ยังจำ�กันได้ ช่วงปี ค.ศ. 1996 1997 (พ.ศ. 2539 2540) 

ช่วงนั้นเกิดวิกฤติก�รณ์ “ต้มยำ�กุ้ง” ประเทศไทยล้มละล�ยเยอะไป
หมด ภ�คเอกชน ภ�คอะไรต่อมิอะไรล้มระเนระน�ดหมดเกลี้ยง 
แทบไม่มีอะไรเหลือ งบประม�ณรัฐบ�ลก็เหลือน้อยม�ก แล้วเร�
กำ�ลังจะสร้�งอุทย�นวิทย�ศ�สตร์  ช่วงนั้นพอดี ผู้รับเหม�อะไร
ก็เจงไปหมด ลำ�บ�กม�ก มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รทำ� แต่ที่สุด
แล้วผมว่�คนไทยนี่อย่�งน้อยก็มีอะไรอย่�งหนึ่ง คือไม่ค่อยเก่งนัก 
แต่มันก็ค่อยๆ กอกๆ แกกๆ ไปได้ในที่สุด อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
จึงเกิดขึ้นม�ได้ด้วยคว�มอุตส�หะวิริยะ เปลี่ยนผู้รับเหม�บ้�งอะไร
บ้�ง ปัญห�เยอะม�ก เมืองไทยก็อย่�งนี้ทุกที ปัญห�เยอะม�ก แต่
ในที่สุดก็ผ่�นไปได้ ไม่รู้ผ่�นไปได้ยังไง คนก็บอก เพร�ะพระสย�ม
เทว�ธิร�ช (หัวเร�ะ) 

คือในที่สุดเร�ก็แก้ปัญห�ไปได้ และเดียวนี้ทุกคนที่ม�
อทุย�นวิทย�ศ�สตร์  ต่�งพ�กนัทึง่ ทึง่ว่�ทำ�ไดย้งัไง ยกตัวอย�่งเชน่ 
ผมจัดก�รประชุมน�น�ช�ติเป็นครั้งคร�ว แล้วก็มีคนม�ทำ�ง�นที่นี่ 
เช่น คนไนจีเรีย ซึ่งเร�รับเข้�ม�ทำ�ง�นแล็บ บ�งคนเข�ม�ที่นี่เข�
รอ้งไห ้เข�บอกว�่ ไนจเีรยีรวยกว�่เมอืงไทยเยอะ แตไ่นจเีรยีไมเ่คย
ทำ�อย่�งนี้ได้เลย เข�เสียใจที่ทำ�ไมประเทศเข�ทำ�แบบนี้ไม่ได้ เสร็จ
แลว้พอหวัหน�้เข�ม� เข�กข็อรว่มคยุกนัใหญ ่เข�ถ�มหวัหน�้เข�ว�่
ทำ�ไมไนจีเรียทำ�อย่�งนี้ไม่ได้ ทำ�ไมไทยทำ�ได้ ผมก็เอ�ใจช่วยเข� ที่
จริงไนจีเรียเป็นประเทศที่รวยกว่�ไทย เพร�ะน้ำ�มันเยอะม�ก แต่
ระบบต่�งๆ ของเข�ยังไม่ดี  หล�ยประเทศก็เป็นเช่นนี้  บ�งทีพอ
มีคนบ่นเรื่องเมืองไทยม�กๆ ผมยังบอกว่�ให้ไปศึกษ�ประเทศที่ยัง
ไม่พัฒน�นัก จะได้เปรียบเทียบกัน แล้วเร�จะได้กำ�ลังใจว่� ถึงเร�
จะมปีญัห� คนอืน่กม็ปีญัห�เชน่เดยีวกนั และอ�จจะม�กกว�่เร�อกี
ด้วยซ้ำ�  เร�ควรแก้ปัญห�ของเร�ไปอย่�งไม่ย่อท้อ

ยุคบุกเบิกของ สวทช. อาจารย์วางเป้าหมายของ 
สวทช. ไว้อย่างไร

ที่จริงแล้วมันมี 3 อย่�ง ผมชอบพูดว่� 3 อย่�งแบบที่เห็น
บ่อยๆ คือ วง 3 วงที่ม�ทับกันแล้วตรงกล�งจะออกม�เด่น นั่นคือ 

อันแรกเป็นก�รวิจัยเพื่อก�รผลิตและก�รบริก�รของเร� เร�ต้อง
ทำ�ก�รวิจัยให้ดี อันที่สองคือเร�ต้องพัฒน�คน เพร�ะถ้�ไม่พัฒน�
คนขึ้นม�ก็ทำ�ก�รวิจัยและทำ�อย่�งอื่นไม่ได้ดีแน่นอน มันต้องคู่กัน 
และอันที่ส�มก็คือ รับใช้สังคม คือบ�งทีไม่ใช่ง�นวิจัยด้วยซ้ำ� ง�น
หล�ยอย่�งท่ีเร�ทำ�เป็นง�นรับใช้เพื่อให้บริษัทต่�งๆ โดยเฉพ�ะ
ระดับกล�ง ระดับเล็ก และรับใช้ชุมชน ให้เข�มีระบบที่ส�ม�รถก่อ
ร�่งสร�้งตวัไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลย ีพรอ้มกบัมรีะบบอืน่ๆ ทีส่ำ�คญั เชน่ 
ระบบบัญชี และระบบจัดก�รที่ดีพอ สรุปคือเร�ต้องทำ�ทั้งก�รวิจัย 
ก�รพฒัน�คน และและก�รรบัใชส้งัคม ส�มอย�่งนีเ้ปน็จดุประสงค์
ของ สวทช. ซึ่งหล�ยคนก็อ�จจะบอกว่� มห�วิทย�ลัยก็ทำ�แบบนี้
เหมือนกัน แต่ สวทช. ชัดกว่�ตรงที่จะเน้นง�นวิจัยประยุกต์เพื่อนำ�
ไปรับใช้สังคม ส่วนก�รสร้�งคนก็ไม่ได้ทำ�เองแต่ �ยเดียว แต่ร่วม
กับสถ�บันก�รศึกษ�ด้วย

ที่จริงในช่วงต้นของ สวทช. เร�มีก�รคิดว่� สวทช. น่�จะ
เปน็มห�วทิย�ลยัดว้ยหรอืเปล�่ มกี�รคยุกนัอยูเ่ยอะ คอืเร�เรยีกตวั
เองว่� น�สด้� (NSTDA) ใช่ไหม ผมยอมรับว่�ผมใช้เวล�เป็นปีเลย
ในก�รคดิถงึ น�สตู ้(NST ) เดยีวนีค้นลมืหมดแลว้ว�่ NST  คอือะไร 
คอื NST niversity แลว้กค็ดิๆ เพร�ะว�่ A T อยูต่รงนี ้มห�วทิย�ลยั
ธรรมศ�สตร์ก็อยู่ตรงนี้ จะมีท�งเป็นไปได้ไหม แต่ในท่ีสุดเร�ก็
ตัดสินใจกันว่� อย่�ดีกว่� ให้พันธมิตรของเร�ทำ�ดีกว่� เหตุผล
สำ�คัญที่สุดที่เร�ไม่ทำ�เองเพร�ะเร�คิดไปว่� ถ้�เร�ทำ�เอง คนที่เคย
เปน็พนัธมติรของเร�ตัง้เปน็สบิเปน็รอ้ยร�ยจะกล�ยเปน็คูแ่ขง่ กอ็�จ
จะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นไม่ดีเท่�ที่ควร แล้วพันธมิตรเร�ก็ทำ�ง�นเก่งอยู่
แล้ว ผลิตคนเยอะแยะ ก็ดีแล้ว ช่วงนี้มห�วิทย�ลัยของไทยก็เยอะ
ม�ก ไม่ต้องมีอีกแห่งก็ได้

ตอนนั้นบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มรู้จัก สวทช. 
หรือยัง เขาสนใจงานของ สวทช. และนำาไปปรับใช้
มากน้อยแค่ไหน

คอ่ยๆ รูจ้กัขึน้ม�เปน็ลำ�ดบั บรษิทัใหญ่ๆ  รูจ้กัเร�ม�ตัง้แต่
แรกๆ เช่น SC  ปตท. ก็เป็นพันธมิตร เร�คุยกันม�ตั้งน�นแล้ว 
แต่ว่�บริษัทเล็กๆ ยังไม่รู้ เร�เลยได้เริ่มโครงก�รที่ เรียกว่�
โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย หรอื 
ITAP* (Industrial Technology Assistance Program) ทีจ่รงิแลว้เปน็
โครงก�รที่เร�คุยกับแคน�ด�ก่อน แคน�ด�เข�มีโครงก�รที่เรียกว่� 
RA  ( nd strial Research Assistance ro ram) แคน�ด�เข�ไป
ไกลกว�่เร� คอืเข�ชว่ยบรษิทัขน�ดกล�ง ขน�ดเลก็ โดยชว่ยในก�ร
ทำ�วิจัยร่วมกันกับบริษัท แต่ของไทยบริษัทขน�ดกล�ง ขน�ดเล็ก 
ยังไม่มีก�รทำ�วิจัย ผมก็คุยกับหล�ยคน ตอนนั้นมี ศ. ดร.ชัชน�ถ 
(เทพธร�นนท์) เป็นรองผู้อำ�นวยก�รอยู่ ก็คุยกันว่� ถ้�อย่�งนั้นไม่

* TA  ตั้งแต่เดือนมกร�คม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น nnovation and Technolo y
Assistance ro ram

“เราจำาเป็นต้องทำาการวิจัยเอง 

เพราะขืนปล่อยให้มหาวิทยาลัยทำา 

ก็จะไม่ได้งานวิจัยประยุกต์มากนัก

เลยต้องทำาทั้งคู่”
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น่�จะเรียกว่� RA  แต่น่�จะเรียกว่� TA  คือ nd strial Techno
lo y Assistance ro ram โดยเร�เข้�ไปช่วยอย่�งเช่น อ�จจะเป็น
บริษัทเซร�มิกที่ลำ�ป�งทำ�เครื่องเซร�มิกออกม�เกือบดีแล้ว แต่เสีย
เยอะ เผ�ออกม�แตกบ�้ง สไีมต่รงบ�้ง อะไรเยอะแยะ แสดงว�่ข�ด
เรื่องเทคนิค เร�ก็ช่วยห�เทคโนโลยีที่จะทำ�ให้เข�ทำ�ให้ได้ดี หรือมี
บริษัทที่ทำ�สมุนไพรก็ทำ�ออกม�ได้ดี แต่คุณภ�พมันยังไม่สม่ำ�เสมอ 
เพร�ะฉะนั้นก็เข้�ไปช่วย 

ง�นพวกนีไ้มเ่ชงิเปน็ง�นวจัิยทีไ่ดรั้บก�รตพีมิพห์รอก แตเ่ร�
ไปช่วยเข� เร�ถึงได้ทำ�ออกม�เป็น TA  เป็นโครงก�รที่เร�ไปช่วย
เข� เรื่องเหล่�นี้บริษัทเอกชนระดับใหญ่พอรู้แล้วว่�มีคว�มสำ�คัญ 
ส่วนบริษัทขน�ดกล�ง ขน�ดเล็กก็พอรู้เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่�จะทำ�
ยังไง เร�ก็ไปช่วยเข� ก็ค่อยๆ ช่วยกันขึ้นม� แล้วที่สำ�คัญเร�ร่วม
กับพันธมิตรของเร�ในมห�วิทย�ลัย TA  ใช้คนในมห�วิทย�ลัย
เยอะม�ก เพร�ะท�งมห�วิทย�ลัยมีภูมิอยู่แล้ว แต่อ�จไม่ได้มี
คว�มเชื่อมโยงไปในท�งอุตส�หกรรม เร�ก็ช่วยเชื่อมโยงให้เข� 
นี่เป็นโครงก�รในช่วงนั้นจะเป็นลักษณะนี้ 

ในระยะหลังผมคิดว่�เร�ก็มีคว�มแข็งแรงขึ้นเยอะ เร�
ทำ�เองได้เยอะแล้ว แต่แม้แต่เดียวนี้ผมก็ยังคิดว่� ก�รร่วมมือ
กับมห�วิทย�ลัยมีคว�มสำ�คัญ เพร�ะหล�ยๆ เร่ืองเร�ต้องก�ร
มห�วิทย�ลัย ให้เข�ไปดูว่�ในระดับโลกมีอะไรแล้วนำ�เข้�ม�ดู 
นำ�เข�้ม�เลอืกว่�อะไรท่ีเร�ทำ�ได ้ซึง่ สวทช. ตอนนีเ้ร�มีคนเกง่เยอะ
แล้ว แต่เร�จะทำ�ง�นในระดับประชิดตัวกับท�งด้�นผู้ใช้ม�กกว่� 
ไม่ว่�จะระดับกล�ง ระดับเล็ก หรือระดับใหญ่

ขณะดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ สวทช. มีอะไรเป็น
อปุสรรคสำาคญั แลว้อาจารยผ์า่นความยากลำาบาก
นั้นมาได้อย่างไร

ผมอ�จจะโชคดีว่�ช่วงนั้น ก�รเมืองถึงแม้จะลุ่มๆ ดอนๆ 
แต่ส่วนม�กแล้วนักก�รเมืองเห็นคว�มสำ�คัญ และเปิดท�งให้เร�
ทำ�ง�น ก�รเมืองเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดในก�รทำ�ง�นในระดับนี้ ใน
ก�รทีจ่ะนำ�หน่วยง�นเชน่น้ี �มรสมุไปได ้เร�จะตอ้งเข�้ใจ และอย�่
ไปมองก�รเมอืงในแงล่บ เร�ตอ้งมองดวู�่ก�รเมืองมีคว�มสำ�คญัใน
แง่ที่นำ�นโยบ�ยม�สู่ก�รป ิบัติได้ นำ�เอ�ทรัพย�กรต่�งๆ ม�ได้ ให้
คน ใหร้ะบบอะไรต�่งๆ ได ้เพร�ะฉะนัน้ก�รเมืองมีประโยชน ์แตใ่น
ขณะเดียวกนัก�รเมอืงกม็โีทษไดด้ว้ย เร�รู้ว�่นกัก�รเมืองบ�งคนกรี็บ
ร้อนเหลือเกิน ไม่รู้จะรีบไปไหน รีบทำ�อะไรต่�งๆ (หัวเร�ะ) บ�งที
ก็ไม่สมควร เพร�ะฉะนั้นเร�ต้องว�งตัวให้เหม�ะสม

ก�รท่ีจะทำ�ง�นเชน่น้ี มนัเหมือนกบัเร�อยูต่รงกล�งระหว�่ง
นักวิช�ก�รกับผู้กุมนโยบ�ย เร�จะถูกอิทธิพลจ�กก�รเมืองให้ทำ�
โน่นทำ�นี่ บ�งทีเป็นเรื่องที่เหม�ะสม เร�ก็ร่วมมือด้วย เพร�ะเข�ก็
ตอ้งก�รผลง�น แตบ่�งทถี�้ผดิหลกัก�ร หรอืไมช่อบม�พ�กล เร�ก็
ต้องห�วิธีที่จะชี้แจง และห�กนโยบ�ยดีแล้ว แต่ต้องก�รก�รป ิบัติ 
เร�กส็�ม�รถแนะนำ�แนวท�งทีถ่กูตอ้งเหม�ะสมได ้ ก�รเมืองคล�้ย
กับกองไฟที่ให้คว�มอบอุ่นในย�มหน�ว แต่ถ้�ใกล้เกินไปมันก็ร้อน  
ถ้�ไกลเกินไปก็หน�ว เร�จะมัวแต่ม�ทำ�อะไรไม่รู้กอกๆ แกกๆ 
ทำ�ง�นวิช�ก�ร บอกฉันเป็นนักวิช�ก�ร มันก็ไม่ได้ มันไม่ได้ตอบ
คำ�ถ�มของท�งด�้นนโยบ�ย ซึง่เข�จำ�เปน็ตอ้งเอ�ไปตอบประช�ชน 
เพร�ะฉะนั้นเร�ต้องอยู่ตรงกล�งให้พอดีๆ ผมมีประสบก�รณ์ผ่�น
นักก�รเมืองม�ม�ก บ�งคนมีคว�มตั้งใจดี และมีนโยบ�ยที่ดีม�ก 
เร�ส�ม�รถตอบสนองและก้�วไปได้เร็ว  หล�ยคนก็อ�จจะเกรงใจ
ผม ก็คล้�ยๆ ปล่อยๆ ไป ไม่เป็นบวกหรือลบ ไม่เคยมีใครที่ม�
แบบบีบคั้นอย่�งรุนแรง มี 2 3 ร�ยเหมือนกันที่พูดแปลกๆ หรือใช้
แรงกดดันใหเ้ปน็ต�มทีเ่ข�ตอ้งก�ร สว่นม�กจะเปน็เร่ืองก�รแตง่ตัง้
บคุคล  บ�งทหี�กเปน็เรือ่งโครงก�ร ซึง่เปน็ต�มนโยบ�ยทีด่อียูแ่ลว้ 
เร�กพ็จิ�รณ�ได ้ห�กฉกีไปไกลเร�กต็อ้งคยุกนัใหมี้คว�มเข�้ใจตรง

กนั มบี�งทเีหมอืนกนัทีเ่ร�โดนคล�้ยๆ บงัคบั โดนบบีจ�กก�รเมอืง
ให้ทำ�โน่นทำ�นี่ แต่ว่�ที่ผ่�นม�สำ�หรับผม โชคดีที่ไม่มีอะไรที่รุนแรง
นัก นักก�รเมืองที่ม�ทำ�ง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์ก็ต้องเป็นนักก�ร
เมืองที่มีระดับเหมือนกัน เข�ก็อย�กมีประวัติและผลง�นของเข�ที่
ดี เพร�ะฉะนั้นที่ผ่�นม�ส่วนใหญ่จึงค่อนข้�งดี แล้วเข�ก็ได้สร้�ง
คุณูปก�ร สร้�งประโยชน์ให้วงก�รวิทย�ศ�สตร์เยอะ ผมคิดว่�ป็น
เรื่องที่ดีเป็นส่วนม�ก

ช่วงเวลาเกือบ 7 ปีที่ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
สวทช. (พ.ศ. 2534-2541) ความภาคภูมิใจสูงสุด
ของอาจารย์ในตอนนั้นคืออะไร

ผมคิดว่�คือก�รที่ผมส�ม�รถช่วยให้เกิดระบบที่มีก�ร
สนบัสนนุ นำ�เอ�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยมี�ใชเ้พือ่ประโยชนข์อง
สังคม และทำ�ให้ประเทศไทยมีคว�มก้�วหน้�ได้ แล้วผมโชคดีที่ได้
รบัก�รไวเ้นือ้เชือ่ใจจ�กผูใ้หญ่ใหม้�ทำ�ง�นนี ้นอกจ�กที ่สวทช. แล้ว 
ที่ สกว. ผมก็มีส่วนร่วมในก�รร่�งกฎหม�ยให้เกิดขึ้น และได้ช่วย
ทำ�ง�น ร่วมง�นกันม� นอกจ�กนั้น ก่อนหน้�ที่จะม� สวทช. ผม
ก็ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในก�รตั้งกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
(สมัยนั้นใช้ชื่อว่� วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และก�รพลังง�น) และ
ในภ�ยหลัง เมื่อผมได้ม�เป็นรัฐมนตรีของกระทรวงนี้ ก็ได้ผลักดัน
ใหม้สีำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม (สวทน.) ขึ้น สิ่งต่�งๆ เหล่�นี้เป็นเรื่องที่ผมภูมิใจที่ได้
ช่วยให้เกิดขึ้น และต้องขอบคุณเพื่อนร่วมง�นทุกท่�นที่ช่วย ไม่ว่�
จะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

ผมไม่ได้เป็นคนมห�วิทย�ลัยล้วนๆ คืออยู่มห�วิทย�ลัย
ม�กว่� 20 ปีเหมือนกัน แต่ผมคิดว่�ก�รที่ผมนำ�เอ�ระบบง�นวิจัย
ม�ให้ท�ง �ยร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐ ได้ทำ�เป็นหน่วยง�นวิจัย 
ทั้งหน่วยง�นสนับสนุน และหน่วยง�นที่ทำ�ง�นด้วย และทำ�ได้โดย
มีคว�มอิสระ มีคว�มโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปบดบัง
บทบ�ทของมห�วิทย�ลัย ที่จริงแล้วร่วมกันไปด้วยซ้ำ� ก็เป็นก�ร
สร้�งระบบที่น่�จะดี 

ต้องยอมรับว่� ระบบนี้มีคนวิจ�รณ์เยอะเหมือนกัน มีคน
วิจ�รณ์สองแบบเลย กลุ่มหนึ่งบอกว่� ง�นของเร�ยังกอกแกก ยัง
ไปไม่ถึงระดับโลก ทำ�อะไรไม่เห็นได้ดีจริงจังสักอย่�ง ยังไม่ถึง
พริกถึงขิง ยังไม่อยู่ในระดับส�ยต�หรือท็อปเทนอะไรแบบนี้ ก็เป็น
กลุ่มหนึ่งที่วิจ�รณ์ อีกกลุ่มก็บอกว่� อะไรไม่รู้ไปสนับสนุนง�นวิจัย
ไม่ได้ผล ไม่ได้เรื่อง น่�จะสนับสนุนคนไทยให้ทำ�อะไรให้ชัดเจน 
อย่�งอุตส�หกรรมรถยนต์เร�ก็ต้องสร้�งคนให้เซอร์วิสเป็น อะไร
ทำ�นองนี้ คือพูดง่�ยๆ ให้ทำ�ในระดับเทคนิค อย่�ไปทำ�ง�นวิจัยที่
เลอเลิศม�กนัก 

ผมโดนโจมตีทั้งสองแบบ แต่ผมคิดว่�ผมอยู่ตรงกล�ง 
หล�ยอย�่งเร�ตอ้งก�รไปสูร่ะดบัโลก แตห่ล�ยอย�่งเร�กต็อ้งเหลยีว
หลงักลับม�ดวู�่ คนไทยยงัไปไม่ไดน้ะ ยงัต้องทำ�ในระดบัพืน้ๆ กอ่น 
ผมอย�กทำ�ทั้งคู่ พออย�กทำ�ทั้งคู่ปุบ โดนโจมตีอีกแบบ ว่�ทำ�ม�ก
ไป ไม่รู้จักเน้น  ไม่รู้จักโฟกัส  หล�ยคนให้เร�ทำ�อย่�งไต้หวันบ้�ง 
เก�หลีบ้�ง สิงคโปร์บ้�ง แต่เร�ทำ�เท่�ที่เร�คิดว่�เหม�ะสมสำ�หรับ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งต่�งกับประเทศเหล่�นี้  เร�คล้�ยคนวัย
รุ่นที่กำ�ลังโตและห�แนวท�งต่อยอดคว�มส�ม�รถเดิมท่ีเหม�ะสม  
อ�จไม่เหมือนคนอืน่ท่ีบ�งคนโตแลว้ ห�ท�งสูร่ะดบัสดุยอด บ�งคน
ต�มหลงัเร�ม�เพิง่เริม่ตัง้ไข่  เร�อยูร่ะดบักำ�ลงัตอ่ยอดสร�้งอน�คต

อาจารย์มองแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างไรบ้าง

ผมคดิว�่ตอนนีเ้มอืงไทยขึน้สูอ่กียคุหนึง่แลว้ ตอนนีเ้ร�เริม่มี
คนแล้ว ถ้�เร�เทียบในประเทศอ�เซียนถือว่�ไม่เลวเลย ถ้�เผื่อจะมี
อะไรทีเ่สยีด�ยกค็อื แตก่อ่นเร�เคยเปน็ร�วๆ ที ่2 ของอ�เซยีน รอง
จ�กสงิคโปร ์แตใ่นระยะหลงั 5 ปหีลงั ม�เลเซยีแซงเร�ข้ึนไป เพร�ะ
ว่�เข�ทุม่ม�กกว�่เร� เร�ยงัไมทุ่ม่เทไดม้�กเท�่เข� แตโ่ดยทัว่ไปแลว้
ผมว่�เมืองไทยมีอน�คตที่ดี และก็จำ�เป็นจะต้องมีอน�คตที่ดีเช่นนี้ 
เพร�ะถ้�เร�ไม่เลือกท�งนี้ ไม่เลือกวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เร�
ก็ไม่มีท�งไป เพร�ะว่�มันเป็นโลกของก�รแข่งขัน และเมืองไทยก็
หมดยุคท่ีจะทำ�เรื่องก�รเกษตรแบบผลิตวัตถุดิบ หรือเรื่องแรงง�น 
เรื่องอะไรแบบพื้นๆ หล�ยๆ ประเทศตั้งแต่เวียดน�ม ล�ว เขมร 
พม่� ตอนนี้เข�เริ่มข้ึนม�แล้ว  อย่�ไปคิดทำ�เรื่องท่ีแข่งขันไม่ได้ 
มันไม่มีท�งเลือกแล้ว เร�ต้องไต่บันไดขึ้นไป ทำ�เรื่องที่ต้องก�ร
สมอง ตอ้งก�รคว�มชำ�นชิำ�น�ญ ในแงน่ีว้ทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี
ยิ่งมีคว�มสำ�คัญขึ้นเรื่อยๆ

“คนไนจีเรียที่รับเข้ามาทำาแล็บ

บางคนมาที่นี่เขาร้องไห้บอกว่า

ไนจีเรียรวยกว่าเมืองไทยเยอะ

แต่ไนจีเรียไม่เคยทำาได้อย่างนี้”
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บอกได้มั้ยว่าตอนนั้นเหนื่อยหรือสนุกกับการปั้น 
สวทช. แค่ไหน

ไมเ่หน่ือยนะ ผมเปน็คนทีอ่�จจะโชคดอีย�่งหนึง่คอืไม่คอ่ย
เหนือ่ย เดยีวนี ้เออ...ชกัมเีหนือ่ยบ�้งนดิหนอ่ย (หวัเร�ะ) แตต่อนนัน้
ไมรู่ส้กึเหนือ่ยเลย รูส้กึว�่ทกุอย�่งมนัท�้ท�ยเร� และผมเองเปน็คน
เชื่อในเรื่องหลักก�ร และก�รทำ�ง�นในระดับที่เร�รู้เรื่องจริง เช่นใน
ก�รท่ีผมเองยังจะตอ้งรูว่้�วิทย�ศ�สตร์เข�ไปถงึตรงจดุไหนโดยก�ร
ทำ�วจิยัเอง ผมมทีีมท่ีชว่ยทำ�ง�นวจิยัอยู ่เพือ่ทีเ่ร�จะไดผ้ลติของดว้ย
ตวัเอง และจบัชพีจรของวทิย�ศ�สตรไ์ด ้และง�นของเร�กจ็ะอยูใ่น
ระดบัโลกดว้ย ไมใ่ชง่�นกิกๆ กอกๆ ทีไ่ม่มีคว�มหม�ย กท็ำ�ตรงนัน้
จุดหนึ่ง และอีกจุดในด้�นนโยบ�ย 

ผมโชคดีด้วยที่ผมได้เพื่อนร่วมง�นที่ดีทั้งนั้น และช่วยกัน
ไดอ้ย�่งด ีคอืเร�มีคว�มรูส้กึว�่เร�เปน็เหมอืนกบัผูบ้กุเบิก จรงิอยู่มี
คนบุกเบิกม�ก่อนหน้�เร� แต่ว่�เร�บุกเบิกในแง่ที่นำ�ง�นวิจัยม�ใช้
ในสังคม ง�นเช่นนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น แต่ก่อนนั้นมีง�นวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
ก็ดีใจแล้ว แต่ของเร�เกินไปกว่�นั้น มันไม่ใช่แค่ตีพิมพ์ แต่ส�ม�รถ
เอ�ไปใช้ได้จริง ผมก็ดีใจที่มีทีมง�นที่ดี และต่อเนื่องกันม�จนถึง
ปัจจุบัน และหวังไปถึงอน�คตอันไกลด้วย

“ถ้าเราไม่เลือกทางนี้ 

ไม่เลือกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เราจะไม่มีทางไป เพราะว่ามันเป็นโลก

ของการแข่งขัน และเมืองไทยหมดยุค

จะทำาเรื่องอะไรแบบพื้นๆ แล้ว”
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ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ในห้วงเวลาที่โลกเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งกำาลังโตวันโตคืน ได้ผู้บริหารฝีมือ

ดี อดีตผู้อำานวยการคนแรกของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ มานั่งเก้าอี้ผู้อำานวยการคนที่ 2 ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2541-2547 ภารกิจสำาคัญคือการแตกหน่อต่อยอดงานวิจัยต่างๆ พร้อม

ไปกับการแนะนำาตัวต่อสาธารณะถึงบทบาทหน้าที่อันสำาคัญขององค์กรแห่งนี้

ในการพัฒนาประเทศ

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เคยดำารงตำาแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง และเป็นกำาลงัหลกัในการจดัต้ังศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมท้ังเป็นผู้อำานวยการศูนย์แห่งนี้เป็น

คนแรก ก่อนจะมารับตำาแหน่งผู้อำานวยการ สวทช. จนครบวาระ 2 สมัย ท่านเป็น

วิศวกรคนแรกที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และได้รับการยอมรับในฐานะ

บุคคลสำาคัญที่ทำาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีแบบแผน

ในชว่งเวลา 6 ปขีองการบรหิารสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิแมจ้ะตอ้งเผชญิกบัวกิฤตเิศรษฐกจิซึง่สวนทางกบัความเตบิโตขององค์กร 

แต่ดว้ยความเชือ่ม่ันในพลงัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผลงานวจิยัหลายชิน้ได้

รบัการตอบรบัเปน็อยา่งดจีากภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี ้กย็งัมกีารวางรากฐาน

ดา้นไอทขีององคก์รจนมคีวามเขม้แขง็ และสามารถเปน็หลกัใหป้ระเทศพร้อมรบัมอื

กับกระแสคลื่นไอทีที่เกิดโลกาภิวัตน์ไปทั่วโลก จนเป็นหมุดหมายสำาคัญของการ

บรหิาร  ควบคูไ่ปกบัการบกุเบกิกอ่สรา้งอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย (Thailand 

Science Park) และการเกดิศนูยว์จิยัแหง่ชาตนิอ้งใหม ่คอื ศนูยน์าโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ

ขยายฐานงานวิจัย
เพื่อก้าวไกลอย่างมั่นคง
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เริม่ตน้บริหารงานทา่มกลางวิกฤตเิศรษฐกจิตอ้งตัง้
หลักอย่างไรถึงจะประคับประคององค์กรให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างราบรื่น

ตอนน้ันเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่เรียกกันว่�วิกฤติต้มยำ�กุ้ง 
เริ่มต้นจ�กประเทศไทยแล้วต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นในเอเซีย 
ผมม�รับตำ�แหน่งตอนช่วงเกิดปัญห�นี้พอดี ก�รก่อสร้�งประสบ
ปัญห� อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง
ต้องหยุดชะงัก เรียกว่�ปันจั่นไม่หมุนเลย ก�รก่อสร้�งของทีเมค 
(T C  Thailand icroelectronic Center) ของเนคเทคที่
ฉะเชิงเทร�ก็ประสบปัญห�เช่นเดียวกัน โชคดีที่รัฐบ�ลมีม�ตรก�ร
ผ่อนปรนให้กับผู้รับเหม� ทำ�ให้ง�นก่อสร้�งทั้งสองแห่งเดินต่อไป
ได้ หลังจ�กนั้นเร�ก็เริ่มทยอยย้�ยที่ทำ�ง�นจ�กอ�ค�ร สวทช. ที่
ถนนโยธีและที่อ่ืนเข้�ม�อยู่ที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยกัน 
ผมเองก็เริ่มถ�มตัวเองว่�จะพ� สวทช. ไปท�งไหน จะตอบ
คำ�ถ�มอะไรของประเทศ อะไรเป็นประเด็นที่สังคมจะเข้�ใจเร� 
ตอนนั้นคนรู้จัก สวทช. น้อย คนมักจะรู้จักศูนย์แห่งช�ติทั้งส�ม 
คือ เนคเทค ไบโอเทค และเอ็มเทค เพร�ะมีนักวิจัยที่สร้�งผลง�น
วิจัยออกม�ในน�มของแต่ละศูนย์แห่งช�ติ ผมก็เริ่มคิดว่�ห�กจะ
ให้คนรู้จัก สวทช. ต้องทำ�อย่�งไร พอเริ่มศึกษ�ก็เชื่อว่�อุทย�น
วทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย น่�จะเปน็ตวัสำ�คญัทีท่ำ�ใหค้นรูจ้กั สวทช. ได้

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมศึกษ�แล้วว่�มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคมม�กทีเดียวคือโครงก�ร TA  ( nd strial Technolo y 
Assistance ro ram) สวทช. ส่งผู้เชี่ยวช�ญทั้งจ�ก สวทช. หรือ
จ�กภ�ยนอก สวทช. รวมทั้งจ�กต่�งประเทศด้วยเข้�ไปช่วยภ�ค
เอกชน เมื่อเข�แสดงคว�มสนใจว่�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีใด
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยง�นของเข� เร�ก็จะพ�ไปดูกิจกรรมใน
ต่�งประเทศหรือส่งผู้เชี่ยวช�ญไปเป็นที่ปรึกษ� ห�กสนใจอย�กได้
เงินกู้ดอกเบ้ียต่ำ� เร�ก็ห�เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�ให้เพื่อซื้ออุปกรณ์ใช้ใน
โรงง�น นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลยังยกเว้นภ�ษีเวล�เอกชนทำ�ง�นวิจัยอีก
ดว้ย TA  น้ีผมคดิว่�เป็นประโยชนม์�ก เร�ไม่ไดค้ำ�นงึเพยีงง�นวจิยั
เปน็สำ�คญั เร�สนใจว่�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยจีะนำ�ไปยกระดบั
อุตส�หกรรมไทยได้อย่�งไร

พอเข้�ใจสองประเด็นนี้แล้ว ผมก็ไปอ่�น พ.ร.บ. สวทช. 
ซึ่งก็พบว่� พ.ร.บ. กำ�หนดหน้�ที่ของ สวทช. ไว้ 4 เรื่อง คือ 
ก�รวิจัยและพัฒน� ก�รพัฒน�กำ�ลังคน โครงสร้�งพื้นฐ�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี คนทั่วไป
มักสนใจถ่�ยทอดเทคโนโลยี นับตั้งแต่อยู่ศูนย์เนคเทคจนม�ถึง 
สวทช. ผมก็ตระหนักดีว่� เร�จะต้องทำ�ตัวไม่เหมือนมห�วิทย�ลัย 
มห�วิทย�ลัยสนใจทำ�ง�นวิจัยเพื่อตีพิมพ์เป็นสำ�คัญ แต่เร�ควร
จะต้องทำ�ง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อตอบสนองอุตส�หกรรมเป็น
สำ�คัญ ฉะน้ันกลยุทธ์ก็เป็นว่� TA  นับเป็นก�รออกไปข้�งนอก
ไปช่วยอุตส�หกรรม อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยก็เป็นกลไก
พย�ย�มที่จะดึงคนเข้�ม�อยู่ในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 
เพื่อทำ�ง�นกับศูนย์แห่งช�ติ เร�ก็เริ่มประสบคว�มสำ�เร็จเรื่อยม�
จนปัจจุบัน อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ต้นแบบนั้นเกิดโดยธรรมช�ติแถว
ซิลิคอนวัลเลย์ในสหรัฐอเมริก�ม�ก่อน สถ�นที่ดังกล่�วเป็นบริเวณ
ภูมิศ�สตร์ท่ีกว้�งขว�ง เป็นแหล่งที่นักวิจัย สถ�บันวิจัย และ
มห�วทิย�ลยัม�รว่มทำ�ง�นดว้ยกนั สร้�งบริษัทสมัยใหม่ทีท่นัตอ่ก�ร
เปล่ียนแปลงของวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยจีนประสบคว�มสำ�เร็จ
ก�้วหน�้ม�ถึงปัจจุบัน ประเทศอืน่กเ็อ�ไปเปน็ตวัอย�่ง ประเทศไทย
กศ็กึษ�ม�น�นแลว้จึงไดส้ร�้งอทุย�น วทิย�ศ�สตร์ประเทศไทย ซึง่
เร�มีศูนย์แห่งช�ติทั้งหล�ย มีมห�วิทย�ลัยอย่�ง A T ม.กรุงเทพ 
ม.รังสิต แล้วก็มีนวนคร แม้ว่�จะยังไม่มีป ิสัมพันธ์กันเท่�ไรแต่ก็
เต็มไปด้วยศักยภ�พ

ในสถานการณ์อย่างนั้นแน่นอนว่าการบริหารงาน
ย่อมมีติดขัดบ้าง อาจารย์ก้าวข้ามอุปสรรคนั้นมา
ได้อย่างไร

คนของ สวทช. ต้องเข�้ใจว่� หน้�ทีเ่ร�คอือะไรกนัแน ่ก�ร
ทำ�วิจัยและพัฒน�นั้น เร�ต้องเป็นหน่วยวิจัยให้กับอุตส�หกรรม
ไทย โดยเฉพ�ะบริษัทเอสเอ็มอีซึ่งย�กที่จะลงทุนวิจัยเองได้เพร�ะ
ตน้ทนุมนัสงู อกีทัง้ห�กลงทนุเองกเ็สีย่งม�ก ฉะนัน้ สวทช. มหีน�้ที่
รับคว�มเส่ียง เร�ต้องพย�ย�มทำ�ง�นให้เอกชนและลดช่องว่�ง
สังคม แม้นว่�จะออกม�เป็นผลง�นตีพิมพ์บ้�งก็ไม่เป็นไรเพร�ะ
เร�ก็ต้องค้นห�คว�มรู้ใหม่ด้วย นักวิจัยเร�เรียนม�จ�กเมืองนอก 
เมื่อยังเริ่มทำ�ง�นกับเอกชนไม่ได้ ก็ตีพิมพ์ผลง�นวิจัยไปพล�งก่อน 
สะสมคว�มรู้ไปก่อน ก�รทำ�ง�นกับภ�คเอกชนนั้น นอกจ�ก TA  
แล้ว แต่ละศูนย์แห่งช�ติก็เริ่มตอบสนองเอกชนม�กขึ้นต�มลำ�ดับ 
เอ็มเทคตอนนั้นเข�เปิดให้เอกชนม�ทดสอบโลหะและวัสดุได้ และ
ม�ใช้เครื่องมือวัดได้ เอกชนเข�ก็พอใจ เนคเทคก็มีโครงก�รตรวจ
สอบม�ตรฐ�นคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ�้ ซึง่ตอนหลงักข็ย�ยไปสูม่�ตรฐ�น
ผลติภณั อ์ืน่เปน็ประโยชนม์�จนปจัจบุนั  อนันีน้บัเปน็ชอ่งท�งแรก
ทีเ่ปดิใหเ้อกชนรูจ้กัประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจ�กเร� ตัง้แตอ่ยูเ่นคเทคนัน้
ผมมีนโยบ�ยที่จะให้เอกชนเข้�ม�ทำ�วิจัยกับเร�ก่อนโดยยังไม่ต้อง
ไปกงัวลว�่ค�่ใชจ้�่ยจะเปน็อย�่งไร คอืใหค้ว�มยดืหยุน่เปน็กรณไีป
แต่ก็ต้องอธิบ�ยได้ว่�ตรงต�มระเบียบ ผมคิดว่� สวทช. และศูนย์
แห่งช�ติเป็นสมบัติของคนทั้งประเทศ ทำ�อย่�งไรจะให้เข�ได้รับ
ประโยชน์ม�กที่สุด ทำ�อย่�งไรให้ประเทศไทยก้�วไปข้�งหน้�ด้วย
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีพร้อมๆ กัน

นักวิจัยที่จบปริญญ�เอกม� มีคว�มรู้สูง ส�ม�รถค้นคว้�
ห�สิ่งที่ไม่เคยมีม�ก่อนในโลกนี้ได้ ห�กได้รับนโยบ�ยและก�ร
สนบัสนนุทีเ่พยีงพอกส็�ม�รถวจิยัพฒัน�เพือ่ตอบโจทยข์องประเทศ
ซึ่งมักจะเป็นง�นวิจัยปล�ยน้ำ�ได้ ผลลัพธ์ที่ได้อ�จต่�งไปจ�กตอน
ทำ�ง�นวิจัยในต่�งประเทศแต่ตอบปัญห�เศรษฐกิจและสังคมไทย
ได้ ห�กทำ�ได้ลึกซึ้งก็ส�ม�รถนำ�ไปตีพิมพ์ได้ด้วย ตัวอย่�งใน
ปัจจุบันนี้ที่ผมชวนนักวิจัยจ�กเนคเทคและเอ็มเทคให้ม�ร่วมกันทำ� 
ซีทีสแกนเนอร์ (CT Scanner : Computerized Tomography 
Scanner) ก็ประสบคว�มสำ�เร็จ นักวิจัยทุกคนสนใจร่วมมือกัน 
ส�ม�รถผ่�นก�รทดสอบจริยธรรมท�งก�รแพทย์และม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัยท�งวิศวกรรมศ�สตร์ มีก�รเผยแพร่ไปสู่ 4 หน่วย
ง�น และมผีูใ้ชง้�นแลว้นบัพนัคน และยงัเพิม่ขึน้ม�กทกุวนั ง�นวจิยั 
เครื่องช่วยฟัง (hearing aids) ซึ่ง ดร.พศิน อิศรเสน� ณ อยุธย� 
แหง่เนคเทคและคณะกป็ระสบคว�มสำ�เรจ็ถงึผูใ้ชแ้ละเอกชนเชน่กนั 
ผมตอ้งขออภยัทีย่กตวัอย�่งทีผ่มเกีย่วขอ้งเท�่นัน้ ทีจ่รงิยงัมงี�นอืน่
ของนักวิจัยท่�นอื่นๆ อีกม�กที่เข้�ถึงเอกชนและผู้ใช้ 

ที่เล่�เรื่องนี้ก็เพื่อจะบอกว่�เวล�จะชวนเอกชนม�ทำ�ง�น
กบัเร� เร�ตอ้งมชีอ่งท�งใหเ้ข�เข�้ม�ไดโ้ดยอ�จชวนม�ทำ�อย�่งอืน่
ที่ไม่ใช่วิจัยก่อน ให้เข�ม�ใช้บริก�รทดสอบ บริก�รอบรม บริก�ร
ตรวจวัดม�ตรฐ�น บริก�รเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� บริก�รผู้เชี่ยวช�ญช่วย
แก้ไขปัญห�ของเข� ตอนนั้น สวทช. เริ่มได้ตรงนี้ม�เรื่อยๆ เร�
ก็มีช่องท�งม�จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งผมเชื่อว่�สังคมยอมรับและเห็น
ประโยชน์ของ สวทช.

บทบาทของอาจารย์ในเวลานั้นนอกจากจะผลักดัน
เรื่องงานวิจัยแล้ว อาจารย์มีวิธีการสื่อสารกับ
องค์กรอื่นๆ รวมทั้งคนทั่วไปอย่างไร

ผมมัน่ใจในตวัเองเรือ่งง�นวจิยัทีผ่มทำ�ดว้ยตนเองและของ
นักวิจัยอื่นใน สวทช. ม�ก ผมชอบเรื่องง�นวิจัยทั้งตีพิมพ์เผยแพร่
และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในสังคมไทย เมื่อมีผลง�นของ สวทช. ผม
ก็จะนำ�ไปเผยแพร่ท�งทีวีบ่อยตั้งแต่อยู่เนคเทคแล้ว ผมไม่ได้จ้�ง

ประช�สัมพันธ์เพร�ะยังไม่มีคว�มจำ�เป็นและต้องก�รประหยัด ผม
ใชส้ำ�นกัง�นผูอ้ำ�นวยก�ร สวทช. ทำ�หน�้ทีน่ีแ้ละใหอ้ยูใ่กลต้วัผมเพือ่
ป้องกันคว�มผิดพล�ดในก�รออกข่�ว นักข่�วก็สนิทกันเพร�ะเข�ก็
สนใจม�ห�ข่�วจ�กผมเสมอ จะออกทีวเีช้�ตรูห่รอืดกึดืน่อย�่งไร ผม
ก็ไปเพื่อเผยแพร่ง�นของ สวทช. ตอนจัดง�นประจำ�ปี ผมก็ไปออก
ข่�วท�งทีวีและแถลงต่อนักข่�วหนังสือพิมพ์ ร�ยก�รสมัยก่อนเข�
ต้องก�รข่�วม�ก หนังสือพิมพ์ต้องก�รจะสัมภ�ษณ์ ผมก็ให้เวล�
แก่นักข่�วเสมอ อีกประก�รหนึ่งก่อนผมม�อยู่ สวทช. นั้น ผมเป็น
ผู้อำ�นวยก�รเนคเทค เนคเทคนี่คนรู้จักม�ก ถ�มว่�ทำ�ไมคนถึง
รู้จักม�ก ก็เพร�ะว่�เร�มีคณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศแห่ง
ช�ติ ซึ่งน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น ผมเป็นเลข�นุก�ร เวล�ออก
ข�่วมนัง�่ย พอประชมุเสรจ็ผมกแ็ถลงข�่วทีท่ำ�เนยีบ นกัข�่วนัง่เตม็ 
ปกติผมจะไม่ออกด้วยตัวเองโดยลำ�พัง ผมจะเรียนเชิญรัฐมนตรีม�
ออกด้วย เพร�ะผมรู้ว่�นักข่�วชอบถ�มรัฐมนตรี ผมจะให้เกียรติ
รัฐมนตรีเป็นผู้แถลงก่อนเสมอ ผมจะกล่�วน้อยที่สุด หลังจบเป็น
ท�งก�รและรัฐมนตรีท่�นกลับแล้ว นักข่�วก็จะม�ขอร�ยละเอียด
จ�กผมอีกที ผมพอสรุปให้ได้ว่�ผมมั่นใจในผลง�นของ สวทช. จน
ผมกล้�ท่ีจะแถลงหรือให้สัมภ�ษณ์นักข่�วได้ ยิ่งเป็นง�นท่ีผมทำ�
ด้วยตนเองกับมือยิ่งมั่นใจ

ในสมัยที่อาจารย์เป็นผู้บริหาร สวทช. งานด้านไอที
ถือว่าก้าวหน้าไปมาก อยากให้อาจารย์เล่าถึงความ
สำาเร็จในครั้งนั้น

ในยุคที่ สวทช. ตั้งขึ้นม�ประม�ณ พ.ศ. 2534 ผมเป็น
ผู้อำ�นวยก�รเนคเทค รัฐบ�ลอ�นันท์ ปันย�รชุน เรียกให้ผมไป
พบ ผมไปพบท่�นรองน�ยกรัฐมนตรี เสน�ะ อูน�กูล ท่�นบอก
ว่�เดียวนี้ไอทีกำ�ลังเปลี่ยนแปลงม�ก ผมดีใจม�กเลยที่ได้มีโอก�ส
สนทน�กบัระดบัรองน�ยกรฐัมนตรท่ีีมีวสิยัทัศนก์ว�้งไกลทันตอ่ก�ร
เปล่ียนแปลงของโลก ตอนนัน้กำ�ลงัจะมโีครงสร�้งพืน้ฐ�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ รัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ออกข่�วเรื่อง information s er
hi h ay ซึ่งภ�ยหลังก็คือ อินเทอร์เน็ต นั่นเอง ผมก็เรียนถ�มท่�น
ว่� แล้วท่�นจะให้ผมทำ�อะไร ท่�นบอกว่�อย�กให้ผมม�ช่วยให้
ร�ชก�รได้ใช้ไอทีม�กขึ้นและให้ประเทศไทยพัฒน�ด้�นไอทีให้ทัน
ประเทศอื่นเข� รัฐบ�ลจะต้ังคณะกรรมก�รข้ึนม� น�ยกรัฐมนตรี 
จะมอบท่�นรองน�ยกรัฐมนตรี เสน�ะ ให้ม�เป็นประธ�นกรรมก�ร
ชุดนี้และต้องก�รให้ผมม�ทำ�หน้�ท่ีเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร ผม
ก็เรียนเสนอท่�นว่� สวทช. กำ�ลังยกร่�ง พ.ร.บ. ซ่ึงจะมีเนคเทค
เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. สมควรที่จะให้เนคเทคเป็นสำ�นักง�น
เลข�นุก�รเลยจึงจะดีเพร�ะจะมีกำ�ลังคนและทรัพย�กรอื่นม�
สนองนโยบ�ยของรัฐบ�ลได้เลย ในที่สุด พ.ร.บ. สวทช. ก็ได้รับ
อนุมัติเป็นท�งก�รในเดือนธันว�คม พ.ศ. 2534 เนคเทคก็เป็น
สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศแห่งช�ติ 
พอเริ่มปี พ.ศ. 2535 ก็ทำ�ง�นด้�นนี้กัน ผมชวน ดร.พิเชฐ 
ดุรงคเวโรจน์ (ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีในรฐับ�ลพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อช�) 
ม�เป็นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเลข�นุก�รของโครงก�รนี้ ภ�ยหลัง
มีก�รจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รขึ้น 
เร�ก็ต้องโอนหน้�ที่นี้ไปให้กระทรวงใหม่นี้

ตอนนั้นมันก็ลำ�บ�กเหมือนกัน ลำ�บ�กท่ีคนไม่รู้ว่�ไอทีคือ
อะไร ไม่เหมือนสมัยปัจจบัุนท่ีมีมือถอื มีแท็บเลต็เข้�ถงึอนิเทอรเ์นต็
ได้ ตอนนั้นมีเพียงพีซีแบบตั้งโตะที่ร�ค�แพง รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยตีอนนัน้สนใจว�่ทำ�อย�่งไรคน
ถงึจะรูจั้กคอมพวิเตอร ์มีก�รปรกึษ�ถึงก�รสร�้งละครแล้วให้พระเอก
ใชพ้ซีใีห้ผูช้มไดเ้ห็น แตโ่ชคดท่ีีท่ัวโลกเริม่สนใจใช้อนิเทอรเ์นต็ พลงั
อินเทอร์เน็ตนั้นสูงม�ก เนคเทคเข้�ใจอินเทอร์เน็ต ตอนนั้นผม

“สำาหรับผม คนเราควรนึกถึงสามประการเสมอ

เพื่อครอบครัว เพื่อองค์กร เพื่อประเทศชาติ”
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ตัดสินใจสร้�งอินเทอร์เน็ตในมห�วิทย�ลัยเป็นเครือข่�ยแรกให้คน
ไทยได้ลองใช้ ผมเป็นอธิก�รบดีสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
เจ�้คณุทห�รล�ดกระบงัดว้ยและเปน็ผูอ้ำ�นวยก�รเนคเทคดว้ย เคย
สร้�งเครือข่�ย .25 (โพรโทคอลที่ใช้ในก�รติดต่อสื่อส�รในระบบ 
AN) แต่มันไม่ค่อยประสบผลสำ�เร็จเท่�ไรนัก พออินเทอร์เน็ตม�

ก็ได้จังหวะเปลี่ยนม�เป็นอินเทอร์เน็ต ช่วงแรกๆ คนก็ยังไม่เข้�ใจ
ว่�อินเทอร์เน็ตคืออะไร มีผู้ใหญ่ม�ถ�มว่�ใครเป็นเจ้�ของ ผมบอก
ไม่มีใครเป็นเจ้�ของมีแต่ผู้ให้บริก�ร (service rovider) เข�ก็บอก
อ�จ�รย์พูดอะไรไม่เข้�ใจ มันเป็นไปได้ยังไง เน็ตเวิร์กไม่มีเจ้�ของ 
แล้วถ�มว่�ข้อมูลได้ม�จ�กไหน ผมก็บอกว่�มีหล�ยแหล่งข้อมูล
ส�ม�รถค้นห�ได้และไม่ต้องจ่�ยเงิน ยิ่งเข้�ใจย�กใหญ่ อธิบ�ย
ย�กม�ก แต่พอเนคเทคทำ�เครือข่�ยอินเทอร์เน็ต มห�วิทย�ลัย
เรียกเครือข่�ยไทยส�ร (ThaiSarn) สังคมเริ่มเข้�ใจ เนคเทคมีคน
เก่งม�กพอที่จะทำ� ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นกำ�ลังสำ�คัญใน
บรรด�ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่�ยไทยส�ร (ต่อม�ก็มีเครือข่�ยสคูลเน็ต 
(SchoolNet) ของโรงเรียน) เร�จัดตั้งคณะกรรมก�รเครือข่�ย
อินเทอร์เน็ตในมห�วิทย�ลัย ผมเป็นประธ�นและอ�จ�รย์ทวีศักดิ์
เป็นเลข�นุก�ร เนคเทคมีท้ังคว�มรู้คู่กับทรัพย�กรบุคคลและเงิน
ทุนจึงทำ�สำ�เร็จ ห�กข�ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำ�ง�นลำ�บ�กเพร�ะจะไป
อธิบ�ยให้แหล่งเงินทุนให้เข้�ใจอินเทอร์เน็ตคงย�กม�กที่เข�จะ
อนุมัติ ภ�ยหลังเนคเทคได้จัดตั้งบริษัทลักษณะ s in off เพื่อให้
บรกิ�รอนิเทอรเ์นต็แกค่นทัว่ไปชือ่อินเทอร์เนต็ประเทศไทย ระดมทนุ
อยู่ในตล�ดหลักทรัพย์ม�จนปัจจุบัน

หลังจ�กนั้น พอเปลี่ยนรัฐบ�ลในปี พ.ศ. 2545 มีก�รตั้ง
กระทรวงไอซทีี (กระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร) เร�
ก็ต้องโอนง�นคณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพร�ะเป็นเรื่อง
นโยบ�ยไปให้กระทรวงใหม่ดูแลแทนเร�

ตอนที่จะโอนงานบางส่วนไปไอซีที คิดอย่างไรและ
แก้ปัญหาอย่างไร

เรื่องนี้เรื่องใหญ่ พอมีกระแสบอกจะต้ังกระทรวงไอซีที 
นักวิจัยและพนักง�นเนคเทคก็จะมีคว�มรู้สึกหวั่นไหว มันก็น่�
เห็นใจ เข�คิดว่�จะอยู่ที่นี่ดีหรือไปอยู่กระทรวงใหม่ดี เพร�ะเข�ก็
สนใจอน�คตของเข� ผมก็ถ�มคีย์แมนของผม ผมบอกเอ�อย่�งนี้
แล้วกัน เร�ควรจะอยู่สองแห่ง ทั้งกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยแีละกระทรวงไอซที ีผมใหเ้หตผุลว�่กระทรวงวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยกีต็อ้งก�รอเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรใ์นก�รสร�้ง
อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย กระทรวงไอซีทีก็ต้องก�รนำ�ไปใช้
ง�นเปน็สำ�คัญ ยิง่กว�่นัน้ห�กเร�แบง่คนจำ�นวนหนึง่ไปอยูก่ระทรวง
ไอซทีกีจ็ะมปีระโยชนท์ีส่�ม�รถประส�นกนัระหว�่งกระทรวงทัง้สอง
เปน็ประโยชนต์อ่ประเทศไทย ผมกช็วนระดบับรหิ�รของเนคเทคไป
ปรกึษ�แนวคดินีก้บัปลดักระทรวงไอซทีขีณะนัน้คอืคณุหญงิทพิ�วด ี
เม สวรรค์ ผมเรียนท่�นว่�โอนเนคเทคม�ให้หมดไม่ได้หรอก 

เพร�ะว่�เนคเทคส่วนหนึ่งต้องทิ้งไว้ที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
ประเทศไทย เพื่อช่วยทำ�ให้กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
เตบิโต แตถ่�้คณุหญงิตอ้งก�รคนของเนคเทคเพือ่ไปสร�้งหนว่ยง�น
ใหม่ คุณหญิงเลือกได้เลยจะเอ�คนไหนก็ได้ แต่ผมจะต้องแบ่งเป็น
สองสว่นดงัอธบิ�ยม�แลว้ ประเดน็สำ�คญัประก�รหนึง่ผมไดเ้รยีนว�่
ควรออกกฎหม�ยรองรบันกัวจิยัดว้ยเพร�ะเข�จะม�ทำ�ง�นลกัษณะ
ข้�ร�ชก�รไม่ได้ เพร�ะเข�คุ้นเคยกับ พ.ร.บ. สวทช. หรือองค์ก�ร
มห�ชนที่จะเอื้ออำ�นวยง�นวิจัยให้บรรลุผลได้ หลังจ�กนั้นก็มี
ววิฒัน�ก�รม�ตลอด ปัจจบัุนรฐับ�ลพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อช� ก็
มนีโยบ�ยเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั และคนของเนคเทคจำ�นวนหนึง่
ก็ไปช่วยง�นอยู่ สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) 
และสำ�นกัง�นพฒัน�ธรุกรรมท�งอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์�รมห�ชน) ก็
ถอืกำ�เนิดจ�กเนคเทค สวทช. แล้วย�้ยไปอยูก่ระทรวงไอซีทีภ�ยหลัง

“เราไม่ได้คำานึงเพียง

งานวิจัยเป็นสำาคัญ 

เราสนใจว่าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจะนำาไปยกระดับ

อุตสาหกรรมไทย

ได้อย่างไร”
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ในฐานะหวัเรอืใหญข่ององคก์รตอ้งดแูลทัง้พนกังาน
และผลักดันให้เกิดผลงาน มีวิธีการบริหารจัดการ
อย่างไร

พอเข้�ม�เป็นผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ผมต้องดูแล 3 ศูนย์ 
ผมชอบเดินดูแล็บ ผมต้องรู้ ต้องถ�มนักวิจัยว่�อันไหนท่ีมันจะ
ไปสู่สังคมได้ ช่วงนั้นอย่�งไบโอเทค ซึ่งอ�จ�รย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน 
เป็นผู้อำ�นวยก�ร แล้วก็ม�เป็นอ�จ�รย์มรกต ตันติเจริญ ผมคิดว่�
ไบโอเทคได้เปลี่ยนรูปแบบจ�กคว�มเป็นวิทย�ศ�สตร์ม�เป็น
เทคโนโลยีม�กทีเดียว อ�จ�รย์มรกตทำ�เรื่องก�รแก้ไขปัญห�
น้ำ�เสียไดด้มี�ก อนันีเ้ปน็ตวัข�ยของเร� เอกชนเอ�ไปใช้ม�ก ผมเคย
ไปเยี่ยมโรงง�นสุกรท่ีร�ชบุรี เข�ส�ม�รถเอ�มูลสุกรม�ทำ�ก�ซได้ 
ไบโอเทคยังวิจัยจนได้พันธุ์ข้�วทนน้ำ�ท่วม ทนโรคข้�วได้ นักวิจัย
ไปทำ�โครงก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีก�รผลิต
สตรอว์เบอร์รีและต้นไหลสตรอว์เบอร์รีที่ อ.น�แห้ว จ.เลย 
เอ็มเทคก็เก่ง ตอนแรกคนก็ไม่รู้จัก แต่เข�ก็มีผลง�นสู่สังคม เช่น 
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล และคณะ ทำ�เรื่องเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณ ์
แอกทฟีสำ�หรบัยดือ�ยผุกัและผลไมส้ด มนัเริม่มอีะไรทีไ่ปถงึผูใ้ชไ้ด้
จริงจัง ผู้อำ�นวยก�รคนปัจจุบัน (ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล) ได้เป็น
นักเทคโนโลยีดีเด่นเพร�ะช่วยง�นเอกชนด้�นอะลูมินัม ส่วน
เนคเทคนั้นก็มีอินเทอร์เน็ตเป็นกระแสสำ�คัญ เอกชนม�เรียนรู้เรื่อง
อินเทอร์เน็ตจ�กเร�แทบทั้งนั้น นอกจ�กนี้ยังทำ�ซอฟต์แวร์พ�ร์ค 
และทีเมคทำ�ไมโครชิปม�จนปัจจุบัน

ผลงานเด่นๆ อีกอย่างในยุคนั้นก็คือทีบอกซ์ 
มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร

กอ่นเล�่เรือ่งก�รทำ�ทบีอกซ ์(T o , เครือ่งรบกวนสญัญ�ณ
โทรศัพทเ์คลือ่นที)่ หรอืเครือ่งสแกนคว�มถีน่ัน้ ตอ้งเข้�ใจว�่ สวทช. 
เป็นหน่วยง�นของรัฐท่ีต้องตอบสนองนโยบ�ย (ท่ีถูกต้อง) ของรัฐ
เสมอไม่ว่�จะเป็นรัฐบ�ลไหนก็ต�ม วันหนึ่งรองเลข�ธิก�รน�ยก
รัฐมนตรี (พล.ท.ปรีช� วรรณรัตน์) ของรัฐบ�ลขณะนั้น (รัฐบ�ล
ทักษิณ ชินวัตร) ว่� ภ�คใต้คนร้�ยชอบเอ�สัญญ�ณมือถือไปจุด
ระเบิด อย�กได้เครื่องสแกนคว�มถี่เพื่อไปกวนสัญญ�ณมือถือของ
ผู้ประสงค์ร้�ย ผมก็บอกว่�นักวิจัยผมทำ�ได้ แต่ผมขอสองประก�ร 
หนึ่ง ต้องเอ�คนในพื้นที่ม�บอกนักวิจัยว่�ปัญห�คืออะไร สอง ถ้�
ทำ�ได้แล้ว ช่วยกรุณ�เอ�ไปใช้ด้วย ท่�นก็รับป�ก เอ�น�ยสิบน�ย
ร้อยจ�กพื้นที่ม�อธิบ�ยคว�มต้องก�รกับนักวิจัยของเนคเทค พอ
พิสูจน์ว่�ทำ�ง�นได้สมบูรณ์ ก็มีก�รนำ�ไปใช้ในพื้นท่ีจริง หลังจ�ก
เปลี่ยนรัฐบ�ลไปเป็นรัฐบ�ล พล.อ.สุรยุทธ์ จุล�นนท์ แล้วมีเรื่องเข้� 
ครม. ว�่จะมีก�รจดัซ้ือเครือ่งสแกนคว�มถีจ่�กต่�งประเทศ อ�จ�รย์
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในฐ�นะรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีก็ได้แจ้ง ครม. ว่� สวทช. ทำ�เรื่องนี้ได้ ขอให้มีก�ร
จัดห�บ�งส่วนจ�ก สวทช. ด้วย ตอนนั้นผมเกษียณจ�กตำ�แหน่ง
สุดท้�ยคือปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีและกลับม�
ช่วยง�น สวทช. แล้ว ท�งผู้บริห�ร สวทช. ขอให้ผมไปประชุมกับ 
กอ.รมน. ซ่ึงเป็นเจ�้ของเรือ่ง ผมเรยีนท่ีประชุมว�่ไม่ไดข้�ยของอะไร
หรอก ผมม�ต�มมติ ครม. ขอให้ที่ประชุมแจ้งว่�จะใช้กี่เครื่องจ�ก 
สวทช. ก็แล้วกัน เร�รับม�จำ�นวนหนึ่ง ส่งผลให้โครงก�รนี้ยั่งยืน
ม�จนปัจจุบัน ข้อคิดคือเร�สนใจเพียงก�รนำ�ไปใช้เพียงบ�งส่วนก็
พอ ไม่ต้องเอ�จ�กเร�ทั้งหมด ห�กผู้ใช้ต้องก�รสินค้�นำ�เข้�ก็ต้อง
ปล่อยไป แล้วเร�ก็ต้องพัฒน�ของเร�ให้แข่งขันได้ต่อไป รัฐบ�ล
ต้องไม่เพิกเฉยคว�มส�ม�รถในประเทศ เร�ต้องลดก�รสูญเสียค่�
ใช้จ่�ยไปให้ต่�งประเทศ รวมทั้งก�รสร้�งง�นและคว�มส�ม�รถ
ในประเทศไทยให้ได้ด้วย
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ในจำานวนผลงานหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นภายใต้การ
บริหารของอาจารย์ อะไรคือความภาคภูมิใจสูงสุด

โครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศต�มพระร�ชดำ�ริสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�  สย�มบรมร�ชกุม�รี  โครงก�รนี้เริ่มม�
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 นั่นคือยี่สิบปีม�แล้ว เมื่อเริ่มทำ�ง�นนโยบ�ย
ของคณะกรรมก�รส�รสนเทศแห่งช�ติแล้ว ต้องมีก�รเผยแพร่ให้
คนไทยเข้�ใจเรื่องของประโยชน์ของไอที เช่น telemedicine และ 
e learnin  ผ�่นอนิเทอรเ์นต็ ตอนนัน้คนเข�้ใจนอ้ยม�ก อกีประก�ร
หนึง่ท่ีเร�วติกกงัวลกค็อืเทคโนโลยมีกัจะตกอยูใ่นมอืของคนแคบ่�ง
กลุ่มที่มีโอก�ส คนที่มีโอก�สก็จะมีโอก�สต่อไป คนที่ไม่มีโอก�ส
ก็จะไม่มีโอก�สเลย ตอนน้ันโทรศัพท์มือถือยังแทบไม่รู้จักกันเลย
และมีร�ค�แพง โทรศัพท์ที่ใช้ส�ยก็จะอยู่ในเมืองใหญ่เป็นสำ�คัญ 
คนชนบทที่ห่�งไกลแทบไม่ได้อะไรเลย ผมได้ปรึกษ�กับหล�ยคน
ซึ่งต่�งก็ระลึกถึงพระร�ชกรณียกิจพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวว่�
พระองค์ทรงง�นทั้งหล�ยเพื่อคนชนบท คนที่ด้อยโอก�สเป็นสำ�คัญ 
แต่พวกเร�คดิว่�พระองคท์รงมพีระร�ชกรณียกจิม�กแลว้ไม่สมควร
ท่ีจะไปรบกวนเบื้องพระยุคลบ�ทอีก ขณะนั้นผมดำ�รงตำ�แหน่ง
อธิก�รบดีสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
ด้วย ได้มีโอก�สเข้�เ ้�ถว�ยง�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�  
สย�มบรมร�ชกุม�รี ทุกครั้งที่เสด็จพระร�ชท�นปริญญ�บัตรให้แก่
ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ทรงรับสั่งเกี่ยวกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์รวม
ทั้งก�รค้นห�ข้อมูลท�งเครือข่�ยคอมพิวเตอร์เสมอ ผมก็ได้กร�บ
บังคมทูลให้ทรงทร�บเรื่องอินเทอร์เน็ต ต่อม�ทรงโปรดเกล้�  ให้
เนคเทคไดถ้ว�ยง�นด�้นนีโ้ดยตรงม�จนปจัจบุนัดว้ย ผมไดรู้จ้กักบั
คุณวิล�วรรรณ วนดุรงค์วรรณ ที่เคยทำ�ง�นถว�ยพระองค์ท่�นและ
รู้จักกับคุณชรินทร์ วัชรินทร์วงศ์ รอง ผอ. สำ�นักง�นสล�กกินแบ่ง
รฐับ�ลขณะนัน้ ทัง้สองท�่นเสนอว�่ควรออกสล�กงวดพเิศษใหรั้ฐบ�ล
ถว�ยพระองคท์�่นเพือ่พระร�ชท�นคว�มชว่ยเหลอืด�้นไอทแีกผู้่ดอ้ย
โอก�สจำ�นวน 400 ล�้นบ�ท ซ่ึงนบัเปน็พระมห�กรุณ�ธคิณุทีท่รงรับ
ไว ้พระองค์โปรดเกล�้  ให้จัดต้ังโครงก�รเทคโนโลยสี�รสนเทศต�ม
พระร�ชดำ�รสิมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�  สย�มบรมร�ชกมุ�รี ขึน้
ในป ีพ.ศ. 2538 คณะกรรมก�รโครงก�ร  ประกอบดว้ยพระองคท์รง
เป็นประธ�น โปรดเกล้�  ให้ผมและ ดร.ชฎ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุล 
ทำ�หน้�เป็นรองประธ�นและเลข�นุก�รต�มลำ�ดับ เนคเทคก็ทำ�
หน�้ทีเ่ปน็สำ�นักง�นโครงก�ร  พระร�ชดำ�รินัน้ เนน้ชว่ยเหลอืผู้ดอ้ย
โอก�ส 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนที่ห่�งไกลในชนบท ผู้พิก�ร เด็กปวย
เรื้อรังในโรงพย�บ�ล และผู้ต้องขังในทัณ สถ�น 

ผมได้เรียนรู้เรื่องคนด้อยโอก�สในสังคมจ�กพระองค์ท่�น
โดยแท้ รับสั่งให้ไปดูเด็กเกิดม�ไม่มีแขนไม่มีข�ที่นร�ธิว�สแต่สติ
ปัญญ�ใช้ได้ชื่อเด็กหญิงตอยยีบะห์ สือแม ท่�นก็รับสั่งว่�น่�จะเอ�
คอมพิวเตอร์ไปให้ใช้แทนก�รใช้ป�กค�บดินสอเขียนหนังสือ เร�
เอ� trac all (เม�ส์แบบลูกบอลที่นำ�ม�ติดตั้งระดับหัวไหล่ของ
ตอยยบีะห ์เพือ่ใชห้วัไหลค่วบคมุก�รเคลือ่นทีข่องลกูศรบนจอภ�พ) 
ปร�ก ว่�มันช่วยเข�ได้ม�ก ส่วนรถนั่งคนพิก�รนั้น นักวิจัยก็ช่วย
เพิ่มอิเล็กทรอนิกส์ในก�รควบคุมก�รใช้ง�น ตอนนี้เป็นน�งส�ว
ตอยยีบะห์ สือแม จบปริญญ�ตรีจ�กมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
ทำ�ง�นเปน็ประช�สัมพันธจ์งัหวัดนร�ธวิ�ส เพร�ะพระบ�รมที�่นโดย
แทท้ีเ่ทคโนโลยสี�รสนเทศเปลีย่นชวีติคนพกิ�รจ�กทีต่อ้งพึง่สงัคมไป
เปน็ผูส้ร�้งประโยชนใ์หสั้งคม ทำ�ม�ห�กนิไดโ้ดยไมต้่องเปน็ภ�ระคน
อื่น นี่เป็นเพียงตัวอย่�งหนึ่งเท่�นั้น พระองค์ท่�นยังให้โอก�สเด็ก
ช�วเข�ม�อยู่โรงเรียนศึกษ�สงเคร�ะห์ทำ�ให้เด็กมีก�รศึกษ� โปรด
เกล้�  พระร�ชท�นคอมพวิเตอรใ์หใ้ชใ้นก�รศึกษ� รบัส่ังเสมอว�่ให้
เรยีนเปน็ขัน้เปน็ตอน หดัใชคี้ยบ์อรด์จ�กแปน้เครือ่งพมิพด์ดีกอ่นใช้
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เมือ่เสดจ็โรงพย�บ�ล ทรงสงัเกตเดก็ปวยเรือ้รงั
อยู่โรงพย�บ�ลน�น ควรนำ�คอมพิวเตอร์ไปสอนหนังสือเข�และพัก
ผ่อนด้วยก�รเล่นเกม ผู้ต้องขังก็เหมือนกันท่�นทรงเห็นว่�วันหนึ่ง
เข�ก็ต้องออกม�ประกอบอ�ชีพ ก็ทรงให้ไปสอนซ่อมคอมพิวเตอร์
และก�รประยุกต์ไอทีด้วย ผมเล่�พอเป็นสังเขปผู้สนใจจะส�ม�รถ
ห�หนังสือหรือค้นอ่�นในเว็บไซต์ได้

ช่องว่�งของสังคมเป็นโจทย์ใหญ่ ผมยิ่งทำ�ง�นยิ่งรู้ว่�ช่อง
ว�่งของสงัคมสำ�คัญม�ก สมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�  สย�มบรม
ร�ชกุม�รี ทรงดำ�เนินรอยต�มเบื้องพระยุคลบ�ทพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว และพวกเร�นับว่�โชคดีที่ได้เข้�ไปทำ�ง�นถว�ยท่�น

ผมอย�กยกอีกสักตัวอย่�งว่�เทคโนโลยีไปช่วยลดช่องว่�ง
สังคมได้อย่�งไร รับสั่งว่�ทำ�อย่�งไรให้เด็กชนบทที่อยู่บนเข�ใน
หมูบ่�้นใกลพ้รมแดนพม�่ในจงัหวดัเชยีงใหม ่แม่ อ่งสอน และต�ก 
ได้เรียนหนังสือท�งไกลผ่�นด�วเทียมจ�กโรงเรียนไกลกังวล เมื่อ
ได้รับพระร�ชกระแสม�ศึกษ� เร�ก็ทร�บว่�ต้องมีจ�นรับสัญญ�ณ
ด�วเทียมพร้อมโทรทัศน์รับภ�พให้นักเรียนและช�วบ้�นได้เรียน
หนังสือ ต้องมีพลังง�นด้วยระบบเซลล์แสงอ�ทิตย์แปลงพลังง�น
แสงแดดเป็นไฟฟ้�ไปป้อนโทรทัศน์ พอติดตั้งไปแล้วพวกเร�กลับ
ลงม�จ�กเข�แล้วก็มีคำ�ถ�มว่�ระบบยังทำ�ง�นอยู่หรือไม่ ผมได้ขอ
ให้โรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับก�รติดตั้งช่วยเขียนร�ยง�นม�ทุกเดือน 

ทำ�ไประยะหนึ่งก็ประสบปัญห� ครูเขียนร�ยง�นไม่ค่อยถูกต้อง 
บ�งแห่งก็ส่งบ�งแห่งก็ไม่ส่ง เร�จึงเริ่มคิดเรื่องโทรม�ตร (เครื่อง
มือวัดและส่งข้อมูลท�งไกล) ส่งสัญญ�ณสถ�นะอุปกรณ์ผ่�นระบบ
โทรคมน�คม ผมให้คนไปดูว่�บนนั้นมีสัญญ�ณส่ือส�รไหม เข�ก็
ไปเจอว่�บนนั้นมีสัญญ�ณแต่อ่อน เร�ก็เอ� ooster (เครื่องขย�ย
สัญญ�ณมือถือ) ไปติด แล้วเร�ก็ติดตั้งโทรม�ตรม�ยังเนคเทคที่
กรงุเทพ  คอยวดัว�่ระบบเซลลแ์สงอ�ทติยท์ำ�ง�นหรอืไมท่ำ�ง�นได้
ตลอดเวล� แตท่ำ�ไประยะหนึง่กพ็บปญัห�อกีว�่ สญัญ�ณสือ่ส�รไม่
เสถียรเดียวได้รับเดียวไม่ได้รับ ตอนนี้บริษัทบริก�รโทรศัพท์มือถือ
เอไอเอสได้ต่อเครือข่�ยมือถือให้โดยท่ีเร�ไม่ต้องออกค่�ใช้จ่�ยก�ร
ติดตั้ง และเมื่อร�วปล�ยเดือนมกร�คม พ.ศ. 2559 ได้ทดสอบ
โรงเรียน 2 แห่งแล้วไปได้ดี ต�มโครงก�รนี้เด็กนักเรียนบนเข�จะ
มีคอมพิวเตอร์ 2 ตัว มีแท็บเล็ต 2 ตัว เร�ทำ�ง�นถว�ยม�ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2551 จนปัจจุบันก็ร�ว 8 ปี เรียนรู้ไปแก้ไขปัญห�ไปต�มวิสัย
นักวิจัย โจทย์มิใช่ก�รค้นคว้�ห�วิทย�ศ�สตร์หรือเทคโนโลยีใหม่ 
โจทย์เป็นก�รบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีท่ีรู้จักกันแล้วให้กับคนท่ีด้อย
โอก�สในชนบท พลังง�นกับก�รสื่อส�รเป็นหัวใจสำ�คัญ ห�กไม่มี
องคป์ระกอบดงักล�่ว ร�ษฎรกด็อ้ยพฒัน�ทัง้ก�รศกึษ�และก�รเข�้
ถึงอินเทอร์เน็ตอันเป็นแหล่งคว�มรู้ทั้งหล�ย สมเด็จพระเทพรัตน
ร�ชสุด�  สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงมีคว�มห่วงใยและด้วยพระ
ปรีช�ส�ม�รถพระองค์ท่�นจึงมีพระร�ชดำ�ริให้ผมทำ�หน้�ท่ีในก�ร
ห�นักวิจัยเก่งๆ และมีแนวคิดคล้�ยกันไปทำ�ง�นถว�ย ปัจจุบัน
โครงก�รพระองคไ์ดข้ย�ยไปกว�้งไกล เช่น ก�รใหโ้อก�สนกัวจิยัไทย
เดินท�งไปศึกษ�วิจัยที่ขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือ ก�รพระร�ชท�น
คว�มช่วยเหลือด้�นไอทีและพลังง�นแก่โรงเรียนในกัมพูช�และ
ล�ว ผมมคีว�มสขุและภมูใิจทีไ่ดถ้ว�ยง�นพระองคท์�่นซึง่สง่ผลให้
เทคโนโลยีไปช่วยคนด้อยโอก�ส แน่ละวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ต้องช่วยเศรษฐกิจแต่สังคมก็สำ�คัญไม่น้อยไปกว่�กัน

ภารกิจมากมายอย่างนี้ อาจารย์มีหลักคิดในการ
ทำางานอย่างไร

รัง่เข�เรยีก satisfaction บ้�ง assion บ้�ง กล�่วคอื ก�ร
มีคว�มสุขกับง�นที่ทำ�และอิ่มเอิบกับผลง�นที่ออกม�ว่�มีคนนำ�ไป
ใช้ ตอนแรกผมก็ไม่เคยคิดเลยว่�ทำ�ไมผมทำ�ง�นได้เรื่อย ทำ�ไมผม
ชอบง�นวชิ�ก�รโดยเฉพ�ะง�นวจิยัและพฒัน�ด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละ
เทคโนโลยตีัง้แตเ่ป็นนกัศกึษ�ม�จนปัจจบัุน คงเป็นเพร�ะธรรมช�ติ
ของผมที่เข้�กันได้กับง�นเหล่�นี้ ผมคิดว่�ง�นพวกนี้เป็นง�นที่เป็น
ประโยชนก์บัประเทศ ผมโชคดทีีท่ำ�ง�นทีช่อบแลว้ไดผ้ลตอบแทนทัง้
ล�ภและยศม�ตลอดจนเกษยีณ  ส�ม�รถมรี�ยไดม้�เลีย้งครอบครวั

“รัฐบาลขณะนั้นอยากได้เครื่องสแกนความถี่

เพื่อไปกวนสัญญาณมือถือของผู้ประสงค์ร้าย

ผมก็บอกว่านักวิจัยผมทำาได้ แต่ผมขอสองประการ

หนึ่ง ต้องเอาคนในพื้นที่มาบอกนักวิจัยว่าปัญหาคืออะไร

สอง ถ้าทำาได้แล้วช่วยกรุณาเอาไปใช้ด้วย”
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ใหม้คีว�มสขุคว�มเจรญิ ผมมภีรรย�ทีด่สีนบัสนนุใหผ้มทำ�ง�นทีผ่ม
รักม�ตลอด ลูกผมก็เรียนหนังสือได้จบปริญญ�โทและเอกมีง�นทำ�
ทุกคนและเป็นคนดี  ผมมี assion กับวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ตลอด ผมถนดัด�้นอเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรเ์พร�ะศกึษ�เล�่
เรียนค้นคว้�ม�ด้�นนี้ ปัจจุบันนิยมเรียกว่�ไอที แต่ก็ไม่จำ�เป็นต้อง
เป็นด้�นนีเ้ท�่นัน้ อย�่งก�รพฒัน�ข�เทยีมกเ็ปน็สิง่ทีด่เีพร�ะเปน็ง�น
วิจัยท่ีถึงผู้ใช้ผ่�นก�รผลิตของเอกชน ผมมักจะบอกนักวิจัยว่�เร�
ควรภ�คภูมิใจว่�เร�ส�ม�รถพัฒน�ข�เทียมที่ผ่�นม�ตรฐ�นคว�ม
ปลอดภัยระดับส�กล ผ่�นก�รทดสอบจริยธรรมแล้วมีคนไทยนำ�ไป
ใช้แทนที่จะซื้อจ�กต่�งประเทศ ตอนที่ม�ห�เร� เข�ไม่มีข� ตอน
ข�กลบั เข�เดนิกลบับ�้นดว้ยข�เทยีมของเร� มันน�่ภูมิใจขน�ดไหน
ที่เร�ช่วยให้เข�มีชีวิตท่ีดีขึ้น ผมกับนักวิจัยร่วมกันพัฒน�ซีที
สแกนเนอร ์สำ�หรบัก�ร งัร�กฟนัเทยีมแลว้ยังไปใชง้�นด�้นกะโหลก
และใบหน้�ได้ด้วย ซีทีให้ภ�พ 3 มิติ ช่วยให้หมอทำ�ง�นได้แม่นยำ�
มีประสิทธิภ�พ ผมบอกนักวิจัยว่�ไม่ดีใจเหรอ ซีทีที่เร�ทำ�นำ�ไปใช้
กับคนไข้แล้วพบว่�ข�กรรไกรเข�ที่เป็นมะเร็ง คุณหมอช่วยเอ�ออก
ม�แล้วใส่กระดูกข�กรรไกรเทียมให้เข�มีชีวิตต่อไปได้

คว�มสขุกับง�น ผมว่�เปน็เร่ืองใหญ ่แลว้อย�่งทีส่องถ�้เร�
โชคด ีง�นทีเ่ร�ทำ�เร�ชอบเร�รกัมันเปน็ง�นทีเ่กดิประโยชนต์อ่สงัคม 
เร�กม็คีว�มอิม่เอบิ สว่นเรือ่ง ล�ภ ยศ ชือ่เสยีง กบัเงนิทองมนัต�ม
ม�ทีหลัง เอ�เป็นว่�ชอบก็แล้วกัน บ�งคนชอบว่�ยน้ำ� ชอบเทนนิส 
แตบ่�งคนชอบวจิยั ชอบเทคโนโลย ีทกุวนันีก้ย็งัทำ�อยู ่เช�้ม�อย�ก
ม�แลบ็ ไมเ่คยรูส้กึว่�ทำ�ไมเช�้นีต้อ้งนัง่รถม�อทุย�นวทิย�ศ�สตร์
ประเทศไทย หรือรู้สึกว่�ไกลเหลือเกิน รู้แต่ว่�จะม�ปรึกษ�กับ
นักวิจัยเรื่องก�รง�นว่�จะให้
ก้�วหน้�อย่�งไรเท่�นั้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความพยายาม
นำางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด แต่ก็ยังมีคน
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานวิจัยขึ้นหิ้ง อาจารย์มี
ความเห็นอย่างไร

เร�ต้องเข้�ใจว่� สวทช. พย�ย�มจะทำ�ให้เข้�ถึงเอกชน
เสมอ เมือ่กีผ้มเล�่เรือ่งปล�ยน้ำ� เร�มีคว�มเข�้ใจเร่ือง หบุเข�มรณะ 
(valley of death) กว่�จะข�้มแตล่ะเหวไดต้อ้งอดทนและใสใ่จทีจ่ะ
ข้�มให้ได้ ตอนนี้ก็มีหล�ยโครงก�รของ สวทช. ที่ข้�มเหวมรณะไป
สู่เอกชนและผู้ใช้ได้ ผมเชื่อว่�เร�เริ่มมีประสบก�รณ์ม�กขึ้นทุกวัน 
เร�อ�จค�ดหวังกับนักวิจัยท่ีสง่ไปเรียนปริญญ�เอกม�กเกนิไปว�่เข�

ตอ้งค้�ข�ยได ้ทีจ่รงิเข�มคีว�มสขุกบัง�นวจิยั เข�ไมไ่ดไ้ปเรยีนเพือ่
กลับม�ค้�ข�ย เร�จึงต้องห�สะพ�นม�เชื่อมโยงระหว่�งนักวิจัยกับ
เอกชน ผมเคยเสนอ สวทช. ว่� รัฐต้องทำ�ตัวเป็นตล�ดสินค้�ที่วิจัย
และผลติในประเทศได ้ประเทศไหนๆ เข�กท็ำ�กนัทัง้นัน้ ห�กรฐับ�ล
มีนโยบ�ยและรัฐมนตรีทุกกระทรวงถือป ิบัติ ผมก็เชื่อว่�เร�จะแก้
ปัญห�ง�นวิจัยอยู่บนหิ้งได้ รัฐบ�ลนี้เป็นรัฐบ�ลที่เข้�ใจบทบ�ทนี้ 
คณะกรรมก�รพฒัน�ระบบนวตักรรมของประเทศซึง่น�ยกรฐัมนตรี
เป็นประธ�น และผู้อำ�นวยก�ร สวทช. เป็นเลข�นุก�ร ก็กำ�ลังทำ�
เรื่องนี้อยู่ หวังว่�จะสำ�เร็จ ปัญห�ตอนนี้คือ ทำ�อย่�งไรกระทรวง
และกรมกองต่�งๆ จะหันม�สนใจซื้อผลิตภัณ ์ที่วิจัยและพัฒน�
ในประเทศ ก�รซื้อไม่ต้องทั้งหมดเอ�เพียง 10 30 เปอร์เซ็นต์ ก็
เพียงพอ แน่ละผลิตภัณ ์เหล่�นี้ต้องมีม�ตรฐ�นและคุณสมบัติไม่
ดอ้ยกว�่สนิค�้นำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ ผมเองไมเ่ชือ่เรือ่งก�รผกูข�ด 
ไมเ่ชือ่เรือ่งเตีย้อุม้คอ่ม เร�มผีลติภณั ท์ีว่จิยัในประเทศโดยนกัวจิยั
ไทยแตเ่อกชนไมก่ล�้นำ�ไปผลติเพร�ะไมม่ัน่ใจในตล�ดว�่จะคุม้ก�ร
ลงทุนระยะต้นไหม แต่ห�กรัฐทำ�ตัวเป็นตล�ด เอกชนก็จะกล้� อีก
ประก�รหนึง่ ตอนนีเ้ปน็ครัง้แรกทีร่ฐับ�ลนีเ้อ�กระทรวงวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีไปอยู่ใน ครม. เศรษฐกิจ แสดงว่�รัฐบ�ลเข�เข้�ใจ 
ทกุทกีค็ดิว�่กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยทีำ�แตว่ชิ�ก�ร เปน็
ข้�วนอกน�ต่�งจ�กกระทรวงอื่น ปล่อยให้อยู่ต�มลำ�พัง ลองให้
โอก�สนักวิจัยและบริษัทที่ผลิตในประเทศบ้�ง ไม่ต้องม�กหรอก 
ซื้ออะไร 100 ชิ้น ก็ให้โอก�สสัก 10 30 ชิ้น เท่�นั้น

จากประสบการณ์บนเส้นทางสายนี้ มองทิศทางใน
การนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มา ใช้ ในการพัฒนาประ เ ทศ
อย่างไร

สิง่นีเ้ปน็เรือ่งจำ�เปน็ เร�ไม่
ได้เพิ่งพูดวันนี้ พูดกันม�ตั้งแต่

ผมเป็นผู้อำ�นวยก�รเนคเทค 
ประเทศไทย เข�เรียกอยู่

ในสภ�พของถั่ วที่ อยู่
ระหว่�งคีมของนัท

แคร็กเกอร์ (n t 
crac er) หรือถั่วที่

ถูกบีบด้วยคีมบีบถั่ว 
เร�เป็นระบบเศรษฐกิจ

ที่ด้�นล่�งอ�ศัยแรงง�นซึ่ง
นับวันจะแพงขึ้น ด้�นบนก็

ขยบัขึน้ไปไมไ่ดเ้พร�ะไมม่สีนิค�้
ซึ่งใช้คว�มรู้ ตอนนี้มีคำ�พูดใหม่ว่� 

เร�จะหนีสถ�นะกับดักร�ยได้ป�น
กล�ง (middle income tra ) ไดอ้ย�่งไร 

คือจะทำ�ให้ร�ยได้เฉลี่ยของประช�กรใน
ประเทศสูงขึ้นได้อย่�งไร ผมว่�ประเทศเร�มี

คว�มสขุกบัก�รผลติอตุส�หกรรมและบรกิ�รทีใ่ชแ้รงง�นม�น�นโดย
อ�ศัยก�รลงทนุจ�กต่�งประเทศทีไ่หลเข�้ม� แต่ตอนนีเ้หตุก�รณม์นั
เปลีย่นไป ปจัจบุนัก�รสง่ออกลดลง สนิค�้เริม่แขง่ขนัไมไ่ด ้เร�ตอ้ง
เอ�คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเข้�ไปในสินค้�ของ
เร� ด�้นก�รออกแบบและด�้นนวตักรรม รฐับ�ลนีเ้ริม่ตระหนกัแลว้
แต่จะทำ�อย่�งไรให้กลไกก�รทำ�ง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชนประส�น
กันให้เกิดให้ได้ และต้องว�งแผนทั้งระยะสั้นและระยะย�ว

อะไรคือกุญแจสำาคัญที่จะทำาให้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศ

ผมกล่�วไปบ้�งแล้วข้�งต้น เรื่องนี้มันทำ�ด้วยคนใดคน
หนึ่งไม่ได้ หรือหน่วยง�นใดหน่วยง�นหนึ่งโดยลำ�พังก็ไม่ได้ ถ้�เร�
บอกว่�นักวิจัยทำ�ง�นวิจัยขึ้นหิ้ง ก็ต้องเข้�ใจว่�นักวิจัยไม่ใช่พ่อค้� 
นักวิจัยจบปริญญ�เอกม�เพื่อวิจัยต้นแบบผลิตภัณ ์ ถ้�เข�เป็น
พ่อค้�เข�คงไม่อยู่กับ สวทช. เข�คงไปตั้งบริษัท มันจะต้องร่วม
มือกัน ตอนนี้รัฐบ�ลพูดถึงกองทุนบริษัทใหม่ (start  f nd) ก�ร
ยกเว้นภ�ษีหล�ยร้อยเปอร์เซ็นต์ พย�ย�มทำ�ให้เอกชนต้นทุนต่ำ� 
คว�มเสี่ยงต่ำ� เป็นนโยบ�ยที่ดี อ�จทำ�ให้เอกชนสนใจง�นวิจัยที่จะ
นำ�ไปสร�้งบรษิทัใหม่  ขณะเดยีวกนัเร�กต้็องเพิม่คว�มส�ม�รถด�้น
วจิยัพฒัน�ในประเทศดว้ย ทัง้กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี
ตลอดจนมห�วิทย�ลัย คงต้องเพิ่มก�รลงทุนด้�นวิจัยและพัฒน� 
แต่ผมยังเป็นห่วงว่�ถ้�ป้อนเงินเร็วไปโดยไม่กำ�กับมันจะไม่ได้ผลท่ี
ต้องก�ร เร�พูดอยู่เสมอเลยว่�เร�อย�กลงทุนวิจัยและพัฒน�ร�ว 1 
เปอร์เซ็นต์ของ D  แต่เงินนี่ผมคิดว่�มันต้องวิเคร�ะห์ในก�รใช้
อย่�งยิ่ง เงินนั้นมันใช้ง่�ยแต่ก�รใช้เงินให้คุ้มตรงเป้�หม�ยนั้นมัน
ย�กนัก ผมยกตัวอย่�งว่�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีนั้นต้องลงทุน อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยควรจะมี
ในภมูภิ�คใหม้�กขึน้ ผมทร�บว�่กำ�ลงัทำ�กนัอยูแ่ตย่งัไมท่ร�บคว�ม
ก้�วหน้� นักวิจัยก็ต้องม�กขึ้นเพื่อทำ�ง�นที่ตอบโจทย์ประเทศช�ติ
ของเร� ต้องปรึกษ�กันอีกม�ก

เร�ควรแบ่งให้ได้ว่� อะไรคือต้นน้ำ� กล�งน้ำ� ปล�ยน้ำ� 
ตอนนี้เร�ทำ�ไม่ค่อยได้ เพร�ะอะไร เพร�ะเร�ไม่มีหน่วยง�นที่
กำ�หนดแผนนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่ชัดเจนว่�จะไป
ตอบโจทย์อะไรของประเทศ แม้เร�จะมีสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) 
แต่ผมว่�ก็ยังมีคว�มย�กเพร�ะแม้นห�กกำ�หนดนโยบ�ยและแผน
แล้ว หน่วยง�นอื่นจะป ิบัติต�มหรือไม่ อีกประก�รหนึ่งท่ีเร�มี
หน่วยง�นด้�นวิจัยพัฒน�ที่หล�กหล�ยเร�มี 6 ส 1 ว (สำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) สำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร
อุดมศึกษ� (สกอ.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) สำ�นักง�นพัฒน�ก�ร
วิจัยก�รเกษตร (สวก.) สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข (สวรส.) และ
สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวจิยัแหง่ช�ต ิ(วช.)) ซึง่ต�่งคนต�่งกท็ำ�ต�ม
หน้�ที่ของตนต�มที่คณะกรรมก�รของแต่ละหน่วยง�นจะกำ�หนด 
ทำ�อย่�งไรจะทำ�ง�นร่วมกันประส�นกัน (ไม่ใช่ยุบรวมกัน) เพื่อ
ร่วมกันกำ�หนดทิศท�งและกำ�กับง�นวิจัยและพัฒน�ที่มีรูปแบบ 
มีห�งเสือ ต่�งคนต่�งอยู่อย่�งนี้ก็ได้แต่ต้องม�ทำ�พิมพ์เขียว
ของประเทศร่วมกัน อย่�งถ�มว่�เร�มีพิมพ์เขียวของก�รวิจัย
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ยอมรับร่วมกันว่�ไปตอบคำ�ถ�ม
ประเทศไหม คำ�ตอบก็คงบอกว่�ไม่มีหรือมีก็ไม่มีใครทร�บ หรือมี
ก็มิได้ถือป ิบัติร่วมกัน หรือมีก็มิได้มีงบประม�ณที่ชัดเจน บ�งคน
บอกมี สวทน. เขียนไว้ แต่ว่�มันเป็นที่ยอมรับของทุกแห่งหรือเปล่� 
ถ้�เป็นญี่ปุน เข�มี ครม. วิทย�ศ�สตร์แล้วเข�รู้เลยว่�จะทำ�อะไร
ท�งด้�นอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ผมเคยถ�มเลข� ครม. 
วิทย�ศ�สตร์ญี่ปุนว่� ถ้�กระทรวงไหนไม่ทำ�ต�มที่รัฐว�งแผนไว้จะ
ทำ�อย�่งไร เข�บอกถ�้กระทรวงไหนไม่ทำ�ต�มแผนวทิย�ศ�สตร ์เข�
กไ็มใ่หง้บประม�ณ แต่ประเทศไทยตอนนีแ้ผนกย็งัไม่ชัดเจน แล้วงบ
ประม�ณกับแผนมันก็ไม่ไปด้วยกัน 

“ผมได้เรียนรู้เรื่องคนด้อยโอกาสในสังคมจากพระองค์ท่านโดยแท้”
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ในมุมนี้ประเทศไทยควรจะมี
ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร

ผมคดิว่�มยุีทธศ�สตร์แลว้ แตต่อบ
เศรษฐกจิและสงัคมของของประเทศหรือไม่นัน้
ผมไม่ทร�บ อีกประก�รหน่ึงรัฐบ�ลยอมรับหรือ
ไม่ หน่วยง�นต่�งๆ ยอมรับหรือไม่ ห�กรัฐบ�ลไม่
ยอมรับ งบประม�ณก็ไม่เป็นไปต�มแผนยุทธศ�สตร์ 
ตอนนี้ สวทช. มีคลัสเตอร์ม�กหล�ย เช่น เกษตร แพทย์ 
อ�ห�ร และอ่ืนๆ แต่คลัสเตอร์เหล่�นี้ต้องพัฒน�อีกม�ก 
รฐับ�ลตอ้งให้คว�มสนใจ ที่สำ�คญัคอืคลสัเตอรเ์หล�่นีม้ีเอกชน
ม�ให้โจทย์หรือพร้อมรับผลง�นไปลงทุนไหม ประเทศไทยเร�
มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�แผนยุทธศ�สตร์ เร�ทำ�ม�หล�ยแผน
ยุทธศ�สตร์แล้ว แต่ไม่เคยนำ�ไปป ิบัติได้ต�มแผน เร�ควรจะหยุด
คิดว่�จะทำ�อย่�งไรกันดี

งบประมาณที่จัดสรรให้การวิจัยโดยเฉพาะในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนี้ถือว่าเพียงพอ
หรือยัง

ถ้�เทียบกับประเทศอื่นเร�ยังต่ำ� ผมจำ�ไม่ได้แม่น คิดว่�
อยู่ที่ร�ว 0.45 ของ D  ถือว่�ต่ำ�ม�ก ทุกคนก็อย�กเพิ่มให้เป็น 
1 แต่ขณะเดียวกัน ต้องว�งแผนพัฒน�ให้ชัดว่�จะเอ�ไปทำ�อะไร
ที่ชัดเจนวัดผลได้ ทุกคนเข้�ใจเรื่องเหล่�นี้ ถ้�จะทำ�ได้ ที่ผมบอก  
6 ส 1 ว ต้องม�นั่งเป็นกรรมก�รร่วมกัน ว�งแผนร่วมกัน ห�กเพิ่ม
อีกโดยไม่มีทิศท�งไม่มีก�รกำ�กับก็จะสูญเสีย

ถึงวันนี้มองความเติบโตของ สวทช. อย่างไร และ
คาดหวังอะไรในก้าวต่อๆ ไป

สวทช. เติบโตม�ก นักวิจัยที่กลับม�ทำ�ง�นเริ่มมี
ประสบก�รณ์ดีขึ้น เข้�ใจอะไรม�กขึ้นแล้ว สวทช. นี่อยู่ในตำ�แหน่ง
ท่ีต�่งจ�กคนอืน่ ผมยกตวัอย�่งทีผ่มทำ�ง�นวจิยับ�งชิน้ได ้เพร�ะผม
มีเอ็มเทคกับเนคเทค ถ้�ผมมีแต่นักวิจัยเนคเทคพัฒน�ซอฟต์แวร์
และอเิลก็ทรอนิกส ์แตไ่มม่เีอ็มเทคทีเ่กง่โลหะและวสัด ุผมเชือ่ว�่ทำ�
ไม่ได้ อย่�งผมทำ�ซีทีสแกนเนอร์ ขอโทษที่ยกตัวอย่�งอีก นักวิจัย
เอ็มเทคช่วยออกแบบว่�จะติดมอเตอร์อย่�งไรโรงง�นไหนจะทำ�ชิ้น

ส่วนไหนได้ ในภ�พรวมก�รทำ�ง�นถือว่�บรรย�ก�ศดี อ�ค�รวิจัย
ใช้ได้ นักวิจัยเพียงพอ ก�รประส�นง�นทำ�ง�นด้วยกันก็ใช้ได้ ภ�พ
ที่กังวลคือขน�ดที่ใหญ่ม�กขึ้นของ สวทช. กับก�รบริห�รจัดก�ร
ที่ต้องมีประสิทธิภ�พ ก�รรวมก�รบริห�รไว้ที่ส่วนง�นกล�งหรือ
ก�รกระจ�ยไปให้ศูนย์แห่งช�ติช่วยบริห�รเป็นสิ่งที่ สวทช. ต้อง
ใส่ใจวิเคร�ะห์ผลดีผลเสีย ศูนย์แห่งช�ติแต่ละศูนย์มีธรรมช�ติของ
เทคโนโลยีต่�งกัน กฎระเบียบเดียวกันจะใช้ร่วมกันได้จริงหรือไม่ 
ขน�ดที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นปัญห�ของ สวทช. ที่ต้องช่วยกันระมัดระวัง 
คว�มสมดลุของก�รรวมกบัก�รกระจ�ยก�รบรหิ�รเปน็คว�มท�้ท�ย
ที่สำ�คัญของ สวทช. ในอน�คต

สดุทา้ย อยากทราบถงึสิง่สำาคญัทีอ่าจารย์ใชย้ดึถอื
เป็นหลักในการทำางานและการดำาเนินชีวิต

สำ�หรับผม คนเร�ควรนึกถึงส�มประก�รเสมอ เพื่อ
ครอบครวั เพือ่องคก์ร เพือ่ประเทศช�ต ิเหมอืนวงกลมส�มวง ห�ก
มนัซอ้นกนัไดส้นทิ บคุคลนัน้กป็ระสบคว�มสำ�เรจ็ในชวีติ อ�จเรยีก
ว่�เป็นปรัชญ�ชีวิตผมก็คงได้

หมายเหตุผู้ให้สัมภาษณ์ เนื้อเรื่องก�รสัมภ�ษณ์ได้กล่�วน�มบุคคลหล�ยคน ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้อ่�นได้นึกภ�พเหตุก�รณ์ได้ม�กที่สุด ผู้ร่วมง�นกับผู้ให้สัมภ�ษณ์ที่สร้�ง
ผลง�นให ้สวทช. ยงัมอีกีหล�ยท�่นทีก่ล�่วถงึไมห่มด จงึขอขอบคณุทกุคนใน สวทช. 
ที่ช่วยกันทำ�ง�นให้องค์กรและประเทศช�ติของเร�
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รวมพลังสร้างสรรค์
สานฝันเพื่อสังคม

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

หลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สองของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรเป็นปัจจัย

สำาคัญท่ีทำาให้องค์กรแห่งน้ีเติบโตอยา่งกา้วกระโดด ทวา่ยงัมภีารกจิสำาคญัอกีมากมาย

ที ่รศ. ดร.ศกัรนิทร ์ภมูริตัน ในฐานะผูบ้รหิารคนที ่3 ตอ้งผลักดนัสานตอ่เพ่ือให้ไปถงึ

เปา้หมายของการเปน็หนว่ยงานหลกัทีน่ำาพาประเทศกา้วไปข้างหน้า ภายใตย้ทุธศาสตร์

สำาคัญ นั่นคือ การสร้างพันธมิตรกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

เพื่อผลักดันงานวิจัยออกสู่สังคม

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นนักวิทยาศาสตร์แถวหน้าของเมืองไทยที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านไบโอแก๊ส เข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการ สวทช. เมื่อปี พ.ศ. 2547 

หลงัจากเคยดำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการศนูยพ์นัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่-

ชาติ หรือ ไบโอเทค มาก่อนในช่วงปี พ.ศ. 2535-2542 ในยุคนี้ได้มีการริเริ่มงานวิจัย

คลัสเตอร์แบบมุ่งเป้า เน้นการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่

นำาไปใช้ได้จริง นับเป็นการปูทางงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง”
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ในช่วงที่อาจารย์เป็นผู้อำานวยการ สวทช. ช่วงนั้น
ยุทธศาสตร์การทำางานเป็นอย่างไร 

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เร�ได้ผ่�นผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ม�แล้ว
สองท่�นก็คือช่วงอ�จ�รย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ แล้วก็อ�จ�รย์ไพรัช 
ธชัยพงษ ์ยทุธศ�สตรข์องก�รทำ�ง�นในชว่งตอนทีผ่มเร่ิมรับตำ�แหนง่
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
ม�จ�กก�รปรึกษ�ห�รือกันอย่�งเข้มข้นจ�กทีมผู้บริห�รทั้งในช่วง
ก่อนและในช่วงนั้น เร�ได้คิดกันเรื่องรูปแบบองค์กร บทบ�ทและ
หน�้ท่ีหลักเพือ่ประเทศ ปรกึษ�ห�รือกนัเพือ่พฒัน�วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
และแนวท�งทีเ่ร�จะพฒัน�องค์กรทีจ่ะตอ้งมีคว�มรับผิดชอบร่วมกนั
ทั่วทั้งองค์กร เร�ร่วมกันมองว่� สวทช. ต้องเป็นพันธมิตรร่วมท�ง
ที่ดีสู่สังคมฐ�นคว�มรู้ด้วยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพื่อก�รนำ�
พ�ประเทศไทยให้มีคว�มเข้มแข็งท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 เร�ทำ�ทัง้เรือ่งวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิเพือ่ทีจ่ะใหอ้งคก์รไดเ้ดนิ
ไปข้�งหน้� นอกจ�กนั้นเร�ยังได้จัดทำ�ค่�นิยมหลักเพื่อช่วยในก�ร
สือ่ส�รสร�้งคว�มเป็นเอกภ�พขององคก์ร ถ�้ผมจำ�ไม่ผิดเร�ใชเ้วล�
ทำ�ง�นพฒัน�น้ีประม�ณหน่ึงป ีเปน็ชว่งเวล�ทีผ่่�นจ�กผู้อำ�นวยก�ร
ทั้งสองท่�น (ท่�นละประม�ณหกปี) โดยสรุปก็เป็นเรื่องของก�รห�
แนวท�งท่ีจะสร้�งทีมและทำ�ง�นอย่�งเป็นทีม กำ�หนดเป้�หม�ย
ในก�รสร้�งพันธมิตรและแนวร่วมกับหน่วยง�นภ�ยนอก เพื่อมุ่งที่
จะทำ�บทบ�ทหน้�ที่ในสังคมและประเทศช�ติ และระดมกำ�ลังทำ�
หน้�ที่ของเร�ให้ดีที่สุด

ยุคก่อนที่อาจารย์เป็นผู้อำานวยการ สวทช. มีความ
แตกต่างอย่างไรบ้าง

ผมมองว่�เป็นเรื่องของวิวัฒน�ก�ร ช่วงอ�จ�รย์ยงยุทธ 
ยุทธวงศ ์เริม่ตน้พระร�ชบญัญัตเิพิง่เสรจ็ไป ศนูยแ์หง่ช�ตสิ�มศนูย์
เกิดขึ้นอยู่ก่อนหน้�นั้นแล้ว เป็นเรื่องขององค์กรที่เกิดม�ก่อนแล้ว
ม�รวมตัวกัน อ�จ�รย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นช่วงหกปีแรกที่คนก็ยัง
น้อย นักเรียนทุนก็ยังไม่กลับม� ช่วงอ�จ�รย์ไพรัช ธัชยพงษ์ 
นกัเรยีนทนุกลบัม�ม�กขึน้ สถ�นก�รณ์กเ็ปลีย่นไปอกีชว่งหนึง่ สว่น
ช่วงที่ผมม�ทำ�ก็ม�กขึ้นอีก อุทย�นวิทย�ศ�สตร์  สร้�งเสร็จแล้ว 
มีพันธกิจในก�รผลักดันให้เกิดก�รทำ�ง�นที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์  
ร่วมกับภ�คเอกชน

 เห็นชัดเจนว่�โครงสร้�งพื้นฐ�นเริ่มพร้อม มีอุทย�นวิทย�
ศ�สตร์  มีศูนย์แห่งช�ติ นักเรียนทุนจบกลับม� มีผู้ชำ�น�ญก�ร/
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโสม�ช่วยกันพัฒน�คนรุ่นหนุ่มส�วที่จบม�จ�ก
ต่�งประเทศให้เข้�ใจบริบทของสังคมไทย เร�ร่วมกันจัดให้เกิด
ก�รพัฒน�โจทย์ วทน. (วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, 
Science, Technolo y and nnovation) จ�กผูเ้กีย่วขอ้งภ�คเอกชน 
ภ�ครัฐ และภ�คก�รศึกษ� และระดมกำ�ลังนักวิช�ก�รจ�กทั้ง
ภ�ยใน สวทช. และจ�กเครอืข�่ยภ�ยนอกม�ตอบโจทยส์ำ�คญัเหล�่
นัน้ มกี�รพฒัน�หนว่ยง�นทีท่ำ�หน�้ทีพ่ฒัน�วธิกี�รสง่มอบง�นใหถ้งึ
ผูใ้ช ้(T C)* เปน็ชว่งทีม่กี�รเจรญิเตบิโตทีเ่หน็ไดช้ดัเจน ทรพัย�กร
ก็พอมี เพร�ะว่�เป็นองค์กรที่กำ�ลังเจริญเติบโต ส�ม�รถชักชวน
นักวิช�ก�รจ�กนอก สวทช. ให้ม�ร่วมทำ�โจทย์ที่กำ�หนดโดย
ผูต้อ้งก�รใชผ้ลง�นไดด้พีอควร ในคว�มเหน็ของผมเปน็ชว่งจงัหวะ
ที่ดีม�ก คือเป็นช่วงที่เร่ิมมีคว�มพร้อมสูง มีคว�มเป็นอันหนึ่งอัน
เดยีวกนัม�ก และไดร้บัก�รสนบัสนนุทีด่ ีนบัว�่ทมีง�นในชว่งนัน้และ
ผมโชคดีที่อยู่ในจังหวะที่กำ�ลังดี จ�กฐ�นที่ร่วมกันสร้�ง เร�คิดกัน
ว่�รัฐควรส่งเสริมให้ สวทช. เติบโตม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่องไปจนกว่�
ประเทศจะมีโครงสร้�งพื้นฐ�นที่เพียงพอ เพร�ะจะให้ผลิตภ�พที่ดี
ขึ้นอีก รวมทั้งคิดว่�น่�จะมีหน่วยง�นลักษณะเดียวกันกับ สวทช. 
เพ่ิมม�กขึ้นเพ่ือช่วยกันสร้�งสมรรถนะคว�มส�ม�รถของประเทศ

จงัหวะทีก่ำาลงัด ีทำาใหก้ารทำางานงา่ยขึน้อยา่งไรบา้ง

อยู่ในจังหวะที่เจริญเติบโต อยู่ในจังหวะที่ทุกคนมุ่งมั่น
ทำ�ง�นด้วยกัน มีโอก�สได้ช่วยกันคิดแนวท�งและวิธีก�รที่จะนำ�พ�
ใหอ้งคก์รสร�้งคว�มส�ม�รถในก�รพฒัน�พืน้ฐ�นท�งวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ มีโอก�สได้ทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ย
ม�กม�ยทัง้มห�วทิย�ลยั กระทรวง รวมถงึหนว่ยง�นทัง้ภ�ครฐัและ
เอกชน ก็เป็นจังหวะและเป็นช่วงที่เจริญเติบโต เป็นช่วงที่ผมคิดว่�
ดีม�กที่จะทำ�ง�นให้ได้ผลและสร้�งพื้นฐ�นให้ดี

ทำาไมถึงต้องทำางานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาค
รัฐ เอกชน และอื่นๆ

เป็นธรรมช�ติครับ ถ้�เร�จะทำ�บทบ�ทหน้�ที่ของเร�ให้ได้
ด ีไดเ้หม�ะสม  ยกตวัย�่งเชน่ด�้นก�รพฒัน�คว�มเปน็วทิย�ศ�สตร์
ของสังคมไทย เร�ต้องเข้�ใจว่�ประเทศไทยถึงแม้จะมีคว�มเชื่อ
มั่นว่�มีวัฒนธรรมคว�มเป็นไทยที่เข้มแข็ง ช�วต่�งช�ติก็ชอบ 
ไทยเร�เองก็ภูมิใจในวัฒนธรรม แต่ถ้�วิเคร�ะห์ดีๆ แล้ว ก็จะพบ
ว่�มีจุดอ่อนที่สำ�คัญคือก�รที่มีวัฒนธรรมท�งวิทย�ศ�สตร์น้อย
ม�ก เพร�ะฉะนั้นถ้�ประเทศจะไปข้�งหน้�ให้สังคมไทยเข้มแข็ง
ขึ้น และให้ประเทศมีส่วนร่วมในก�รสร้�งสังคมส�กล เร�ต้อง

เสริมสร้�งวัฒนธรรมไทยให้มีองค์ประกอบท�งวิทย�ศ�สตร์
ให้เพียงพอ เหม�ะสม อ�จเรียกได้ว่�เป็นกลไก 

science enc lt ration ซึ่งก็เป็นภ�ระหน้�ที่
โดยตรงของหน่วยง�นของเร�ที่ตั้งขึ้นม�เป็น
หนว่ยง�นเพือ่พฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี
ของประเทศ เพร�ะฉะนั้นจึงจำ�เป็นที่เร�จะ
ทำ�ง�นรว่มกนัทกุภ�คสว่น ตัง้แตก่�รทำ�ง�นรว่ม
กับโรงเรียน และหน่วยง�นด้�นก�รพัฒน�ก�ร
ศึกษ�และเย�วชนโดยเร�ได้ก่อตั้ง “บ้�น
วิทย�ศ�สตร์สิรินธร” ซึ่งทำ�ง�นพัฒน�ก�รเรียน
รู้วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีให้กับเด็กและเย�วชน 
ไปจนถึงก�รมีภ�คเอกชนเข้�ม�ทำ�ง�นวิจัยใน
อุทย�นวิทย�ศ�สตร์  ร่วมกับบุคล�กรของเร� 

ทำ�ให้เกิดก�รทำ�ง�นร่วมกัน แบ่งปันก�รใช้ทรัพย�กร 

โดยเฉพ�ะอุปกรณ์ร�ค�สูง เพื่อช่วยลดต้นทุนท�งธุรกิจของเอกชน 
แบ่งปันคว�มรู้และเสริมบทบ�ทของกันและกัน เร�พบว่�ก�รมี
โอก�สได้ทำ�ง�นร่วมกันใกล้ชิดทำ�ให้ผลง�นดีข้ึนและยังช่วยในก�ร
ปรับแนวคิดร่วมกันทำ�ให้โจทย์ชัดขึ้น คว�มค�ดหวังเหม�ะสมขึ้น 
นำ�ไปสู่ผลง�นที่ได้ผลดีขึ้น เกิดง�นที่มีประโยชน์และมีคว�มหม�ย
ต่อประเทศช�ติ ก�รทำ�ง�นร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ก็มีคว�มจำ�เป็น
อย่�งย่ิงเพร�ะว่�วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�คัญใน
แทบทุกกิจกรรมก�รผลิตและบริก�ร ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รเกษตร 
อุตส�หกรรม และส�ธ�รณสุข เพร�ะฉะนั้นหน้�ท่ีของเร�จำ�เป็น
ต้องทำ�ง�นร่วมกับทุกภ�คส่วน 

 นั่นหม�ยถึงเร�ต้องช่วยกันเสริมสร้�งให้ประเทศมี
โครงสร�้งพืน้ฐ�นทีด่ ีมอี�ชพีนกัวจิยัทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ ส�ม�รถ
นำ�ผลง�นวิจัยไปถ่�ยทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เร�จำ�เป็นต้อง
ร่วมกันสร้�งผลกระทบร่วม (collective im act) โดยก�รร่วมกัน
คนละไมค้นละมอืใหเ้กดิก�รสร�้งสมรรถนะระยะย�วใหก้บัประเทศ 

*ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี, Technolo y ana ement Center
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เร�ต้องระลึกเสมอว่�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ
ประเทศขึ้นอยู่กับสมรรถนะคว�มส�ม�รถของภ�คเอกชน รัฐมี
หน้�ที่สนับสนุนและส่งเสริม เร�ต่�งต้องช่วยกันพัฒน�ให้ประเทศ
เป็นสังคมฐ�นคว�มรู้และมีเศรษฐกิจฐ�นนวัตกรรม

เรียกว่าเป็นความสำาเร็จของ สวทช. ได้หรือไม่

คงเป็นส่วนหนึ่งในหล�ยๆ ส่วน จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ทั้งภ�ยใน ในลักษณะของก�รเป็นองค�พยพที่ประกอบกัน และกับ
ภ�ยนอกเพ่ือเสริมบทบ�ทของกันและกัน สวทช. มีผลผลิตที่เกิด
จ�กหล�ยภ�คส่วน ที่มีคว�มตั้งใจให้นำ�ไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่มีคว�มหม�ย จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รประเมิน มีก�รวิเคร�ะห์
อยู่อย่�งสม่ำ�เสมอ เร�ต้องมีก�รทำ�ง�นบนฐ�นระบบคุณภ�พเพื่อ
ให้เกิดก�รพัฒน�ให้ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยมีเป้�หม�ยหลักคือก�ร
สร้�งสมรรถนะคว�มส�ม�รถท�งวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ

พอทำางานกับคนหมู่มาก หลากหลายมากขึ้น มี
ปัญหาเกิดขึ้นมากกว่าเดิมหรือไม่

 ผมเห็นว่�เป็นก�รเพิ่มโอก�สม�กข้ึนอีกเยอะท่ีเร�ได้ร่วม
ทำ�ง�นร่วมกับคนอื่นๆ อีกจำ�นวนม�ก เพร�ะว่�แต่ละองค์กรจะ
มีจุดแข็งแตกต่�งกัน มองอีกมุมหนึ่ง แต่ละองค์กรก็มีจุดอ่อนใน
องค์กรต่�งกัน ดังนั้นก�รเข้�ไปเสริมกันจะทำ�ให้เกิดโอก�สในก�ร
สรรค์สร้�ง เติมเต็ม ปิดช่องว่�งได้ แน่นอนก�รทำ�ง�นกับคนม�ก
ขึน้คว�มเหน็กจ็ะหล�กหล�ย วธิกี�รกแ็ตกต�่งกนัไป ซึง่กต็อ้งห�วธิี
ก�รจัดก�ร ห�วิธีทำ�ง�นร่วมกัน ห�วิธีสร้�งสิ่งใหม่ๆ ส่วนอุปสรรค
ปัญห�มันเป็นเรื่องธรรมช�ติที่เร�ต้องค่อยๆ แก้ จุดสำ�คัญอยู่ที่
ว่�เร�เน้นค่�นิยมหลักขององค์กร อย่�งแรกคือสังคมและประเทศ
ช�ติม�ก่อน ถ้�เร�ทำ�ให้คนข้�งนอกเช่ือในตัวเร�ได้ ทุกคนก็จะ
รวมพลัง เพร�ะฉะนั้นตรงนี้เร�คิดว่�เป็นจุดสำ�คัญ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ค่�นิยมท่ีเร�คิดว่�เป็นแกนสำ�คัญในก�รสร้�งทีมและขยับง�นของ
พวกเร�ไปข้�งหน้�

ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาเป็นผู้อำานวยการ สวทช. 
งานวิจัยถือว่าเป็นเรื่องห่างไกลคนไทยหรือไม่

สมัยนั้นเร�ก็เคยพูดกันว่�ประเทศไทยลงทุนในง�นวิจัยแค่ 
0.25 เปอร์เซ็นต์ของ D  ต่อเนื่องกันม�กว่�สิบปีจนขึ้นม�ถึง 0.47 
เปอรเ์ซน็ต ์เมือ่สองส�มปีท่ีแลว้ทีมี่ก�รวดัล�่สดุ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว�่มี
พัฒน�ก�รดขีึน้อย�่งตอ่เนือ่ง เพร�ะกอ่นหน�้นัน้ 10 ปตีวัเลขไมข่ึน้
เลย ทั้งๆ ที่แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้กำ�หนด
เป้�เป็น 1 เปอร์เซ็นต์ ไว้ตั้งแต่แผนที่ 5 สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่อง
ม�จ�กก�รที่ภ�คเอกชนได้เริ่มเห็นคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นที่
จะตอ้งมนีวตักรรมเพร�ะจะตอ้งแขง่ขนั จงึมีก�รลงทนุง�นวจิยัม�ก
ขึน้ ซึง่พวกเร�เองในฐ�นะหนว่ยง�นวชิ�ก�รกต็อ้งพร้อมทีจ่ะสง่เสริม
และสนบัสนุน ในชว่งทีผ่มทำ�ง�นอยูน่ัน้ เร�โชคดทีีมี่นกัเรียนทนุจบ
กลบัม�จำ�นวนม�ก และมนัีกวิจยัทีรั่กก�รทำ�ง�นวจิยัเข�้ม�ร่วมง�น
อกีดว้ยเป็นจำ�นวนม�ก เร�มบีคุล�กรนกัวจิยัระดบัปรญิญ�เอกกว�่ 
500 คน ม�กกว่�หน่วยง�นใดๆ และเป็นช่วงจังหวะที่ทุกคนมีไฟ
แรง เร�เปิดโอก�สใหท้กุคนทำ�ง�นไดเ้ตม็พลงัคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ 
ท้ังกบัหนว่ยง�นภ�ครฐั ภ�คก�รศกึษ� และภ�คธรุกจิอตุส�หกรรม 
สร้�งผลง�นม�กม�ยที่จับต้องได้ นำ�ม�ใช้ได้

“เรามีบุคลากรนักวิจัยระดับ

ปริญญาเอกกว่า 500 คน 

มากกว่าหน่วยงานใดๆ และ

เป็นช่วงจังหวะที่ทุกคนมีไฟแรง 

เราเปิดโอกาสให้ทุกคนทำางานได้

เต็มพลังความรู้ความสามารถ 

ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคการศึกษา และภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม”
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“ผมคิดว่าต้องมีศูนย์วิจัยเพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์วิจัย

เชิงสร้างความรู้และการใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพ...การเน้นงานวิจัยเพื่อ

เกษตรอินทรีย์ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาเมคาทรอนิกส์

และระบบอัตโนมัติ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบราง 

การพัฒนาพลังงานทดแทน”
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ในการทำางานกับหลายภาคส่วน เกิดอุปสรรคแต่ก็
ผ่านพ้นมาได้ อาจารย์พอใจผลที่เกิดขึ้นมากน้อย
แค่ไหน

เร�พอใจกับง�นของเร�ที่ได้ร่วมกับคนอื่นๆ ส่วนอื่นๆ ที่
เข้�ม�ช่วยกัน แต่เร�ก็เชื่อในคว�มจำ�เป็นที่จะต้องคอยดู คอย
ตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวล� ว่�อะไรที่เร�ทำ�ได้และคิดว่�ดีแล้ว
นั้น มีวิธีที่จะทำ�ให้ได้ดีกว่�นี้ไหม ก็เป็นเรื่องที่จะทำ�อย่�งไรให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ ก�รที่เร�มองตัวเองว่�ทำ�อะไรอยู่อย่�งไร ได้ดีแค่ไหน ต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้�ง ผมเห็นว่�มีคว�มสำ�คัญม�กนะครับ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงป ิรูป เวล�ที่อยู่ในช่วงป ิรูปเร�มักจะคิด
ว่�อันนั้นอันนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องป ิรูปอะไร อย่�งไร เพื่อให้ระบบและ
โครงสร�้งดขีึน้ ซ่ึงกจ็ำ�เปน็จะตอ้งทำ� แตผ่มว�่ขอ้สำ�คญัอยูท่ีว่�่ เร�
ต้องดูตัวเร�เองและหน่วยง�นของเร�เองด้วย เร�ต้องแน่ใจว่�เร�
ได้ทำ�บทบ�ทหน้�ที่ของเร�ให้ได้ดีที่สุด และพย�ย�มทำ�ให้ดีที่สุด
อยู่ตลอดเวล� ในขณะที่มองว่�ระบบใหญ่และส่วนประกอบอื่นพึง
ต้องปรบัปรุง เร�กต็อ้งดหูน่วยง�นของเร� และง�นตรงหน�้เร�ดว้ย 
ว่�จะต้องปรับอย่�งไรประเทศโดยรวมจึงจะมีระบบที่ดีขึ้น ผมหวัง
ว่�คนใน สวทช. คิดเช่นนี้อยู่เสมอ มีก�รปรึกษ�ห�รือและประเมิน
สิ่งที่ได้ทำ�ม�ไปสู่แนวท�งที่ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะฉะนั้นถ้�ถ�ม
ว่�พอใจไหมกับสิ่งที่ทำ�ม� ผมก็คิดว่�เร�มีคว�มพอใจม�ก และก็
มีคว�มภูมิใจ ดีใจที่ทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีมได้ดี แต่ในขณะเดียวกัน
เร�กเ็ชือ่ว�่ในวันข�้งหน้�เร�จะทำ�ไดด้ขีึน้อกีกเ็ปน็เร่ืองทีจ่ะตอ้งเนน้
ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องต่อไป

อยากให้กล่าวถึงตัวอย่างผลงานที่เป็นความสำาเร็จ

 ช่วงที่ผมเป็นผู้อำ�นวยก�ร สวทช. นั้น เกิดกลไกที่ร่วมกัน
ทำ�ใหม่หล�ยด้�น ด้วยเหตุผลที่ผมได้เรียนว่�ในช่วงนั้นพลังคนเริ่ม
เข้มแข็ง สิ่งที่ได้ทำ�ไปแล้วสร้�งคว�มสำ�เร็จขององค์กรในก�ร
ทำ�ง�นเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�ประเทศ และเร�ก็ทำ�ให้เกิดผล
ดีต่อประเทศช�ติในมิติที่หล�กหล�ย ไม่ว่�จะเป็นเรื่องที่มีหน่วย
ง�นใหม่เกิดขึ้น เช่น หน่วยง�นท�ง CT (กระทรวงเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร) มีก�ร s in off ไปสู่ภ�คเอกชน
เกิดขึ้นอย่�งเช่น ห้องป ิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์ DNA หรือ nter
net Thailand ซึ่งเกิดม�ก่อนหน้�นี้แล้ว หน่วยง�นอย่�ง สวทน. 
(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งช�ติ) เองก็เกิดจ�กก�รที่สมัยหนึ่ง สวทช. ต้องดู
เรื่องแผนนโยบ�ยระดับประเทศ พอถึงจุดหนึ่งรัฐบ�ลก็ตัดสินใจ
ว่�ควรจะมีหน่วยง�นนี้แยกออกไป ก็เอ�ส่วนหนึ่งของ สวทช. ไป
ตั้งเป็นหน่วยง�นนี้ สสนก. (สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�และ
ก�รเกษตร) ก็เป็นอีกหน่วยง�นหนึ่งที่เกิดขึ้นจ�กส่วนหนึ่งของ 
สวทช. โดยในเบื้องต้นมีคว�มค�ดหวังที่สูงม�กที่จะมีบทบ�ทใน
ก�รแก้ปัญห�ที่เก่ียวข้องกับทรัพย�กรน้ำ� และก็ได้เป็นหน่วยง�น
ที่มีบทบ�ทที่มีคว�มหม�ยหน่วยง�นหนึ่ง ในด้�นง�นวิจัยเร�มี
ผลง�นวิจัยที่เป็นประโยชน์จำ�นวนม�ก เช่น ในด้�นก�รเกษตร
เร�มีส่วนร่วมในก�รเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่�และคุณค่�ของข้�ว 
มันสำ�ปะหลัง กุ้ง สัตว์ต่�งๆ และเมล็ดพันธุ์พืช ก�รนำ� วทน. 
ไปเพื่อพัฒน�ชนบทและพื้นที่ห่�งไกลก็ได้ผลเป็นที่ชื่นชมของ
ผู้ได้สัมผัสหรือรับทร�บ โดยรวมๆ ผมคิดว่�เร�สร้�งคว�ม
เชื่อมโยง สร้�งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีได้ดีม�ก มีคว�มสำ�เร็จของ
นักวิจัยที่ผมเห็นว่�น่�ชื่นชม ทั้งจ�กก�รที่มีอัตร�ก�รจดสิทธิบัตร
ตอ่ปเีพิม่ขึน้ และมผีลง�นตพีมิพค์ณุภ�พสงูเปน็จำ�นวนม�ก มคีว�ม
สำ�เรจ็ในก�รรว่มทำ�ง�นกบัภ�คเอกชน ทัง้ในก�รชว่ยเพิม่ผลติภ�พ
ท�งก�รผลิต เช่น ง�น TA  ( nd strial Technolo y Assistance 
ro ram) และคว�มสำ�เร็จของอุทย�นวิทย�ศ�สตร์  ในก�รส่ง

เสริมและสนับสนุนให้ภ�คเอกชนเข้�ม�ทำ�วิจัยในอุทย�นวิทย�
ศ�สตร์  และทำ�ง�นร่วมกับนักวิช�ก�รของเร� ทำ�ให้เกิดก�รเรียน
รู้จ�กกันและกัน ทำ�ให้ระบบวิจัยของประเทศมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
ม�ก ล้วนเป็นผลง�นที่น่�ภูมิใจ

ถ้ามองในเรื่องปฏิรูป มีอะไรควรจะปฏิรูปบ้างใน
วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

ผมคิดว่�ต้องมีศูนย์วิจัยเพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์วิจัยเชิงสร้�ง
คว�มรู้และก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ผมเหน็ว�่เร�ตอ้งมกี�รเนน้ง�นวจิยัเพือ่เกษตรอนิทรยี ์smart farm
in  (เกษตรอัจฉริยะ) ก�รควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ก�รพัฒน�
เครื่องจักรกลก�รเกษตรและอุตส�หกรรมเกษตร ก�รพัฒน�
เมค�ทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (a tomation  mechatronics) 
ก�รวจิยัเพือ่พฒัน�ระบบร�ง ก�รพฒัน�พลงัง�นทดแทน เปน็ตน้ มี
ง�นพัฒน� วทน. อีกเป็นจำ�นวนม�กท่ีต้องทำ�ให้มีก�รพัฒน�ข้ึน
ภ�ยในประเทศไทย เพร�ะฉะนั้นในเชิงป ิรูป เร�จำ�เป็นที่จะต้อง
สร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นเพิ่มขึ้น ทำ�อย่�งไรให้วงก�รเกษตรมีคว�ม
เข้มแข็งขึ้นในด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ทำ�อย่�งไรให้วงก�ร
ส�ธ�รณสขุไทยคดิถงึก�รสร�้งขดีคว�มส�ม�รถในก�รผลติย� ผลติ
วัคซีน รวมถึงอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ เพื่อให้เร�ผลิตสิ่งเหล่�นี้ป้อน
ตล�ดอ�เซียนและเอเชียหรือแข่งในระดับโลก สิ่งเหล่�นี้จะเกิดใน
ประเทศได้ สังคมต้องมีก�รใช้เหตุและผลม�กขึ้น ก�รตัดสินใจใน
ระดับนโนบ�ยของประเทศต้องใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริง และ 
สง่เสรมิก�รสร�้งสมรรถนะและคว�มส�ม�รถระยะย�วของประเทศ
ม�กขึ้น 

ก�รป ริูปจงึจำ�เป็นตอ้งรวมตั้งแต่ก�รปรบัระบบให้นำ�ไปสู่
ก�รสร�้งโครงสร�้งพืน้ฐ�นในเรือ่งของหอ้งแลบ็ รวมถงึก�รมนีกัวจิยั
นกัวทิย�ศ�สตร ์นกัเทคโนโลย ีและนวตักรเพิม่ม�กข้ึน มีหนว่ยง�น
วิจัยระดับช�ติม�กข้ึน มห�วิทย�ลัยต้องเข้มแข็งข้ึนและมีนักวิจัย
เพิ่มขึ้น และต้องทำ�ง�นวิจัยที่มีคว�มหม�ยกับสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ก�รพัฒน�คนให้คิดวิเคร�ะห์เป็นและมีเหตุมีผล มี
ระบบก�รพัฒน� talents และ s ills ที่เพียงพอ ก�รสนับสนุนภ�ค
เอกชนให้ทำ�วิจัยและสร้�งนวัตกรรม ก�รมีนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (วทวน.) ที่เป็นเอกภ�พ หน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้องมีบทบ�ทที่สอดคล้องเหม�ะสม และทำ�หน้�ที่ได้อย่�งมี
ประสิทธิผล มีระบบงบประม�ณที่เอื้ออำ�นวยสอดคล้องกับนโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์ มีก�รส่งเสริม สนับสนุนง�นที่มีผลสัมฤทธิ์ดี และ
มีกลไกประเมินผลและประสิทธิภ�พที่เป็นส�กล เรื่อยไปจนถึงก�ร
ตัดสินใจเชิงนโยบ�ยอยู่บนข้อมูล ข้อเท็จจริง และเน้นก�รสร้�ง
คว�มส�ม�รถของประเทศ 

“เราต้องการปลดปล่อย

ความสามารถของรายบุคคลและของ

ทีมงานให้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 

และอยากเห็นส่วนต่างๆ ขององค์กร

ทำางานร่วมกันได้ดี เสมือนกับ

องคาพยพของร่างกายเดียวกัน 

เหมือนกับทีมกีฬาที่ดี รู้จักกัน รู้ใจกัน 

อุดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของกันและกัน”
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กว่าจะเป็นทีมเวิร์กได้ ต้องก่อร่างสร้างทีมอย่างไร

30 กว่�ปีก่อน ช่วงที่ ผมเพิ่งเรียนจบกลับม�ทำ�ง�นใหม่ๆ 
ผมว่�เรื่องนี้คงจะย�กม�ก เพร�ะว่�สมัยนั้นเครื่องมือบริห�รยัง
มีไม่ม�กนัก แต่ม�ช่วงหลังจ�กนั้น เครื่องมือเพื่อช่วยก�รบริห�ร
จัดก�รเกิดขึ้นเยอะม�ก เช่นก�รจัดให้มีก�รพัฒน�ระบบคุณภ�พ 
(T /T ) ก�รพัฒน�คนอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งด้วยก�ร
จัดโปรแกรมก�รเรียนรู้ ก�รนำ� CT ม�ใช้ ก�รจัดระบบก�รสื่อส�ร 
ก�รใช้เครื่องมือเพื่อก�รสื่อส�ร สร้�งเครือข่�ย แชร์คว�มสำ�เร็จ 
สร้�งแนวคิดเชิงบวก เพื่อสร้�งก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพื่อก�รทำ�ง�น
ที่ร�บรื่น และช่วยเหลือต่อยอดซึ่งกันและกันเป็นส่วนสำ�คัญ 
สวทช. ต้องมีก�รบริห�รจัดก�รที่ทันสมัยอย่�งเหม�ะสมและมีก�ร
พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ต้องกระตุ้นและสร้�งคว�มตระหนักในคว�ม
สำ�คัญของง�นและคว�มสำ�คัญของบทบ�ทหน้�ที่ต่อสังคมและ
ประเทศช�ติ

อยากให้นิยามช่วงเวลาที่ได้ทำางานกับ สวทช.

 เป็นช่วงที่เร�ม�รวมพลังกัน ม�ช่วยกันคิดช่วยกันทำ�สิ่งที่
คิดว่�มันเป็นบทบ�ทหน้�ที่ของเร� และห�วิธีสร้�งฐ�นให้ดีขึ้นเท่�
ที่ทำ�ได้ ผมคิดว่�เป็นช่วงที่เกิดก�รรวมตัวกันเข้�ม�ได้อย่�งเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันม�ก มีก�รนำ�เครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�รสมัย
ใหม่และนำ�ระบบ CT เข้�ม�ช่วยอย่�งจริงจัง ใช้กลไกค่�นิยมหลัก
ในก�รสื่อส�รและมุ่งสร้�งผลกระทบร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�ค
ก�รศกึษ� และภ�คเอกชน ต�มแนวคดิ “Nation First” อย�่งจรงิจงั

ถ้ามองภาพของ สวทช. ในอนาคต อาจารย์มอง
เห็นอะไร

 ในกลไกของประเทศไทยผมคิดว่� เร�มีคว�มจำ�เป็นที่จะ
ต้องมีฐ�นเทคโนโลยีที่เข้มแข็งขึ้น ถ้�กลไกก�รป ิรูปเป็นไปอย่�ง
ที่ สปช. และ สปท. เสนอแนะ ประเทศไทยจะมีโครงสร้�งพื้นฐ�น
ท�งวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่เข้มแข็งขึ้น จะ
มีหน่วยง�นวิจัยระดับช�ติม�กขึ้น ดังนั้น สวทช. ซึ่งประกอบด้วย
ศูนยว์จิยัแหง่ช�ติในหล�ยส�ข�เทคโนโลย ีกอ็�จจะใหญ่ขึน้หรอือ�จ
มีหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่แบบ สวทช. ม�กขึ้น สวทช. ก็จะต้องปรับ
ตัวหรือป ิรูปตัวเองให้ทำ�บทบ�ทหน้�ที่ให้ได้ดีที่สุด บทบ�ทหน้�ที่
ของ สวทช. น�่จะมคีว�มชดัเจนขึน้และมกีลไกทีจ่ะทำ�ใหส้อดคลอ้ง
กบัยทุธศ�สตรข์องประเทศอย�่งมปีระสทิธผิล ประเดน็ของผมกค็อื 
จะมีก�รป ิรูประบบ วทวน. ของประเทศ สวทช. ก็จะต้องป ิรูป

เป็นเรื่องยากหรือไม่ที่จะเกิดขึ้น

 ก�รป ิรูปเป็นเรื่องย�กโดยธรรมช�ติ แต่เป็นสิ่งจำ�เป็น
สำ�หรับบ้�นเร� โครงสร้�งพ้ืนฐ�นสมรรถนะคว�มส�ม�รถท�ง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐ�นสำ�หรับเศรษฐกิจฐ�น
นวัตกรรม ถ้�ไม่ทำ�โครงสร้�งพื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ให้ดี ระบบนวัตกรรมของประเทศก็จะอ่อนแอ นอกจ�กมีเศรษฐกิจ
บนฐ�นนวัตกรรมแล้ว เร�ก็อย�กเป็นสังคมฐ�นคว�มรู้ ซึ่งก็จะ
ต้องมีโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งวิจัยและระบบข้อมูลที่ดีด้วย เพร�ะ
ฉะนั้นมันต้องแก้ไปพร้อมๆ กัน ถ้�เร�ไปเลือกแก้เฉพ�ะบ�งส่วน
ก็จะได้ประโยชน์น้อย คว�มย�กก็อยู่ที่ว่�ทำ�อย่�งไรให้ก�รป ิรูปมี
ประสิทธผิล ซ่ึงผมมองว่�ยังไมค่อ่ยชดั เพร�ะตอ้งอ�ศยัรฐับ�ลม�ก 
รัฐบ�ลนี้ต้องทำ�ทั้งบริห�รประเทศให้ดีเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น แล้ว
ยังต้องจัดก�รให้เกิดก�รป ิรูปและสร้�งคว�มปรองดองด้วย ต้อง
ให้กำ�ลังใจกันม�กๆ และช่วยกันเต็มที่ครับ

ทำาไมอาจารยค์ดิวา่ สวทช. ถงึตอ้งเนน้เรือ่งงานวิจยั

ง�นวิจัยเป็นบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบหลักอัน
หนึง่ซึง่มคีว�มสำ�คญัอย่�งย่ิง และเปน็หนึง่ในส�มองคป์ระกอบหลกั
ในระบบนวัตกรรม ง�นวิจัยใน สวทช. มีศนูยแ์หง่ช�ตทิำ�หน�้ทีห่ลกั 
เร�จะพูดถึงก�รพัฒน�แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ซึ่งก�รกำ�หนดว่�จะ
เนน้ก�รสร�้งคว�มส�ม�รถด�้นไหน ตอ้งประส�นคว�มตอ้งก�รของ
ผู้ใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับก�รเตรียมสมรรถนะคว�มส�ม�รถของ
ประเทศในระยะย�ว นอกจ�กนี้ก�รทำ�ง�นวิจัยแบบมืออ�ชีพบน
ร�กฐ�นของระบบท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ถูกต้องเคร่งครัด (ที่นักวิจัยที่
ดีเรียกว่�เป็น “ ood science”) มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อโอก�ส
ในก�รสร้�งคว�มรู้ และต่อก�รพัฒน�นำ�ผลง�นและคว�มรู้ไปใช้
ประโยชน์ จึงนับว่�เป็นบทบ�ทหน้�ที่ที่สำ�คัญและมีประโยชน์ม�ก

จากวันนั้นถึงวันนี้ อาจารย์มีความภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของ สวทช. อย่างไรบ้าง

ผมภมูใิจทีเ่กดิเปน็คนไทย ดใีจทีมี่สว่นร่วม รู้สกึพอใจ สนกุ 
และมีคว�มสุขที่ได้มีส่วนร่วมใน สวทช. ได้ทำ�ง�นกับผู้ร่วมง�นที่มี
คว�มส�ม�รถสูง มีคว�มมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสร้�งคว�มเข้มแข็งให้
กับประเทศช�ติ และมีส่วนร่วมที่จะทำ�ให้ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคน
ไทยดีขึ้น ผมมีคว�มเชื่อว่�น้องๆ รุ่นหลังล้วนตั้งใจที่จะทำ�บทบ�ท
หน้�ที่อย่�งเข้มแข็งเต็มคว�มส�ม�รถ และจะมีส่วนร่วมอย่�งเต็ม
ที่ในก�รนำ�พ�ประเทศไทยไปสู่คว�มมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต�ม
เป้�หม�ยของก�รป ิรูปที่พวกเร�ต่�งร่วมกันดำ�เนินก�รอยู่

นอกจากทำางานกับหลายภาคส่วนภายนอกแล้ว
ภายในองคก์รเองไดพ้ดูคยุและทำางานกนัอย่างไรบา้ง

 ก�รสือ่ส�ร รว่มมอื รว่มใจภ�ยในองคก์รมีคว�มสำ�คญัม�ก 
สวทช. ไม่ใช่องค์กรเล็ก เป็นองค์กรที่ใหญ่และมีคว�มหล�กหล�ย 
ในก�รทำ�ง�นรว่มกนั เร�จึงมกี�รประชมุห�รือกนัอย�่งตอ่เนือ่งเพือ่
ก�รตัดสินใจร่วมกัน มีกลไกสื่อส�รที่จะช่วยให้มีก�รถ่�ยทอดหลัก
คิด ค่�นิยม และแนวท�ง รวมทั้งก�รรับฟังคว�มเห็น ข้อเสนอแนะ
ต�่งๆ อย�่งสม่ำ�เสมอ เร�ตอ้งก�รปลดปลอ่ยคว�มส�ม�รถของร�ย
บุคคลและของทีมง�นให้ได้แสดงศักยภ�พอย่�งเต็มที่ และอย�ก
เห็นส่วนต่�งๆ ขององค์กรทำ�ง�นร่วมกันได้ดีเสมือนกับองค�พยพ
ของร่�งก�ยเดียวกัน เหมือนกับทีมกีฬ�ที่ดี รู้จักกัน รู้ใจกัน อุด
จดุออ่นและเสรมิจุดแขง็ของกันและกนั กระบวนก�รสือ่ส�รและก�ร
ตัดสนิใจรว่มกนัมคีว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ ทมีเวร์ิกเปน็เร่ืองทีส่ำ�คญัม�ก

ตวัเองให้สอดคลอ้งตอ้งกนั แตท่ี่สำ�คญัตอ้งรกัษ�ระบบคณุภ�พและ
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนฐ�นของ “ ood science” 
ไว้เสมอ ซึ่งหม�ยคว�มถึงก�รมีบุคล�กรคุณภ�พ มีระบบง�นวิจัย
ทีม่คีณุภ�พ มกีลไกสร�้งและสง่มอบผลง�นทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่เปน็
ฐ�น วทวน. ที่สำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศ

แนวทางในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในประเทศเราควรเป็นอย่างไร

สังคมไทยต้องมีคว�มเป็นวิทย�ศ�สตร์ม�กขึ้น ใช้เหตุ
ใช้ผลม�กข้ึน มีก�รตัดสินใจบนข้อมูลข้อเท็จจริงม�กข้ึน เร�ต้อง
ปลูก ังม�ตั้งแต่วัยเด็กและเย�วชน เร�คงต้องปรับปรุงก�รเรียน
ก�รสอน ก�รรักษ�คว�มอย�กรู้ในวัยเด็ก และพัฒน�ก�รเรียนรู้
อีกเยอะ ครูท่ีมีคว�มส�ม�รถและคว�มเป็นครูมีคว�มสำ�คัญอย่�ง
ยิ่ง อ�ชีพครูจึงต้องได้รับคว�มเอ�ใจใส่ดูแลให้ดี นอกจ�กนี้เร�จะ
ตอ้งออกจ�กกบัดกัประเทศร�ยไดป้�นกล�งใหไ้ด ้ซึง่หม�ยถงึมัง่คัง่
ขึน้ คว�มเหลือ่มล้ำ�นอ้ยลง และมสีมรรถนะคว�มส�ม�รถสงูข้ึน ซึง่
หม�ยคว�มว่�ผลิตภ�พภ�คก�รเกษตรและของอุตส�หกรรมร�ย
ย่อย ขน�ดเล็กและขน�ดกล�งส�ม�รถเจริญเติบโตได้เร็วกว่�ค่�
เฉลี่ยก�รเติบโตของประเทศ นั่นก็คือก�รมีโครงสร้�งพื้นฐ�นท�ง 
วทวน. ที่เข้มแข็งนำ�พ�ประเทศของเร�สู่สังคมฐ�นคว�มรู้และมี
เศรษฐกิจฐ�นนวัตกรรม

กว่าจะไปถึงจุดนั้น สวทช. จะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง

 สวทช. ต้องเนน้ “Nation First” มองตัวเองว�่ ถ�้จะทำ�อย�่ง
นั้นได้ ต้องช่วยสร้�งฐ�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีของประเทศให้
เขม้แข็ง เปน็สว่นหนึง่ของทมีทีด่ ีพรอ้มทีจ่ะรว่มกบัทกุภ�คสว่นเพือ่
ผลประโยชนข์องประเทศ เกง่บรหิ�รจดัก�รคว�มรูใ้หเ้กดิประโยชน์
กับสังคมและเศรษฐกิจ สร้�งคว�มม่ันใจ คว�มไว้เนื้อเช่ือใจกับ
ทุกภ�คส่วนว่�เร�ทำ�ง�นเพื่อภ�พที่ใหญ่กว่�คือประเทศช�ติและ
สังคมเสมอ ถ้�สร้�งคว�มเช่ือม่ันได้ ประเทศก็น่�จะใช้ฐ�นของ 
สวทช. ที่มีอยู่ม�กพอสมควรแล้วขย�ยและเสริมสร้�งให้ประเทศมี
พื้นฐ�น วทวน. ให้เข้มแข็งม�กขึ้น ต�มเป้�ประสงค์ของ สวทช. 
ที่จะเป็นพันธมิตรร่วมท�งที่ดีสู่สังคมฐ�นคว�มรู้ด้วยวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

“ถ้ากลไกการปฏิรูปเป็นไป

อย่างที่ สปช. และ สปท. 

เสนอแนะ ประเทศไทยจะมี

โครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมที่

เข้มแข็งขึ้น จะมีหน่วยงาน

วิจัยระดับชาติมากขึ้น”
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“สังคมไทยต้องมีความ

เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

ใช้เหตุใช้ผลมากขึ้น 

มีการตัดสินใจบนข้อมูล

ข้อเท็จจริงมากขึ้น 

เราต้องปลูกฝังมา

ตั้งแต่วัยเด็ก

และเยาวชน”
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ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
หากเปรยีบกบัชวีติคนคนหนึง่ การกา้วสูป่ทีี ่25 ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็ไม่ต่างอะไรกับวัยเบญจเพส ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำาคัญ

ของการเปลี่ยนผ่านและเติบโต

องค์กรแห่งน้ีก้าวย่างอย่างม่ันคงบนรากฐานที่ได้ถูกวางไว้ ในแต่ละยุคของ

ผู้บริหารแต่ละคน กระทั่งส่งไม้ต่อถึง ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้บริหารคนที่ 4 ซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เมื่อปี พ.ศ. 2553 จนถึง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะนำาผลงานและ

องคค์วามรูซ้ึง่สั่งสมมาตลอด 20 ปีของ สวทช. มาสรา้งคณุคา่และมลูคา่เพือ่ประโยชน์

สงูสดุตอ่สงัคม โดยจบัมอืกบัองคก์รทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน และประชาชนทกุกลุม่ 

สร้างสรรค์งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างและนำาไปใช้ได้จริง

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เริ่มต้นการทำางานกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในตำาแหน่งรองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดูแลในส่วนงานพัฒนาเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ จากน้ันได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2539 จนครบวาระ 2 สมัย และ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้เข้ารับตำาแหน่งรองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ก่อนจะมานั่งเก้าอี้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งนี้
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  ในช่วงที่ เข้ามารับตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการ ตอนนั้น สวทช. 

เร่ิมเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานภายนอก อาจารย์วางแนวทางใน

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ไว้อย่างไร 

ยุคที่ผมเริ่มม�รับตำ�แหน่ง คิดว่�เร�ต้องนำ�ผลง�นที่มีอยู่
แล้วม�ใชป้ระโยชน์อย่�งจรงิจัง กเ็ลยออกม�เปน็นโยบ�ยทีต่อ้งเกบ็
เกี่ยวดอกผลไปใช้ประโยชน์ โดยเร�ต้องดูแลทั้ง 2 อย่�ง คือ ด้�น
เศรษฐกิจเร�ต้องไปท�งผู้ประกอบก�ร ส่วนด้�นสังคม ชุมชน เร�
ก็ต้องไปต�มพ้ืนท่ีต่�งๆ ในชนบท เพื่อที่จะร่วมมือกับเกษตรกร
และนักพัฒน�ชุมชนทั้งหล�ยให้ได้ใช้ประโยชน์จ�กวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี 

ขอขย�ยประเด็นชุมชนก่อนนะครับ คือส่วนที่เกี่ยวกับ
ชุมชนได้พย�ย�มจัดงบประม�ณแล้วก็จัดทีม ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้�ไปสัมผัสกับชุมชน ได้เห็นปัญห� จ�กนั้นก็กลับเข้�ม�คัด
เลือกเทคโนโลยีที่เร�มีไปทดสอบในพื้นที่ดูว่�มีอะไรที่เหม�ะสมกับ
ชุมชน ในบ�งเรื่องที่มีคำ�ตอบอยู่เรียบร้อยแล้ว อย่�งเช่น พันธุ์ข้�ว
ทนน้ำ�ท่วม เร�ก็ว่ิงไปห�ชมุชนซึง่เข�ประสบปญัห�ตรงนี ้แลว้สร้�ง
คว�มรู้ให้เข�ส�ม�รถใช้ง�นได้ 

ในกลุ่มท่ีเป็นเศรษฐกิจ เร�ให้คว�มสำ�คัญกับโครงก�รที่
เป็นก�รถ�่ยทอดเทคโนโลยใีนทกุรูปแบบ อย่�งพืน้ๆ ทีส่ดุกเ็ปน็เอส
เอม็อ ีโดยใชโ้ครงก�ร TA  (โครงก�รสนบัสนนุก�รพฒัน�เทคโนโลยี
ของอุตส�หกรรมไทย, nd strial Technolo y Assistance ro
ram) ซึ่งโครงก�รนี้ได้มีก�รขย�ยตัวและพย�ย�มจะจับกลุ่มของ

เอสเอ็มอี ให้เป็นกลุ่มซึ่งส�ม�รถรวมปัญห�เข้�ด้วยกัน แล้วเริ่มทำ�
วจิยัท่ีจะตอบคำ�ถ�มเอสเอม็อ ีเป�้หม�ยทีเ่ร�ทำ�ชว่งนัน้กค็อื เพิม่ที่
ปรึกษ�ให้กับเอสเอ็มอีที่เป็นคนของ สวทช. ให้ม�กขึ้น เพร�ะสมัย
แรกๆ TA  ไม่ค่อยจะได้ใช้นักวิจัยของ สวทช. เป็นผู้เชี่ยวช�ญ 
เนื่องจ�กปัญห�ท่ีเกิดขึ้นที่โรงง�นกับคว�มถนัดของนักวิจัยไม่ค่อย
ตรงกันเท่�ไหร่ นั่นคือก�รทำ�ง�นกับกลุ่มเอสเอ็มอี แต่ถ้�เป็นกลุ่ม
บรษัิทท่ีต้องก�รนวัตกรรม เร�พย�ย�มทีจ่ะแถลงใหส้งัคมใหบ้รษิทั
ต่�งๆ ได้เหน็ว่� สวทช. น้ันมผีลง�นทีน่ำ�ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้เพร�ะ

ฉะน้ันคว�มรู้สึกของภ�คเอกชนท่ีบอกว่�ง�นวิจัยใช้ประโยชน์ได้
ก็เริ่มมีขึ้นม� เร�จัดง�นที่เด่นๆ เช่นง�น NSTDA nves

tors  Day เป็นก�รปรุงแต่งให้ผลง�นของเร�มีหน้�ต�
ที่สื่อส�รกับพวกนักลงทุน หรือพวกเอกชนได้ม�ก

ที่สุดซึ่งเร�ได้รับก�รยกย่องว่�ง�น NSTDA n
vestors  Day เป็นง�นซึ่งถ่�ยทอดผลง�น

ให้กับธุรกิจแบบที่เข�ฟังรู้เรื่อง ก็ทำ�ให้
เร�จัดต่อเนื่องม�ทุกปี

   ตามแนวทางนี้ สิ่งสำาคัญคือการสื่อสาร
กับบุคคลและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน 

เอสเอ็มอี หรือภาคธุรกิจ แต่การพูดคุยเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือถือว่าไม่ง่ายเลย อาจารย์มีวิธีการ
อย่างไร

จริงๆ ไม่ใช่ว่�พูดเก่งแล้วจะถือว่�สื่อส�รเก่ง คว�มจริงใจ
และก�รที่มีคนออกไปแก้ปัญห�จริงจังครับที่เป็นส�ระสำ�คัญ ผม
ไมไ่ดบ้อกว�่ สวทช. ทำ�ไดด้ทีีส่ดุ มตีัง้หล�ยโครงก�รทีเ่อกชนขอม� 
เร�รบัป�ก แตเ่ร�กท็ำ�ไดไ้มท่กุอย�่งต�มทีเ่ข�ขอนะครบั เพร�ะเร�
เองกม็ขีอ้จำ�กดัด�้นทรพัย�กร แตถ่�้พดูแบบใหก้ำ�ลงัใจเฉพ�ะสว่น
ที่ดี (หัวเร�ะ) ก็มีส่วนดีอยู่เยอะ ถือว่�ถ้�จะให้สำ�เร็จไม่ใช่แค่ผู้นำ�
ไปพูดๆ แล้วช�วบ้�นเข�จะเชื่อ คนของเร�ทุกคนจะต้องเป็นผู้นำ�
เทคโนโลยทีีจ่ะไปลงมอื สือ่ส�ร ป บิตั ิให ้sol tion กบัผูป้ระกอบก�ร 
ต้องเปล่ียนเป็นคว�มจริงให้ได้ ไปพูดอะไรแล้วต้องทำ�ต�มที่พูด 
เป็นก�รเน้นว่� สวทช. จะต้องให้คว�มสำ�คัญกับ core val es ของ
เร�อย่�งเต็มที่ มันเกิดขึ้นตลอดเวล� พนักง�นใน สวทช. ทุกคนก็
คงจะเห็นซึ่ง core val es ของเร�บอกว่� N คือ Nation First แล้ว 
S คือ Science  Technolo y cellence คือคว�มเป็นเลิศ T ก็
คือ Team or  ส่วน D คือ Delivera ility (ก�รส่งง�นที่มีคุณภ�พ
ได้ต�มสัญญ�) ซึ่ง ตัว T กับ D นี่สำ�คัญม�กเลยครับ ทำ�ให้ง�นเร�
เปน็ทีย่อมรบั และตวัสดุท�้ยถอืเปน็ภ�พรวมขององคก์ร คอืองคก์ร
ของเร�จะไม่ยอมรับในคว�มไม่สะอ�ด ทุกคนต้องมีคว�มซื่อสัตย์
สุจริต นั่นคือ A Acco nta ility

ในขณะที่ทำางานวิจัยก็ยากแล้ว การถ่ายทอด
เทคโนโลยีก็หนักหนาเหมือนกัน ช่วงเวลาที่อาจารย์
เข้ามารับตำาแหน่ง บรรยากาศทางการเมือง
ค่อนข้างวุ่นวายด้วย อะไรคือสิ่งที่ทำาให้สามารถ
ประคับประคององค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ 

จริงๆ เมื่อกี้นี้ที่พูดถึง core val es นอกจ�กจะช่วยให้
องค์กรของเร�ดีข้ึน แล้วก็เกิดคว�มไว้ว�งใจ ปร�ก ว่� core 
val es เองก็ช่วยให้เร�มีคว�มม่ันคงต่อคว�มผันผวนท�งก�ร
เมืองได้ นึกออกไหมครับว่�เม่ือเกิดอะไรข้ึน ถ้�ทีมง�นของเร�
ไม่แตกแยก ไม่มีคนของเร�ไปทำ�อะไรแปลกๆ ให้กับนักก�ร
เมืองที่ไม่สุจริต องค์กรของเร�ก็อยู่ได้ หรือถ้�มีคำ�สั่งซึ่งมันไม่ใช่ 
Nation First เป็นคำ�สั่งซึ่งไม่เน้นเอ�คุณคว�มดีของเร� หรือง�น
ดีๆ ที่เป็นวิทย�ศ�สตร์ไปใช้ง�น เร�ก็รู้หมดทุกคนว่�มันเพี้ยน สิ่ง
ที่เพี้ยนๆ เร�ก็ต้องต่อสู้ อย่�งน้อยเร�ก็ต้องชี้แจงว่� เร�ทำ�สิ่งซึ่ง
ดีกว่�นี้ได้ไหม แล้วพวกเร�ก็ทำ�อย่�งนั้นกันจริงๆ เรียกว่�คว�ม
ผันผวนไม่ได้อยู่ที่ผู้นำ� แต่อยู่ที่คนทั้งองค์กรในภ�พรวม ที่ผ่�นม�
นี้ถือว่� core val es ของ สวทช. ใช้ได้ บุคล�กรของเร�ยึดอยู่
ใน core val es ในระดับสูง คือยังไงก็ต้องระดับสูง เพร�ะว่�เร�
ได้กำ�หนดไว้ว่� 30 เปอร์เซ็นต์ ของก�รประเมินคว�มดีคว�มชอบ
ดว้ย AD  (แบบประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นและแผนพฒัน�บคุล�กร
ของ สวทช., ndivid al Action  Develo ment lan) คิดจ�ก
ก�รแสดงออกซึ่ง core val es ก็ต้องถือว่�ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำ�คัญ 

core val es เป็นสิ่งที่เกิดม�ก่อนผมรับตำ�แหน่ง แต่ว่�ผม
ใช้มันเต็มที่เลยและเชื่อว่� core val es นี้น่�จะอยู่ต่อไปกับ สวทช. 
แล้วก็ชัดเจนและเข้มข้นยิ่งขึ้น คนที่เคยรู้จักม�แล้วอ�จจะต้องม�
รเีฟรช ปัด นุ สร�้งคว�มม่ันใจว�่เร�จะใช้ core val es นีใ้ห้ดยีิง่ข้ึน 
คนที่เข้�ม�ร่วมง�นกับเร�ใหม่ๆ ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีก�รถ่�ยทอด
ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจว่�เร�เอ�จริงเอ�จังกับเรื่อง core val es

“ยุคที่ผมเริ่มมารับตำาแหน่ง

คิดว่าเราต้องนำาผลงานที่มีอยู่แล้ว

มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง...

ด้านเศรษฐกิจเราต้องไปทาง

ผู้ประกอบการ ส่วนด้านสังคม ชุมชน 

เราก็ต้องไปตามพื้นที่ต่างๆ ในชนบท 

เพื่อที่จะร่วมมือกับเกษตรกร

และนักพัฒนาชุมชนทั้งหลายให้ได้ใช้

ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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อยากใหอ้าจารย์ยกตวัอย่างผลงานเดน่ๆ ที่
เป็นความภาคภูมิใจ

ครับ ผมคิดว่�มีอยู่หล�ยง�น เอ�เป็นกลุ่มที่
เก่ียวข้องกับง�นวิจัยก่อนแล้วกัน ง�นวิจัยของศูนย์

แห่งช�ติทุกศูนย์มีผลลัพธ์ชนิดที่ว่�พันธมิตรสำ�คัญ
ของแต่ละศูนย์เข�เอ�จริงเอ�จังกับเร�แบบระยะ

ย�ว ผมขอยกตัวอย่�งศูนย์ไบโอเทค ศูนย์นี้
สร�้งแรงดงึดดูจนทำ�ใหมี้บรษิทัม�ตัง้อ�ค�ร

ศนูย์วจิยัเพร�ะเข�อย�กทำ�ง�นใกลช้ดิกบั
เร� อย่�งบริษัทเบท�โกร เริ่มต้นเรื่อง

อ�ห�รกับไบโอเทคก็จริง แต่เข�เก่ง
ม�กส�ม�รถทำ�ง�นกับเอ็มเทค 

จนกระทั่งออกผลิตภัณ ์ใหม่
ทีเ่ข�ม่ันใจว�่เปน็นวตักรรม 

ก็คือไส้กรอกไขมันต่ำ� 

(ประม�ณ 20 เปอรเ์ซน็ตข์องปกต)ิ แตย่งัตอ้งเคีย้วอรอ่ยเหมอืนเดมิ 
อร่อยก็คือเวล�เคี้ยว มันต้องรู้สึกว่�มันเหมือนเดิม หรืออย่�ง
บริษัทมิตรผลก็มีก�รใส่เงินเข้�ไปเยอะในโครงก�รร่วมวิจัยกับ 
สวทช. ซึ่งตรงพอดีกับช่วงที่ผมต้ังโครงก�ร  ( i a m act 
nitiative roect) ซึง่หม�ยถงึโครงก�รขน�ดใหญท่ีเ่ร�ตัง้ใจใหส้ร�้ง
ผลกระทบสูง ง�นนี้นักวิจัยของไบโอเทคจับมือกับบริษัทมิตรผล 
โครงก�รนีเ้ปน็โครงก�รประม�ณ 80 ล�้นบ�ท เพือ่ทีจ่ะพฒัน�ส�ยพนัธุ์
อ้อยชนิดใหม่ที่หว�นขึ้น และมีขน�ดลำ�ต้นและใบที่เหม�ะสม

ตัวอย่�งที่ 2 ที่เกี่ยวกับง�นวิจัย ผมขอยกตัวอย่�งอีกศูนย์
หนึง่คอืเนคเทค เนือ่งจ�กว�่ผมเชือ่ว�่ core val es ของเร�ทำ�ง�นได ้
คนของเร�เวล�ไปนำ�เสนอผลง�นวิจัยในที่ต่�งๆ เป็นที่ยอมรับของ
องค์กรอ่ืนว่�เป็นคนที่ต้ังใจทำ�ง�น แล้วง�นก็มีคุณภ�พจับต้องได้ 
ซึง่เร�มหีวัคดิทีจ่ะนำ�ง�นวจิยัไปใชป้ระโยชน ์ยกตวัอย�่งเชน่ คว�ม
ร่วมมือกับกระทรวงเกษตร  หล�ยกรมส�ม�รถใช้ผลง�นเนคเทค
ได ้ถ�มว่�เกษตรกับเนคเทคมนัเก่ียวกันยงัไง คือเข�ต้องก�รเครือ่งมอื

ท�งด้�นข้อมูลและเครื่องมือท�งด้�นอิเล็กทรอนิกส์ม�กขึ้น แล้วใน
กระทรวงเองไมไ่ดช้ำ�น�ญในเรือ่งนี ้เพร�ะเปน็ศ�สตรต์�่งส�ข� เมือ่
ม�ทำ�ง�นด้วยกัน เร�ส�ม�รถช่วยเข�ได้ดี อันที่เด่นที่สุดคือ ระบบ
ส�รสนเทศเพื่อก�รเกษตรไทยแบบพกพ� โครงก�รนี้เกี่ยวกับก�ร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นหม�ยคว�มว่�
จะต้องมีคนไปท่ีแปลง แล้วไปถ�มว่�เกษตรกรช่ืออะไร น�มสกุล
อะไร มีพี่น้องกี่คน แปลงอยู่ตรงไหน ปลูกอะไร ถ้�เป็นสมัยก่อนก็
คือจดเอ� กว�่ข้อมลูนีจ้ะไหลม�ทีก่รงุเทพ  กว�่จะเสรจ็ใช้เวล�เปน็
เดอืน แตส่ิง่ซึง่เร�ทำ�กค็อื ใชแ้ทบ็เลต็และเครือ่งอ�่นบตัรประช�ชน 
ฉะนั้นเวล�ที่ไปที่พื้นที่ เสียบบัตร ชื่อและน�มสกุลก็จะขึ้นม�เลย 
แลว้จ�กนัน้กมี็ก�รถ�่ยรปู ข้อสำ�คญัคอืแท็บเลต็มันมีจพีเีอสสำ�หรบั
บอกพกิดั ฉะนัน้เวล�ถ�่ยรปูแปลงกเ็ดนิไปดว้ย พอเสรจ็ปุบ ดรอวอ์งิ
เกี่ยวกับแปลง แผนที่ ร�ยละเอียดที่เป็นข้อคว�มอยู่ในสภ�พ
พิมพ์เสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว แค่กดเซฟอย่�งเดียวข้อมูลก็วิ่งม�ท่ี
กรงุเทพ  เลย เพร�ะฉะนัน้ก�รทำ�ง�นถอืว�่เรว็กว�่เดมิเป็นรอ้ยเท่�

“NSTDA Investors’ Day 

เป็นการปรุงแต่งให้ผลงานของเรามี

หน้าตาที่สื่อสารกับพวกนักลงทุน 

หรือพวกเอกชนได้มากที่สุด 

ซึ่งเราได้รับการยกย่องว่า

ถ่ายทอดผลงานให้กับ

ธุรกิจแบบที่เขาฟังรู้เรื่อง 

ก็ทำาให้เราจัดต่อเนื่อง

มาทุกปี”
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พันเท่� ที่น่�สนใจคือเมื่อก่อนเจ้�หน้�ที่กรมก�รข้�ว กรมส่งเสริมก�รเกษตร กรมที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ เข�แยกกันเก็บ
ข้อมูล ใช้เจ้�หน้�ที่แยกๆ กันไป ถ้�เป็นกรมประมงเข�ก็ไปสำ�รวจเฉพ�ะคนเลี้ยงปล� กรมปศุสัตว์ก็ไปสำ�รวจเฉพ�ะคนเลี้ยงวัว 

เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ แต่ถ�มว่�ของจริง เกษตรกรที่ปลูกข้�วด้วย ปลูกผลไม้ด้วย เลี้ยงปล�ด้วย เลี้ยงไก่ด้วย มีไหม คำ�ตอบคือ 
มีเยอะแยะ (หัวเร�ะ) ฉะนั้นเครื่องมือของเร�จะช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรง แล้วส�ม�รถให้ก�รสำ�รวจครั้งเดียว ถ�มเกษตรกร

แทนทกุกรมไดใ้นครัง้เดยีว ทำ�ใหไ้ดข้อ้มลูเรว็กว�่เดมิเปน็พนัเท�่ นีค่อืสิง่ซึง่บอกว�่ถ�้เลอืกใชเ้ทคโนโลยไีปเปลีย่นแปลง
กระบวนก�รปกติที่มีอยู่จะพลิกโฉมหน้�เลย เร�จึงเรียกสิ่งนี้ว่� smart officer คือ ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของกระทรวง

เกษตร  เก่งขึ้น สวทช. มีเพื่อนได้เยอะเลย ในศูนย์อื่นๆ ก็เช่นเดียวกันครับ จะมีตัวอย่�งเด่นๆ ประเภทนี้เกิดขึ้น 

บางคนอาจมองภาพว่า สวทช. น่าจะเป็นหน่วยงานที่ทำางานวิจัยค่อนข้างล้ำายุค 
แล้วมีวิธีการทำางานร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างไร

คือถ้�ม�มองในบ้�นเร�เนี่ย ในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์  ในแล็บ (ห้องป ิบัติก�ร)  เวล�จัดงบ
ประม�ณเร�ไปล้ำ�ยคุหมด แตเ่วล�คนจะคยุกบัเร� เร�กต็อ้งคยุภ�ษ�ช�วบ้�นให้เป็น เพร�ะฉะนัน้

ผลง�นของเร� ช�วบ�้นเข�ตอ้งรูเ้รือ่ง ตอ้งเนน้ของพวกนี ้ในเวล�เดยีวกนั ผลง�นของเร�กต็อ้ง
พูดกับนักวิทย�ศ�สตร์ระดับโลกรู้เรื่องด้วย เร�ทำ�ไงครับ เร�คงไม่ลงหนังสือพิมพ์หรอก เร�

ต้องเขียนบทคว�มวิช�ก�รลงในว�รส�รวิช�ก�ร เร�ต้องเขียนสิทธิบัตรที่ถูกหลักวิช�ก�ร 
มเีคลม (ขอ้อ�้งคว�มแปลกใหม)่ ทีท่ัง้หมดเอ�ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้และคุม้ครองทรพัยส์นิ

ท�งปญัญ�เพือ่ทำ�ธรุกจิได ้พวกนีต้้องมือโปรหมดครบั ซ่ึงผมถอืว�่ง�นวจิยั เครือ่งมือ
วิจัยของเร�อยู่ในแนวหน้� จะต้องรู้เท่�ทันผู้นำ�ของโลก แล้วก็ต้องไปประชันกัน

ในว�รส�รวชิ�ก�ร บทคว�มตอ้งตรวจกนัอย�่งใกลชิ้ด เพร�ะฉะนัน้เร�กจ็ะวดั
กนัทีอ่มิแพกตแ์ฟกเตอรข์องว�รส�รทีพ่มิพ ์วดัจำ�นวนบทคว�ม นบัจำ�นวน

สิทธิบัตรที่ยื่นจด ส่วนนั้นไม่ใช่จะมีค่�สำ�หรับเกษตรกรหรอก ฉะนั้นเร�
ต้องเล่นทั้ง 2 แบบ แต่ว่�เวล�เร�เล่นกับอตุส�หกรรม ก�รมสีิทธิบตัร

กับบทคว�มวิช�ก�รค่อนข้�งสำ�คัญ แต่สำ�คัญเป็นที่สองครับ สิ่ง
แรกกค็อืว�่เร�สร�้งของไปให้เข�ผลติข�ยไดห้รอืเปล�่ ตอ้งมอง

เรื่องนี้ก่อน ถ้�ได้อ�จจะดี แต่ถ้�ได้แล้วไปเลียนแบบของคน
อืน่ เหมอืนคนอืน่ เข�กไ็มก่ล�้ทำ� แตถ่�้ของเร�ทีส่ร�้งขึน้

ม� ผลิตได้แล้วยังมีสิทธิบัตรคุ้มครองคว�มคิดคู่กันไป 
อย�่งนีเ้อกชนเข�กเ็อ�ไปผลติได ้เพร�ะเข�ปลอดภยั 

ฉะนัน้เกมที ่สวทช. เลน่ ย�กนะครบั เพร�ะมนัจะ
ต้องมีภ�ษ�ช�วบ้�น มีทั้งภ�ษ�วิช�ก�รระดับ

สูง แล้วก็ต้องมีภ�ษ�ธุรกิจพร้อมๆ กัน ไม่
รวมภ�ษ�ก�รเมือง (หัวเร�ะ)
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โจทย์ยากอย่างนี้ อาจารย์มีหลักคิดในการบริหาร
องค์กรอย่างไร

เร�ก็เทรนคนของเร�ว่� ถ�้อยูท่ีไ่หนกต็อ้งพดูภ�ษ�ของเข� 
แต่ศิลปะที่ดีที่สุดคือฟังให้เป็นด้วย ถ้�มัวแต่พูดแล้วไม่ฟังเลย เร�
คงมีปัญห� เพร�ะฉะนั้นคนของ สวทช. กลุ่มหนึ่งก็เป็นนักสื่อส�ร
ที่ใช้ได้ ไม่ได้แปลว่�ทุกคนสื่อส�รเก่ง บ�งท่�นเป็นนักวิช�ก�รม�ก 
พอไปพบกับนักธุรกิจ พูดจ�กันสักพัก รู้สึกจะไม่ค่อยเวิร์ก บ�งคน
เข�ถ�มคำ�ถ�มง่�ยๆ แต่นักวิช�ก�รมักจะตอบย�วเกินไป ในบ�ง
โอก�สเร�ควรจะพดูเท�่ทีจ่ำ�เปน็เฉพ�ะสว่นขอ้มูลเทคนคิย�กๆ และ
ใช้นักก�รตล�ดที่รู้เทคโนโลยีช่วยพูดเรื่องง่�ยๆ แทน วิธีนี้ง�นจะ
เสรจ็เรว็กว่� ในร�ค�ทีด่กีว่�ดว้ย หรือเวล�เร�ออกชนบท ผมคดิว�่
นักวิทย�ศ�สตร์ออกไปเนี่ยดี เพร�ะเข�จะเห็นปัญห� ในสมองเข�
คดิลึกไปเลยถงึไหนๆ แตถ่�มว�่เม่ือได ้sol tion ม�แลว้ จะอธบิ�ย
ว่�ใช้ยังไง อ�จจะต้องห�คนม�ช่วยทำ�ง�นในก�รที่จะเล่�เร่ือง
ผลง�นอันนั้นในภ�ษ�ช�วบ้�นให้สั้น ง่�ย และกระชับขึ้น

องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถแบบนี้ ผู้บริหารควรวางบทบาทตัว
เองไว้ตรงไหน

คอื สวทช. มคีนเกง่เยอะ แลว้เร�อย�กใหเ้ข�ทำ�ง�นไปดว้ย
กัน ผู้บริห�รอ�จจะต้องเทียบตัวเองว่�ไม่ใช่น�ยพลที่จะสั่ง แต่เป็น
คอนดักเตอร์ของวงออเคสตร�ขน�ดใหญ่ แล้วก็ใช้ก�รคอนดักต์
บอกว่�เล่นเพลงเดียวกันนะ แล้วทุกคนก็ทำ�หน้�ที่ของตนเอง เล่น
เครื่องดนตรีไหนก็ดนตรีนั้น แต่ต้องคล้องจองกันต�มจังหวะเพลง
ที่เร�จะไปด้วยกัน ฉะนั้นเร�ก็ต้องมีโน้ตเพลงที่บอกว่�ช่วงนี้จะเล่น

เรื่องนี้เรื่องนั้น แล้วขอให้ทุกคนเสริมกัน จังหวะต่�งๆ พวกนี้ก็
คงจะส�ม�รถรวมพลัง ทำ�ให้คนเก่งๆ ใน สวทช. สร้�ง

ผลลัพธ์ซ่ึงมีพลังและมีขน�ดใหญ่ต่อประเทศ
ช�ติได้

ช่วงที่อาจารย์บริหาร สวทช. ได้เกิดหน่วยงานน้อง
ใหม่คือ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย* อยากให้อาจารย์
ช่วยเล่าถึงที่มาและความสำาคัญของศูนย์แห่งนี้

จริงๆ แล้วเป็นก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องครับ เมื่อเร�มี
ประสบก�รณส์ร�้งสิง่ทีเ่รยีกว�่คลังชวีภณั ข์องไบโอเทคขึน้ม�แลว้ 
และคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พเยอะ ทำ�อย�่งไรเร�ถงึจะรวมพลงั
กับหน่วยง�นอื่นๆ ด้วย แล้วก็สร้�งศูนย์ของเร�เองให้มีม�ตรฐ�น 
มพีืน้ทีส่ำ�หรบัสือ่ส�รกบัคนอืน่ได ้พอดเีร�เปดิตกึใหม ่( nnovation 
Cl ster 2  NC2) ทำ�ให้มีพื้นที่ซึ่งส�ม�รถขย�ยง�นไปทำ�เรื่อง
ท�งชีวภัณ ์ระดับประเทศขึ้นม�ได้ โจทย์นี้เป็นโจทย์ขย�ยผลง�น
ของเร�ซึ่งดีอยู่แล้วให้เป็นที่ประจักษ์ แล้วก็สร้�งประโยชน์ท�ง
อุตส�หกรรมให้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้น สิ่งนี้ไม่ใช่ผมสร้�ง แต่เป็นเรื่องที่
มีคว�มเห็นร่วมกันว่�เร�จะจัดให้ตึกใหม่ของเร�เป็นศูนย์วิจัยเปิด
สัก 2 3 แห่ง ที่จะทำ�ประโยชน์ให้กับอุตส�หกรรม นอกจ�กเรื่อง
ท�งชวีภ�พตรงนีแ้ลว้ กย็งัมเีรือ่งศนูยน์วตักรรมท�งด�้นอ�ห�รและ
อ�ห�รสตัว ์แลว้กม็เีรือ่งศนูยท์ดสอบท�งด�้นน�โน รวมถงึกจิกรรม
ท�งด้�นเวชสำ�อ�ง (cosmece ticals) อยู่ในตึก NC2 ถือว่�เป็น
จดุทีภ่�คอตุส�หกรรมกำ�ลงัตอ้งก�ร อกีจดุหนึง่กค็อื ก�รขย�ยศนูย์
ทดสอบไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ ( T C) ซึ่งเดิมอยู่ที่พระจอมเกล้�
ล�ดกระบัง ม�เปิดใหญ่ที่ NC2 ฉะนั้นสิ่งที่เร�ทำ�ในจังหวะที่เร�ได้
ตึกใหม่ม�ก็ถือเป็นก�รลงทุนที่สำ�คัญ

อาจารย์มองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร และจะส่งผลต่อ
มุมมองในการทำางานวิจัยมากน้อยแค่ไหน

คือในวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงชนิดที่เห็นได้ชัด ประเทศไทย
เองรัฐบ�ลก็ประก�ศว่� เร�ต้องมี ne  en ine of ro th ถ�ม
ว�่ทำ�ไมตอ้งประก�ศ เพร�ะว�่อตุส�หกรรมแบบเดมิๆ ทีท่ำ�อยู ่ถ�้
ทำ�แบบเดิมๆ ต่อไป มันจะอยู่ไม่ได้เพร�ะโลกเปลี่ยนหมดเลย ลอง
ดคู�่ยรถยนตต์�่งช�ตทิีม่�อยูเ่มอืงไทยสคิรบั ถ�มว�่ใครเปน็บรษิทั
ที่ทำ�ชิ้นส่วนให้  คำ�ตอบคือ บริษัทของคนไทย แต่ว่�ช่วงนี้ต่�งช�ติ
เข�เริ่มเปลี่ยนสเปกขึ้นม�เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น บริษัทที่ทำ�เหล็ก
ตัวถังรถยนต์ อยู่ดีๆ ต่�งช�ติที่เป็นเจ้�ของแบรนด์ บอกว่�รุ่นที่จะ

ออกใหม่จะใช้เหล็กที่แข็งกว่�นี้แล้วก็บ�งลง คุณขึ้นรูปหน้�ต�
แบบนี้ได้ไหม ปร�ก ว่�บริษัทของไทยซึ่งทำ�ง�นอย่�ง

นี้ม�เป็นสิบปีกับเหล็กรุ่นเก่�บอกว่�ทำ�ไม่เป็น 
เพร�ะว่�มันเป็นโลหะชนิดใหม่ เครื่องจักร
เก่�จะไปดัดเหล็กให้มีรูปทรงเหมือนเดิม 

อย่�งประตู กระโปรงหน้� ปร�ก ว่�เครื่องจักรเข�
ทำ�ไม่ได้ เพร�ะว่�เหล็กรุ่นใหม่มันแข็งม�ก บ�งแต่แข็ง อัด

ลงไปทีเดียวพอปล่อยไปมันเด้งกลับม�เป็นเหมือนเดิม คนละเรื่อง
กับเหล็กรุ่นเก่� นี่คือโอก�สที่ สวทช. จะช่วยนำ�เอ�เทคโนโลยีก�ร
ขึน้รปูทีเ่ปน็โลหะชนดิใหมเ่ข�้ม�ในเมอืงไทยใหเ้ข�ได ้ในชว่ง 3 ปทีี่
ผ�่นม� เร�กจ็ะใหผู้เ้ชีย่วช�ญญีป่นุ ผูเ้ชีย่วช�ญเยอรมนัม�ถ�่ยทอด
เทคโนโลยีจนกระทั่งเข�เริ่มที่จะทำ�ของใหม่ได้แล้ว

อุตส�หกรรมอื่นๆ ก็เปล่ียน ส่ิงซ่ึงจะเปล่ียนม�กคือ ทุก
อุตส�หกรรมมุ่งไปใช้ส่วนท่ีเป็นดิจิทัลและใช้ข้อมูลม�กข้ึน หล�ย
เรื่องแปลงเป็นเรื่องก�รสื่อส�รแล้วก็เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่หมดเลย 
พวกเร�รู้จักอูเบอร์ไหม อูเบอร์เป็นบริษัทแท็กซี่ซึ่งไม่มีแท็กซี่สัก
คันเดียว แต่เข�ทำ�เรื่องก�รส่ือส�ร โดยเป็นตัวกล�งระหว่�ง
ผู้โดยส�รกับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว และมีเวล�ม�ขับแท็กซี่ อูเบอร์
ไม่ต้องลงทุนเรื่องรถเลย มีแต่ร�ยรับ แล้วเข�ก็ชักส่วนแบ่งไป ซึ่ง
บรษิทัแท็กซ่ีท่ัวไปอยูด่ีๆ  ร�ยไดก้ล็ดลงๆ แล้ววนัหนึง่มันอ�จจะห�ย
ไป ส่วนที่เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวโรงแรมทั้งหล�ยจะถูกเปลี่ยนแปลง 
แมก้ระทัง่โรงพย�บ�ลกจ็ะถกูเปลีย่นแปลง ใครทีส่ร�้งบรกิ�รไดเ้รว็
กว�่ ดกีว�่ ไมว่�่จะอยูใ่นอ�ชพีอะไร เข�ใชไ้อทมี�เสรมิ เมือ่เอ�ไอที
ไปผสมรวมกับบริก�รเดิม ใครทำ�ได้เด็ดกว่� ภ�ยใน 2 3 ปี ลูกค้�
ก็จะแห่ม� ห้�งสรรพสินค้�ใหม่ๆ ของไทยทุกห้�ง ตอนนี้เข�ข�ย
ท�งไลน์ กดจ�กไลน์ไปเป็นเว็บไซต์ กดจ�กเว็บไซต์กล�ยเป็นซื้อ
ของแล้วก็ส่งถึงบ้�น อ้�ว...แล้วตัวห้�งมีไว้ทำ�ไม มันมีไว้เป็นที่รวม
ของสินค้� แต่เข�รู้แล้วว่�คนไปเดินห้�งน้อยลง เพร�ะคนซื้อสินค้�
ไดส้ะดวกท�งนี ้สนิค�้ทกุอย�่งมชีือ่ มเีบอร ์มรี�ค�ม�ตรฐ�น คนที่
รูจ้กัอยูแ่ลว้ซือ้อยูแ่ลว้ กซ็ือ้ของทีต่วัเองเคยซือ้นัน่แหละแตซ่ือ้ดว้ยวธิี
ใหม ่คนของเร�พย�ย�มเอ�เทคโนโลยใีหมไ่ปเสรมิกบัอตุส�หกรรม
เก่�ๆ ใครคิดออกได้ม�กเท่�ไหร่คนนั้นมีโอก�ส

ne  en ine of ro th ของรัฐบ�ลไทยจะพูดถึงเรื่อง
หุ่นยนต์ออโตเมชัน ระบบก�รผลิตแบบอัตโนมัติ พูดถึงเทคโนโลยี
ชีวภ�พ เชื้อเพลิงชีวภ�พ และเคมีชีวภ�พ ซึ่ง ัง สวทช. เร�
มองลึกและกว้�งกว่�นั้น เร�มองเป็น io ased ind stry 
(อุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ) โรงง�นอุตส�หกรรมชนิดใหม่แทนที่
จะใช้วัตถุดิบพวกปิโตรเคมิคอลที่ม�จ�กน้ำ�มัน กล�ยเป็นว่�ใช้
วัตถุดิบม�จ�กพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ แล้วออกม�เป็นผลิตภัณ ์
ที่เท่�กัน เร�มองเห็นถึงอุตส�หกรรมที่เป็นดิจิทัลเยอะเลย ของ
ใหม่ๆ แบบนี้จะเป็นโอก�สท�งด้�นก�รวิจัย แล้วก�รวิจัยของเร�
เองก็คงจะต้องมองไกลไปว่�สิ่งที่ประก�ศว่�เป็น ne  en ine of 
ro th มองไกลไปกว่�นั้นอีกว่�แล้วระยะย�วคืออะไร 

ขณะนีท้�ง สวทช. กำ�ลงัคยุกบับรษิทัใหญ่ๆ  เช่น ปตท. แต่
ว่�ด้วยโจทย์ที่บอกว่� มองไปอีกสิบปีข้�งหน้�ว่�เป็นอย่�งไร ปตท.
เห็นร�ค�น้ำ�มัน 30 เหรียญต่อบ�ร์เรลแล้วเข�ก็คิดหนักเหมือนกัน 
ถ�้เก�ะอยูก่บัน้ำ�มนัอย�่งเดยีวอ�จจะมคีว�มเสีย่งตอ้งเอ�ทรพัยส์นิ
ทีม่อียูใ่นปจัจบุนัไปลงทนุในเทคโนโลยใีกลเ้คยีง หรอือย�่งอืน่ทีจ่ะไป
กันได้ หล�ยอย�่งมีเรื่องตอ้งเปลีย่นเยอะ เรื่องพลังง�นเปลีย่นเยอะ
ม�ก แต่เรื่องก�รเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจอันเนื่องม�จ�กพืช เนื่อง
ม�จ�กจลุนิทรยี ์เนือ่งม�จ�กสตัวท่ี์เร�เลีย้งเป็นอ�ห�ร ส�มตวันีค้อื
ของสำ�คญัม�กทีจ่ะยกระดบัเศรษฐกจิของประเทศไทย ใครคดิกอ่น 
ทำ�ไดก้อ่น คนนัน้กไ็ปกอ่น นีค่อืโจทยว์จิยัทีเ่ร�จะไปข้�งหน�้ไดเ้ยอะ 
แต่ว่�อกีสว่นหนึง่คอื สวทช. จำ�เปน็ตอ้งมทีกัษะในก�รบรหิ�รจดัก�ร
เทคโนโลยีสูงขึ้นไปอีก บริห�รจัดก�รเทคโนโลยีนี่หม�ยถึงก�รดูแล
พันธมิตรของเร�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จด้วย*ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย คือ ศูนย์กล�งก�รให้บริก�รชีววัสดุประเภทต่�งๆ เช่น 

จลุนิทรยี ์ดเีอน็เอ พล�สมดิ โมโนโคลนอลแอนตบิอด ี ล  เพือ่ก�รวจิยัประยกุตใ์ชใ้น
อุตส�หกรรมต่�งๆ

“สิ่งซึ่งจะเปลี่ยนมากคือ ทุกอุตสาหกรรม

มุ่งไปใช้ส่วนที่เป็นดิจิทัลและใช้ข้อมูลมากขึ้น 

หลายเรื่องแปลงเป็นเรื่องการสื่อสาร

แล้วก็เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่หมดเลย”
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สวทช. มีแนวทางทำางานร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ อย่างไร

คอืเร�มองก่อนว่�ใครเปน็ผูใ้ช ้ถ�้เปน็บริษทัใหญ ่แลว้
เข�ม�คยุกบัเร�ดว้ยโจทย์ใหญ่ๆ อนันัน้กแ็บบนงึ แบบนีจ้ริงๆ คอ่น
ข้�งดี จะได้วิจัยให้แบบแรงๆ หน่อย มีตัวชี้วัดที่ค่อนข้�งชัดเจน 
แล้วก็มีก�รเปรียบเทียบ ถ้�สำ�เร็จเข�ก็อ�จจะลงทุน ถ้�ไม่สำ�เร็จก็
ไมเ่ปน็ไร กพั็บเรือ่งน้ันไป ไปทำ�เร่ืองอืน่ อกีแบบหนึง่คอืเลน่กบัเอส
เอ็มอี เอสเอ็มอีมีโอก�สต�ยเยอะครับ เกิดแล้วก็ต�ยทุกวัน พวกนี้
มีเป็นแสนๆ ร�ย ทำ�อย่�งไรเร�ถึงจะช่วยเอสเอ็มอีสักหยิบมือหนึ่ง 
หรือจำ�นวนหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเป็น หรือไม่ก็ม�คัดเลือกเทคโนโลยี
ท่ีเร�มแีลว้ไปดดัแปลงสร�้งคว�มม่ังคัง่ใหเ้ร็วทีส่ดุ ทีผ่�่นม� สวทช. 
ทำ�ง�นกบัเอสเอม็อปีระม�ณส�มสีพ่นัร�ย  อีกแบบหนึง่เลก็กว�่เอส
เอ็มอีคือ นักวิจัยที่สร้�งสิ่งใหม่เกิดขึ้น อ�จจะไปจับมือกับนักธุรกิจ 
หรือนักศึกษ�ที่คณะพ�ณิชย์  ธรรมศ�สตร์ จุฬ�  ที่จะสนใจตั้ง
บริษัทตัวเอง แล้วก็ศึกษ�ผลง�นวิจัยพวกนี้ให้ถ่องแท้ แล้วคัดเลือก
ผลิตภัณ ์แล้วตั้งเป็นบริษัท ซึ่งภ�ครัฐเองตอนนี้ก็ประก�ศกันใหญ่
ว่�จะสนับสนุน start  ก็ใช้กลไกสนับสนุนเสริมให้ตัวเองก้�วหน้�
ให้เร็วที่สุด วิธีก้�วหน้�ให้เร็วที่สุดก็คือ มีเงินน้อยก็จริง แต่คว�ม
คิดดี ได้เงินก้อนใหญ่ม�ก็รีบสร้�งผลง�น ให้ก้อนใหญ่นั้นส�ม�รถ
ไปถงึมอืผูใ้ชไ้ด ้ฉะนัน้ตวั start  เนีย่ กเ็ปน็ชอ่งท�งหนึง่ทีจ่ะสร�้ง
ง�นให้กับคนจำ�นวนม�ก แล้วก็เป็นตัวซึ่งทำ�ให้ก้�วกระโดด แต่คน
ทำ�ต้องมีคว�มรักและผูกพัน ( assion) มีคว�มอย�กที่จะโชว์คว�ม
สำ�เรจ็ของตวัเอง แลว้กเ็ชือ่มโยงสิง่ทีต่วัเองคดิขึน้ม�กบัประโยชนท์ี่
ประช�ชนใช้ได้

บทบาทเท่าที่ผ่านมาของ สวทช. ในการพัฒนา
ประเทศเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อาจารย์คิดว่าเพียงพอหรือยัง มีจุดอ่อนจุดแข็ง
อย่างไร

ผมคดิว่�สงัคมค�ดหวงัใหท้ศันคตขิองนกัวจิยัเปดิกว�้งขึน้
ม�กกว�่ก�รห�คว�มรูอ้ย่�งเดยีว อย�่งนอ้ยกต็อ้งรบัโจทยท์ีบ่อกว�่ 
ง�นวจิยัต้องใชไ้ดจ้รงิ คนทีจ่ะบอกว�่ใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ไดจ้ริงคอืผูใ้ช ้
เพร�ะฉะนัน้เร�เองตอ้งสง่มอบง�นใหก้บัผู้ผลติหรือว�่ใครกต็�มทีจ่ะ
เอ�ไปขย�ยผลให้อยู่ในสภ�วะทีด่ทีีส่ดุเท�่ทีจ่ะทำ�ได ้เพือ่ว�่เวล�เอ�
ไปข�ยแล้วจะได้ข�ยง่�ยหน่อย ของที่ข�ยง่�ยคือสิ่งที่ดีกว่�ของคน
อื่น หรือร�ค�ถูกกว่�ของคนอื่น หรือสวยกว่� หรือเปลืองไฟน้อย
กว่� หรือมีของเสีย มีขยะจ�กก�รผลิตออกม�น้อยกว่�เดิม อะไร
กไ็ดท้ีเ่ข�้ข�่ยเป�้หม�ยพวกนี ้ถ�้สือ่ส�รออกม�แลว้โชวว์�่มนัทำ�ได ้
กจ็ะข�ยได ้ตรงนัน้แหละครบัเปน็จดุซึง่คนเข�จะวิง่ม�ใชป้ระโยชน์
จ�ก สวทช. ถี่ขึ้นๆ ตรงนั้นคือจุดซึ่งเร�ต้องเปลี่ยน แต่ว่�คว�มเก่ง
ในก�รที่จะคิดโยงเอ�ไ เทคม�ใช้ คนทั่วไปอ�จต�มเร�ไม่ทัน พอ
คิดอะไรเสร็จแล้วปุบก็ม�สู่ตล�ด ก�รเข้�ท�งลัดตรงนี้ผมคิดว่�มี
โอก�สที่จะเกิดขึ้นเหมือนกัน ถ้�เร�ขยันคิดบ่อยๆ นะ ไม่ใช่คิดว่�
ไปในท�งนี้อย่�งเดียว ต้องพร้อมที่จะปรับปรุงหล�ยๆ รอบ ถ้�ได้
แค่นี้ใช้ได้ไหม แล้วก็ทดสอบกับภ�คเอกชนบ่อยๆ คุยบ่อยๆ ก็จะ
ได้คว�มคิด ทำ�อย่�งไรเร�ถึงจะมีเวทีที่นักวิจัยได้ยินคว�มต้องก�ร
ของเอกชนม�กขึน้ซึง่ในขณะนีภ้�ครัฐกเ็ปดิกลไกประช�รัฐ  ประช�
รัฐแปลว่�ให้เอกชนนำ� วิธีที่ทำ�อยู่ตอนนี้คือ เมื่อเอกชนบอกว่�จะ
ยกระดบัประเทศแบบนี้ๆ  และกม็�ห�รอืกบัรฐัมนตร ีกจ็ะไดโ้อก�ส
ปรับปรุงให้เกิดขึ้นม�ได้ ช่องท�งนี้ผมว่�สิ่งที่ปรับปรุงส่วนใหญ่มัก
จะเน้นว่�มีเทคโนโลยีหรือเปล่� มีนักวิจัยหรือเปล่� มีคนให้ยืมหรือ
เปล�่ มกีลไกเรือ่งกองทุนไหม มกีลไกเร่ืองภ�ษีไหม ทกุอย�่งเปน็สิง่
ท่ี สวทช. ทำ�ม�โดยตลอด โดยเร�มีคนและเทคโนโลยอียูจ่ำ�นวนหนึง่

วันนี้เป็นวันซึ่งประเทศบอกว่�ต้องก�รสิ่งนั้น ซึ่งมีชื่อเรื่อง

เหมอืนกบัส่ิงทีเ่ร�เคยทำ� ต้องก�รเทคโนโลยทีีเ่ปน็ส่ิงทีเ่ร�เคยทำ� เร�
คงจะตอ้งเข�้ไปในวงก�ร สว่นคนทีอ่ยูใ่นแลบ็ทีจ่ะวจิยั เมือ่ทศันคติ
รบัฟงัโจทยจ์�กภ�คเอกชนม�กขึน้ และใชค้ว�มส�ม�รถของตวัเอง
ที่มีอยู่แล้ว พย�ย�มตอบคำ�ท้�ท�ยที่ม�จ�กโจทย์ข้�งนอก ถ้�ตอบ
ได้เมื่อไหร่ก็รีบสื่อส�รออกไปยังคนที่เกี่ยวข้อง ผมว่�วงจรอย่�งนี้
คืออน�คตที่ สวทช. จะเจอม�กขึ้น แล้วทำ�ให้เร�เป็นองค์กรซึ่งมี
คว�มหม�ยม�กๆ เลยกบัประเทศไทย เมือ่ภ�คเอกชนคดิจะเปลีย่น 
รูแ้ลว้ว�่เปลีย่นไปท�งไหน แตค่ำ�ถ�มคอื ใครทำ� มองไปทัว่ประเทศ
ก็จะพบว่�มี สวทช. กับมห�วิทย�ลัยที่ทำ�ง�นร่วมกัน เร�ทำ�เรื่อง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีนี้ม�ก่อน ข้อสำ�คัญคือ สวทช. ต้องไป
ไกลกว�่ทีเ่ข�คดิออก คล�้ยๆ ว�่เร�จะตอ้งมองลว่งหน�้ไป 5 ป ี10 ป ี
ด้วยว่� แล้วต่อไปคือเรื่องอะไร

ถึงตรงนี้อาจารย์อยากฝากอะไรไปถึงคนที่ทำางาน
ร่วมกับ สวทช. หรือคนทั่วไปที่กำาลังคาดหวังกับ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คือผมอย�กจะ �กทุกคนทั้งใน สวทช. และคนข้�งนอก
ว่� ถ้�ประเทศไม่มีปัญห�ที่ต้องใช้นักวิทย�ศ�สตร์ นักวิจัย ถ้�ทุก
อย่�งมันเรียบร้อย มันง่�ยไปหมด ไม่ต้องมี สวทช. ก็ได้ (หัวเร�ะ) 
แต่ว่�เร�กำ�ลังบอกว่� มันมีโจทย์ มีปัญห�ที่ประเทศไทยจะต้อง
เก่งขึ้นกว่�เดิมในแต่ละเรื่อง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่ององค์คว�มรู้กับ
เรื่องเทคโนโลยี สวทช. นั้นเป็นที่รวมของนักเรียนทุนเก่งๆ เป็นที่
ซึ่งเร�ส�ม�รถรับคนที่เก่งท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
เข้�ม�ทำ�ง�น แล้วเร�ให้โจทย์เข�ที่ยังเป็นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี ให้วิจัยต่อไป กองกำ�ลังของเร�เก่งเรื่องแบบนี้ แม้ว่�เร�
จะไม่ได้เก่งที่สุดในเรื่องธุรกิจเพร�ะไม่ใช่เป้�หม�ยของเร� และเร�
ก็ต้องไม่ทำ�ธุรกิจแข่งกับเอกชน แต่เร�พร้อมที่จะทำ�ง�นกับคนที่
ต้องก�รใช้คว�มเก่งของเร�ไปทำ�ให้เป็นประโยชน์ 

ฉะนั้นก�รที่มีองค์กรแบบ สวทช. อยู่นี้ ไม่จำ�เป็นต้องไป
บิดให้ สวทช. กล�ยเป็นอย่�งอื่นนะครับ  สวทช. แค่ทำ�ง�นร่วม
กบั strate ic artner เพร�ะเข�เข�้ใจเร� เพร�ะเข�รูว้�่เร�เกง่ตรง
ไหนและไปด้วยกันจะดีกว่� ซึ่งเร�เชื่อว่� strate ic artner โดย
เฉพ�ะภ�คเอกชน และกระทรวงบ�งกระทรวงที่ทำ�ง�นร่วมกันใน
ยุคของผม เร�ได้สร้�งคว�มเข้�ใจตรงนั้นเพิ่มขึ้นๆ เรียบร้อยแล้ว 
เร�แค่เดินไปข้�งหน้�ต่อไป

ผมคิดว่� im act ที่แรง ที่เกิดจ�กองค์กร สวทช. มีเยอะ 
ฉะนั้นคนที่อยู่ใน สวทช. กรุณ�ใช้ประโยชน์จ�กฐ�นซึ่งเร�สร้�งขึ้น
ม�ไว้ดี คนที่อยู่นอก สวทช. ก็กรุณ�ใช้ประโยชน์จ�กฐ�นและเข้�
ถึง สวทช. เร�จะเปิด สวทช. ให้คนเข้�ถึงม�กขึ้นครับ และเร็วๆ 
นี้ เร�จะรวบรวมผลง�นกว่� 200 ผลง�น ของ สวทช. ซึ่งเคยพิมพ์
เป็นผลง�นเด่นบ้�ง แคต�ล็อกบ้�ง ข่�วบ้�ง ซึ่งเร�ตรวจสอบอยู่ว่�
ใช้ได้ ม�นำ�เสนอทั้งหมดเป็นรูปเล่มและเว็บไซต์ เปิดให้เข้�ได้ทุก
เวล� สนใจอะไรก็เข้�ม� ถ�มว่�เมื่อก่อนเร�เปิดเผยแบบนี้ไหม เร�
เปิดเผยแบบทีละอัน อ�ทิตย์หนึ่งก็ออกข่�วทีสองที หน่วยง�นนั้น
เจงมีอันนี้ออกม� ผมว่�เข�ไม่ได้ต้องก�รแบบไฟไหม้ฟ�งทีละอันๆ 
ไม่ได้จุดไม้ขีดไฟทีละก้�น เร�คงจะก่อกองไฟชนิดที่ว่�มองเห็น

ไกลๆ เลย กองใหญ่เลย แล้วก็ม�เยี่ยมเร�ได้ทุกวัน 24 
ชัว่โมง เพร�ะของเร�รวมไวท่ี้นี ่เอ�ไฟส่องให้เห็นชัดๆ แล้ว
ผลง�น 200 เรื่องนี้ ผมคิดว่�เมื่ออ�ค�รนิทรรศน์วิทย�ค�ร ที่
กำ�ลังสร้�งอยู่ในขณะนี้เสร็จ คนก็จะได้ม�ดูนิทรรศก�ร ให้คน
ม�เห็นผลง�นของเร�ที่เข�เข้�ถึงได้ ฉะนั้นอย�กบอกว่�เครื่องมือ
นี้เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะยกระดับ สวทช. ไปในยุคที่ 5

ชาวบ้านธรรมดาๆ คนหนึ่งจะเข้าถึง สวทช. ได้มาก
น้อยแค่ไหน ถึงขั้นขอให้ออกแบบงานวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้หรือไม่

ก�รเป็นองค์กรเปิด ช�วบ้�นที่ไหนก็เข้�ม�ได้ เร�ยินดี
ตอ้นรบัครบั แลว้กต็อ้งถ�่ยทอดใหเ้ข�ดว้ย โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่เรือ่ง
ก�รเกษตร ขณะนีท้�่นรองน�ยกรฐัมนตร ีสมคดิ จ�ตศุรพีทิกัษ ์สัง่
ให้ สวทช. ตั้งสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
เพ่ือทำ�อย่�งที่ว่�นะครับ ใครก็ได้เดินเข้�ม�ได้ แต่วิธีที่เร�เตรียม 
เร�กต็อ้งรวบรวม sol tion เกษตรทีเ่ร�มอียูแ่ลว้ทัง้หมด ยกออกม�
จ�กแลบ็ ย�้ยม�อยูท่ีพ่ืน้ทีต่รงกล�ง แลว้ใหค้นอืน่ดแูลเรือ่งก�รไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน นักวิจัยไปทำ�ง�นวิจัยต่อ คนที่เป็นนักถ่�ยทอด
จะดแูลตรงนีใ้ห ้แลว้เร�จะมงีบประม�ณม�รนั ยิง่เกษตรกรทำ�ง�นดี
ขึน้เท�่ไหร ่เข�มรี�ยรบัดข้ึีนเท�่ไหร ่เข�ช่วยเหลอืตวัเองไดด้ข้ึีนเท�่
ไหร่ ประเทศก็ดีขึ้นเท่�นั้น เพร�ะฉะนั้นภ�ครัฐจึงต้องสนับสนุนให้
มสีถ�บนัก�รจดัก�รเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร และถงึแมเ้นือ้
เรื่องจะเป็นเรื่องเกษตรแต่ว่�เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมันถึงม�
อยู่กระทรวงนี้ เร�ทำ�เรื่องอะไรก็ได้ตร�บใดท่ีมันยังเป็นเทคโนโลยี 
ฉะนั้น สวทช. จะต้องเป็นพี่ใหญ่ในก�รจัดก�รเทคโนโลยีให้คนเข้�
ถึงให้ม�กที่สุด ซึ่งถือว่�เป็นยุคที่ 5 ของ สวทช. ผมเป็นยุคที่ 4 ส่ง
ไม้ต่อไปยุคที่ 5

6-7 ปทีีผ่า่นมากบัตำาแหนง่ผูบ้รหิาร สวทช. อะไรคอื
สิ่งที่ท้าทายที่สุด

อะไรคอืสิง่ทีท่�้ท�ยทีส่ดุ ทีส่ดุอนัเดยีวคงจะไมม่ ี(หวัเร�ะ) 
แต่ที่เป็นเกือบที่สุดมีหล�ยอัน เป็นต้นว่� Science  Technolo y 

cellence ของ สวทช. โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสิ่งที่เร�เรียกว่� 
“ต้นแบบ” อันนี้ผมคิดว่�ยังเป็นเรื่องท้�ท�ยนะ หม�ยคว�มว่�
ต้นแบบของเร�กับสิ่งซึ่งเอกชนค�ดหวังยังไม่ค่อยตรงกันครับ 
เอกชนค�ดหวงัตน้แบบทีม่นัเวริก์กว�่นี ้ฉะนัน้เวล�ทีเ่ร�ไปถ�่ยทอด
เทคโนโลยี เร�ก็จะพบว่�ข�ดโน่นข�ดนี่เต็มไปหมดท่ีจะทำ�ให้
ต้นแบบเร�เวิร์กและคอมเมอเชียลไลซ์ได้ ส่วนนั้นเป็นเรื่องที่เป็น
หัวใจนะครับ ถ้�เร�อย�กจะวัดผลว่� สวทช. สร้�งผลกระทบท�ง
เศรษฐกจิ แลว้เร�กใ็สเ่งนิวจิยัเข้�ไปในโครงก�รใหญ่ๆ  แลว้โครงก�ร
ใหญ่ๆ นั้นก็บอกว่�ผมทำ�เสร็จแล้วมีต้นแบบแล้ว แต่ว่�ต้นแบบนั้น
มันไม่เวิร์กกับคำ�ถ�มของภ�คเอกชน โห...อย่�งนี้ก็เสี่ยงสิครับ ถ้�
ใส่เงินวิจัยเข้�ไปเยอะๆ หล�ยๆ อัน แล้วไปสู่เชิงพ�ณิชย์ไม่ได้เลย
สกัอนัเดยีว นกึออกไหมครบั อนันีค้อืสิง่ท�้ท�ย ทำ�อย�่งไรตน้แบบ

“เราเทรนคนของเราว่า

   ถ้าอยู่ที่ไหนต้องพูดภาษา

   ของเขา แต่ศิลปะที่ดีที่สุด

   คือการฟังเป็นด้วย 

  ถ้ามัวแต่พูดแล้วไม่ฟังเลย

     เราคงมีปัญหา”



“สิ่งที่ผมอยากทำามากที่สุดในชีวิต

ก็คือสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ให้กับ

ประเทศ แล้วคนเขาบอกว่า

เออ...ที่คุณสร้าง

มันใช้ได้”
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ทีบ่อกว�่ง�นวิจัยเดนิท�งถึงขัน้นีแ้ลว้ เวล�พดูกบัเอกชนปบุ เร�คอ่นข�้งเรว็ม�กเลยทีจ่ะแกป้ญัห�
ว่� อืม..ไม่ใช่สิ่งที่เข�ต้องก�ร แต่ว่�เร�รู้หมดแล้ว เร�กลับม�ปรับปรุงอีกนิดเดียวแล้วก็ส่งให้
เข� จนกระทั่งเข�แ บปี นี่คือวงจรที่คิดว่�ท้�ท�ย 

ส่วนวงจรที่บอกว่�นักวิจัยของเร�ได้ร�งวัลโน้นร�งวัลนี้ ผมคิดว่�เข�เก่งของเข�
อยู่แล้ว สำ�หรับผมก็มองว่�ดีอยู่แล้ว เร�ภูมิใจกับคว�มส�ม�รถและคุณภ�พ เร่ือง
ท้�ท�ยคือ ก�รตอบโจทย์ที่เป็นที่ต้องก�ร แต่ว่�เร�ยังตอบสนองไม่ได้ในวันนี้

แล้วอะไรคือความภูมิใจสูงสุดของอาจารย์ในตำาแหน่งนี้

ในภ�พรวมก�รได้ทำ�ง�นกับ สวทช. คือคว�มภูมิใจครับ สวทช. 
เป็นที่ทำ�ง�นซึ่งผมพบว่� ตรงกับสิ่งที่ผมอย�กทำ�ในชีวิต และที่นี่ก็จ้�ง
ใหผ้มทำ�ในสิง่ท่ีผมอย�กทำ�ในชวีติ ฉะนัน้ผมจงึไม่มีคอนฟลกิตอ์ะไร 
มีคนถ�มว่�...อยู่ที่ทำ�ง�นแ บปีไหม ก็คือเร�แ บปีเพร�ะว่�สิ่ง
ที่เร�อย�กทำ�กับสิ่งที่ถูกจ้�งให้ม�ทำ�มันตรงกันเปะ ยังเป็น
ห่วงว่�ไม่รู้คนอ่ืนท่ีทำ�ง�นใน สวทช. เข�เจอสถ�นก�รณ์
ตรงกับผมรึเปล่� สิ่งที่ผมอย�กทำ�ม�กที่สุดในชีวิตก็คือ
สร้�งอะไรขึ้นม�ก็ได้ให้กับประเทศ แล้วคนเข�บอก
ว่� เออ...ที่คุณสร้�งมันใช้ได้ (หัวเร�ะ) ตัวองค์กร 
สวทช. ผมคิดว่�อยู่ในภ�วะซ่ึงคนเข�ยอมรับ
ม�กว่�เป็นองค์กรที่เวิร์ก เป็นองค์กรที่มีทีม
ง�นและมีองค์คว�มรู้ที่เต็มใจตอบปัญห�
ของประเทศ และมีภูมิปัญญ�ดีพอที่จะ
ห�คำ�ตอบที่มันเวิร์กกับประเทศ
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