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 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงให้ความส�าคัญ

กับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปัจจุบันเป็นอย่างมาก  

ด ้วยความต ่างของแผนฯ 12 จากแผนอื่น ทั้ ง ในเร่ือง

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การก�าหนด

ประเดน็พฒันาหลกัทีจ่ะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง  และแผนรองรบั

ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯ 12 เพื่อขับเคลื่อน 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อันจะเป็นการวางรากฐานประเทศไทย

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

บทสัมภาษณ์ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องมีแผนเป็นตัวก�ากับหรือ

ชี้น�าการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างมีทิศทาง เพื่อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้

ว่ากระบวนการหรือกลไกในการขับเคลื่อนมีความส�าคัญไม่น้อย

ไปกว่าแผนที่จัดท�าขึ้น

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม จุดเปลี่ยนและความต่างของแผนฯ 12

 การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่แตกต่างจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา  

โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ 

ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีการก�าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส�าคัญที่ต้องด�าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันได้ก�าหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 

ทีช่ดัเจน เพือ่ก�ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมทีศิทางและเกดิประสทิธภิาพ น�าไปสูก่ารพฒันาเพือ่ประโยชน์สขุท่ียัง่ยนืของสงัคมไทย

 ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย
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 ส ่วนประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่จะท�าให ้ เ กิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงแผนฯ 12 คือ การมียุทธศาสตร์
ของการลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ซึ่งต่างจากในอดีตที่เน้น

การแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งนี้ การลดความเหลื่อมล�้าเป็น

เรื่องที่ต้องอาศัยเวลา อาจจะท�าไม่ส�าเร็จทันทีในช่วงแผนฯ 12 

แต่ถ้าท�าอย่างจริงจงัต่อเนือ่ง จะเหน็การเปลีย่นแปลงของประเทศ

ได้อย่างแน่นอน

 สาเหตุส�าคัญของความเหลื่อมล�้าในมิติต่างๆ ได้แก่ ความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษา มีคนไทยส่วนน้อยที่สามารถเข้าสู่ระบบ

การศึกษาในระดับและมาตรฐานสูง ซึ่งคนที่เข้าถึงส่วนใหญ่มีฐานะดี เมื่อเรียนจบสามารถหางานดีๆ ได้ และเชื่อมโยงไปถึงการมี

โอกาสการมีรายได้สูงด้วย การลดความเหลื่อมล�า้ด้านการศึกษาจึงเป็นคานงัด หรือ Game Changer ที่ส�าคัญ ขณะเดียวกัน

หากเกิดกระบวนการทีท่�าให้ภาครฐับาลและทกุภาคส่วนได้น�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมที่เป็นดิจิทัล จะเป็นอีกคานงัดหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญด้วยเช่นกัน

 นอกจากนี้ ยังมีความเหล่ือมล�้าในเร่ืองอื่นๆ อาทิ ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้และการบริการภาครัฐ ซึ่งต้องแก้ไขให้ทุกคน

โดยเฉพาะคนที่อยู่ระดับล่างมีโอกาสในการท�าธุรกิจหรือสร้างรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น และพัฒนาไปเป็นคนมีรายได้ปานกลาง  

ทั้งนี้ หากภาครัฐสามารถท�าให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารได้โดยทั่วถึง ไม่เกิดความแตกต่าง ก็จะเป็น 

กลไกหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล�้าได ้

กลไกและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปัจจัยการขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่เป้าหมาย

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือเป็นแผนของฝ่ายบริหาร ดังนั้น กลไกขับเคลื่อนหลักส่วนแรกจึงอยู ่
ที่รัฐบาล โดยผ่านกลไกการวางนโยบายการจัดสรรงบประมาณ การก�าหนดตัวชี้วัด และกระบวนการท�างานของรัฐบาล  

ซึ่งรวมถึงทุกกระทรวง ทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ กลไกที่ 2 คือ ภาคเอกชนและชุมชน ต้องให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้ 

ประเด็นการพัฒนาของประเทศ รวมถึงสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อน�าไปปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเตรียมตัวได้  

เช่น ภาคเอกชนจะต้องเตรียมปรับตัวเองในการรองรับสังคมสูงอายุที่แรงงานมีน้อยลง รองรับการแข่งขันหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น

จากเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการท�าธุรกิจที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เช่น การช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูแล

ธรรมชาติ และการท�าประโยชน์กับสังคม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้รับการตอบรับท่ีดีจากสังคมและมีความยั่งยืน ซ่ึงเรื่องน้ีคงต้อง

ผ่านกลไกของการสร้างการรับรู้และเครือข่ายที่มาร่วมกันพัฒนา

 อกีกลไกหนึง่ทีม่บีทบาทอย่างมากคอื “สถาบนัการศกึษา”  

ท่ีสามารถใช้ข้อมูล องค์ความรู้ การศึกษาวิจัยต่างๆ มาช่วย

ตอบโจทย์ของการก�าหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาได้

ตรงจุด โดยภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ หรือสภาพัฒน์อาจจะมี

โครงการวิจัยต่างๆ ที่จัดจ้างสถาบันการศึกษา หรือในทางกลับ

กันสถาบนัการศกึษาอาจน�าประเดน็การพฒันาต่างๆ ในแผนฯ 12  

ไปสื่อสารให้นักศึกษารับทราบ ท�าวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ก็จะ

เกิดเป็นข้อมลูองค์ความรูท่ี้สามารถมาช่วยขบัเคลือ่นการพฒันาได้
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 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 ต้องถือว่ากลั่นกรองมา

แล้วว่ามีความส�าคัญทุกเรื่อง แต่เรื่องที่รู้สึกว่าท้าทายและต้อง

ผลกัดนัให้เกดิผลในทางปฏิบติัอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 

ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ หนึ่ง การก้าวสู ่สังคมผู้สูงอาย ุ  

ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูล

แสดงให้เห็นว่าสถานะปัจจุบันกับสิ่งที่เราต้องการเตรียมไว้นั้น

ยังมีช่องว่างที่ท้าทายอยู่มาก เช่น เรื่องการออมส�าหรับผู้สูงอาย ุ

เรื่องท้าทายที่ต้องเร่งผลักดัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต

ที่ไม่พอเพียงส�าหรับการดูแลตัวเองหลังเกษียณ ถึงแม้จะเร่ิมมีนโยบาย เช่น การต้ังกองทุนการออมแห่งชาติ ซ่ึงเริ่มท�า 

มาปีกว่าแล้ว แต่ยังมีสมาชิกเพียง 524,423 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

 สอง นวตักรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเป็นเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมผีลอย่างมาก โดยเฉพาะ Disruptive  

Technology หรือที่มักเรียกกันว่า “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt) 

ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม จนอาจจะท�าให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ต้องล้มเลิกไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจเพียงช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ เรื่องนี้การเตรียมพร้อมต้องรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่ท้าทายอย่างยิ่ง

 สาม คุณภาพคน จากตัวช้ีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การศึกษาของไทยถูกจัดอันดับอยู่ในล�าดับที่ต�่า

คะแนนการสอบโดยเฉลีย่คนไทยสูม้าตรฐานโลกไม่ได้ ดงันัน้ การปฏริปูการศกึษาจงึเป็นเรือ่งท่ีมคีวามส�าคญัเร่งด่วน ซ่ึงในยทุธศาสตร์

ด้านการพฒันาคนในแผนฯ 12 ยงัคงยดึหลกัการสร้างและส่งเสรมิคนดแีละเก่ง มคีณุธรรมน�าความรู ้มทัีกษะและคณุภาพสอดคล้องกบั 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 ส่ี  การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ต้องอาศัยงบประมาณทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง

การปรบัปรงุกฎระเบยีบต่างๆ สนบัสนนุ ซึง่แผนฯ 12 มเีป้าหมาย

ที่จะผลักดันให้มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 1.5 

ของ GDP แต่ต้องท�าเหมือนในหลายๆ ประเทศ เช่น เกาหลี และ

ญีปุ่น่ ทีภ่าคเอกชนลงทนุเร่ืองนีม้ากกว่าภาครัฐ ส�าหรับประเทศไทย 

งบประมาณการวิจัยควรมาจากภาคเอกชนลงทุนเองร้อยละ 70  

ภาครัฐสนับสนุนร้อยละ 30 ซึ่งขณะนี้การลงทุนวิจัยของเอกชน 

เริ่มมากกว่าภาครัฐแล้ว แต่โดยรวมยังไม่ถึงเป้าหมาย อาจต้อง 

กระตุน้และมมีาตรการสนบัสนนุ 

ภาคเอกชนเพิม่ขึน้ ซึง่ภาครฐัเอง 

ให้ความส�าคัญกับการจัดสรร

งบประมาณและแบ่งสัดส่วน

ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงเป้าหมาย 

มุ ่ งผลลัพธ ์ที่ จะตอบสนอง

ยุทธศาสตร์โดยตรง เช่น พัฒนา
สนิค้าและบรกิาร เครือ่งมอืด้านการเกษตรและการแพทย์ เป็นต้น 

และงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆ 

Libraryinnovation

Learning

Research

Technology
Management

Media

Knowledge
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อุปสรรคที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมฟันฝ่า เพื่ออนาคตประเทศไทย

* โดยท่ัวไป S-Curve น�ำมำใช้อธิบำยวัฏจักรของธุรกิจ ซึ่งได้มีกำรน�ำไปใช้อธิบำยเกี่ยวกับพัฒนำกำรของเทคโนโลยีด้วย โดยกำรเปรียบเทียบสมรรถนะของเทคโนโลยีใดๆ  

กับควำมพยำยำมที่จะพัฒนำเทคโนโลยีนั้นๆ ต่อไป เมื่อเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกลไกของเทคโนโลยีนั้นแล้ว กำรพัฒนำสมรรถนะของเทคโนโลยีก็จะเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

ท�ำให้เกิดส่วนกลำงของตัว S ที่มีควำมชันหรืออัตรำเร็วของกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น

 ขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมรับ Disruptive Technology 

โดยตัง้สถาบนัวจิยัขึน้มารองรบั เช่น ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(NANOTEC) 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวสัดแุห่งชาต ิ(MTEC) และให้ความส�าคญักบัการศกึษาวจิยัเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ต่างๆ แต่ยังต้องปรับปรุงท้ังในเรื่องของงบประมาณ นักวิจัย  

เครื่องมือ ห ้องแล็บ กฎระเบียบ และการจดลิขสิทธิ์ต ่างๆ ที่ผ ่านมา 

เราเห็นความส�าคัญและพยายามวางรากฐานตรงนี้ แม้ว่าผลงานวิจัยหลายส่วน

ของประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น เช่น หุ่นยนต์ ยา และเครื่องมือแพทย์ แต่ยังมีจ�ากัด 

จึงต้องพยายามผลักดันให้เร็วขึ้น 

 ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการของตลาด เป็นสิ่งส�าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างการ 

ผลิตและการตลาดต้องไปพร้อมกัน ขณะนี้โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ภาครัฐหรือเอกชนเองพยายามสร้างสาขาการผลิตและ

บริการ (S-Curve)* ใหม่ๆ เข้ามา จึงจะเกิดความต้องการวิจัยและพัฒนา เช่น ถ้าไม่มีรถไฟฟ้า ความต้องการที่จะผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้า

ระบบราง หรือสถาบันรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนต่างๆ จะไม่เกิด เทคโนโลยีก็ไม่พัฒนา จึงต้องค่อยๆ ก้าวไปทีละขั้น ให้มีการใช้มากขึ้น  

แล้วเริ่มเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ แล้วค่อยๆ ผลิต อย่างเกาหลีเมื่อเริ่มผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์และซื้อเทคโนโลยี

ไปมากมายกว่าที่จะคิดและผลิตได้เอง เรื่อง IT และ Digital Economy เราอาจจะช้า แต่ต้องพยายามตามให้ทัน และวางรากฐาน

ของเทคโนโลยีในอานาคตไว้ให้พร้อมยิ่งขึ้น

 กลไกการขับเคลื่อนแผนฯ 12 จะแบ่งเป็นส่วนๆ ดังที่

ได้กล่าวแล้ว โดยส่วนของภาครัฐ ต้องถือว่ารัฐบาลปัจจุบัน 

ให้ความส�าคัญอย่างมากกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 ทั้งการจัดสรรงบประมาณ 

และการท�างานของหน่วยงานต่างๆ แต่จะบรรลุเป้าหมายของแผน 

เพียงใดนั้น ต้องขึ้นอยู ่กับรัฐบาลในช่วงต่อๆ ไปด้วยว่าจะให ้

ความส�าคัญอย่างต ่อเนื่องและจริงจังหรือไม ่ ซึ่งถ ้ายังคงให  ้

ความส�าคัญในระดับสูงก็จะช่วยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้

 ส�าหรับภาคส่วนอื่นๆ เป็นประเด็นที่ท้าทายว่าจะท�าให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากแค่ไหน ซึ่งคงยากกว่าในส่วนของรัฐบาล

เราคงไปบังคับเขาไม่ได้ ต้องอาศัยกระบวนการที่ท�าให้เกิดความตระหนัก ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมของทั้งภาคเอกชน ประชาชน

และชมุชน เพราะภาครฐัส่วนเดียวคงท�าไม่ได้ เช่น การเพิม่พืน้ท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ  

หน่วยงานเดยีวคงท�าไม่ได้ ต้องข้ึนอยูก่บัว่าภาคส่วนอืน่ๆ จะตืน่ตวัช่วยกนัปลกูและดแูลรกัษาป่ามากน้อยแค่ไหน การยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของคนไทยก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การลดอันตรายและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ภาครัฐคงจะออก

มาตรการได้บางเรื่อง แต่ท้ายที่สุดคนที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง ใส่ใจสุขภาพ ออกก�าลังกาย กินอาหารถูกประเภท ขับรถมีระเบียบวินัย  

เมาไม่ขับ อะไรต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับบทบาทและความร่วมมือของประชาชนเองด้วย แม้กระทั่งการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ 
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ร่วมขับเคลื่อนแผนฯ 12 สร้างรากฐานความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ของครู หลักสูตร หรอืเทคโนโลย ีสามารถเข้ามามบีทบาทช่วยได้ แต่ในประเทศท่ีการศกึษาประสบความส�าเรจ็ ผูป้กครองกบัโรงเรยีน

ต้องช่วยสอนลูกหรือเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนอย่างเดียว บทบาทของผู้ปกครองในต่างประเทศ 

ส�าคญัมาก ฉะนัน้ ถ้าภาคส่วนต่างๆ เข้ามาช่วยผลกัดันและเพิม่บทบาทของตวัเอง โอกาสท่ีการพฒันาประเทศจะบรรลเุป้าหมายต่างๆ 

ที่ท้าทายของเราในแต่ละช่วงจะมีมากขึ้น

 นอกจากกลไกภายในประเทศแล้ว สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจเป็นอุปสรรคต่อการ

ขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในบางเรื่อง เช่น ในส่วนของเศรษฐกิจ ถึงแม้จะมีทั้งมาตรการการเงินการคลัง การพัฒนาพื้นที่ดึงดูดการลงทุน  

การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ต้องยอมรับว่าบางส่วนยังต้องขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างเช่นปีแรก 

ของแผนฯ 12 เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวแต่ยังไม่ได้ขยายตัวเต็มที่มากนัก ประเทศไทยเองแม้ว่าจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลก แต่ว่าการเติบโตของประเทศไทยคงยังได้ไม่ถึงร้อยละ 5 อย่างที่ตั้งเป้าไว้ ส่วนหนึ่งขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้

 ส�าหรับการประเมินผลแผนฯ 12 นั้น เน้นการเปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผล

เชิงบูรณาการ โดยให้มีการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ

ระดับกระทรวง งานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง และการ

พัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง สศช. 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อให้การติดตามประเมินผล 

แบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 จะเห็นได้ว่ารูปแบบที่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น 

เป้าหมายแล้วน�ามาจัดท�าแผนฯ 12 ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี ช่วยให้

แผนมีความชัดเจนในส่วนของแนวทางการน�าไปปฏิบัติมากขึ้น 

แต่ละยุทธศาสตร์จะเห็นรายการของแผนรองรับของกระทรวง

ต่างๆ ท�าให้การติดตามประเมินผลมีความเข้มข้นหรือชัดเจนเพิ่มขึ้นและการปฏิบัติก็ชัดเจนมากกว่าแผนอื่นๆ 

 ทีผ่่านมา สศช. ให้ความส�าคญักบัการประเมนิผลทุกปี และมกีารแถลงหรอืเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านการประชมุประจ�าปี  

และเอกสารติดตามความก้าวหน้าของแผนทุกปี ในเรื่องของการมีส่วนร่วมจะท�าต่อเนื่องจากแผนท่ีผ่านมา แต่มีความเข้มข้น

มากขึ้น เนื่องจากแผนฯ 12 เป็นการขับเคลื่อนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก�าลังจะมีกฎหมายมารองรับตามรัฐธรรมนูญ 

และต้องมีการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการประเมินผลแผนฯ 12 แล้วรายงานไปในกระบวนการก�ากับของ

รัฐสภาด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ท�าให้มีการติดตามที่เข้มข้น หรือมีผลต่อรัฐบาลที่น�าไปปฏิบัติ รวมถึงมีการรับรู้จากผู้แทนของประชาชน 

ในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

 แผนฯ 12 ซึ่งเป็นก้าวแรกของยุทธศาสตร์ชาติจะสามารถสร้างรากฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้

หรือไม่นั้น ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายร่วมกัน
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 ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) และอดีตผู้บริหาร

ระดับสูงหลายองค์กร ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

การอาชวีศกึษาและต�าแหน่งส�าคญัๆ จ�านวนมาก รวมถงึกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ดร.อนุสรณ์ได้น�าความรู ้และประสบการณ์ในฐานะ 

CEO บริหารองค์กรต่างๆ มายาวนาน ผลักดันการปฏิรูป

การอาชวีศกึษาให้มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีเ่หมาะสมอย่างเป็น 

รูปธรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ

ของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

บทสัมภาษณ์ ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา

ลดความเหลื่อมล�้า... สร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้เด็กไทย

 ประเทศไทยมีการวางแผนการปฏิรูปการศึกษามานาน  

แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการศึกษาของไทยยังไม่พัฒนา

หรอืเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้เท่าทีค่วร สาเหตสุ�าคญัมาจาก

ความเหลื่อมล�้าของสังคมที่ท�าให้เด็กไทยไม่ได้รับโอกาสทาง 

การศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั โดยเฉพาะเดก็ในภมูภิาคและในถิน่

ทุรกันดาร รวมทั้งโรงเรียนและครอบครัวไม่ได้สร้างบรรยากาศ

การเรียนการสอนและการด�าเนินชีวิตที่จะช่วยให้เด็กมีความ

มานะ ใฝ่รู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ 

 อีกทั้งแผนงานโครงการเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ 

ไม่มกีารแปลงสูก่ารปฏบิติัอย่างเป็นรูปธรรมและขาดความต่อเนือ่ง

ท�าให้การปฏริปูการศกึษาทีผ่่านมามกีารเปลีย่นแปลงไม่มากนกั  

และการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของ

สภาพแวดล้อมของประเทศ จึงท�าให้ปัญหาทางการศึกษา 

ถูกสะสมหลากหลายประเด็นและไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ ยังไม่มี

การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ครู และหลักสูตรให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาดแรงงานและผูป้ระกอบการอย่างชดัเจน

ส่งผลถึงภาพรวมของประสิทธิภาพการศึกษาของเด็กไทยอยู่ใน 

ระดบัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เนือ่งจากเดก็ไทยจ�านวนมากมผีลการสอบ

วิชาส�าคัญๆ ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มศักยภาพเด็กไทย

สร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ
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 การพัฒนาระบบการศึ กษาควร เป ็ นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศหรือใกล้เคียงกัน โรงเรียนในกรุงเทพฯ 
และในต่างจังหวัดไม ่ควรแตกต่างกันมากนัก ซึ่งจะช ่วย
ให้สามารถสร้างเด็กที่มีคุณภาพมาช่วยยกระดับศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากจ�านวนประชากรใน
ต่างจงัหวดัมเีป็นจ�านวนมาก และควรวัดความสามารถของผูเ้รยีน
เชิงศักยภาพ (Competency) ไม่ใช่คุณภาพการเรียนการสอน 

เพือ่ให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ปรับระบบการศึกษา ไม่เน้นท่องจ�าเพื่อสอบผ่าน  
มุ่งปฏิบัติเพื่อท�างานได้จริง
 โดยเฉลี่ยเด็กไทยมีผลการเรียนด้อยกว่าประเทศอ่ืน 

แม้แต่ประเทศเวียดนามที่ขณะนี้ได ้พัฒนาระบบการเรียน 

การสอนก ้าวหน ้า ไปมาก ประกอบกับเด็ก เวียดนามม ี

ความขยั นและอดทนสู ง  ในขณะที่ เ ด็ ก ไทยบางกลุ ่ ม 

โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้มากกว่าใน 

ต่างจังหวัดและพื้นที่ห ่างไกล จึงช่วยให้มีศักยภาพสูงกว่า

แต่เมื่อส�าเร็จการศึกษาปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการได้จริง เพราะเรียนด้วยการท่องจ�ามากกว่า

ฝึกปฏบิตั ิจงึไม่มทีกัษะและประสบการณ์ในการท�างาน รวมทัง้

ระบบของการศึกษาของไทยไม่ได้เสริมสร้างการพัฒนาทักษะ

ของคนอย่างจริงจัง ไม่ช่วยให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์และ

ไม่สามารถแปลงสู่การปฏิบตัไิด้จรงิ ทีผ่่านมามุง่ถ่ายทอดความรู ้

เชิงวิชาการมากเกินไป ซึ่งเด็กบางคนไม่สามารถรับได้และเป็น

สาเหตุให้เกิดการกวดวิชามากเกินไป

 ประเทศจีนมีเด็กที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย 9 ล้านคน  

รับได้เพียง 3.3 ล้านคน ในส่วนที่เหลือจ�านวนมากจึงเปลี่ยนมา

เรียนสายอาชีวะเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ประเทศในทวีปยุโรป 

ก็เช ่นกัน เขาไม่เน้นให้เด็กต้องศึกษาต่อในระดับปริญญา

สายอาชีวะจึงตอบโจทย์การศึกษาท่ีมุ่งผลผลิตแรงงานตรงตาม

ความต้องการของตลาดและผูป้ระกอบการสาขาต่างๆ ซ่ึงแน่นอน

ที่สุดที่ทุกคนต้องมีอาชีพ การเรียนสายอาชีวะนับเป็นการเข้า

รับการฝึกฝน สร้างทักษะความสามารถสู่ความเชี่ยวชาญใน

เชิงปฏิบัติการตรง ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค ช่างท�าผม แต่งเล็บ  

ขายกาแฟ งานบรกิารในการท่องเท่ียว เดก็อาชวีะจงึมคีวามมัน่ใจ

ในระดบัหนึง่ว่าเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้วจะมงีานท�า และสามารถ

ใช้ความรู้ความสามารถของหลักสูตรที่เรียนไปประกอบวิชาชีพ

และมีความเจริญก้าวหน้าได้ไม่ยาก 

เปลี่ยนแนวความคิดการเรียนเพื่อปริญญา
สู่การเรียนเพื่อเป็นเถ้าแก่น้อย 
 ค ่ านิยมของสั งคมไทยยั งติดยึดกับความคิดที่ ว ่ า  

เด็กที่เรียนอาชีวะไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่ง แต่อยู่ในระดับปานกลาง  

ใครเรียนหนังสือไม ่เก ่งก็ไปเรียนอาชีวะ และสังคมยังคง

ตอกย�้าว่าเรียนหนังสือต้องให้ได้ปริญญา ยิ่งได้รับปริญญาเอก

ถือเป็นเกียรติของครอบครัว เป็นที่ยอมรับว่าประสบความส�าเร็จ

ในการเรียน ไม่ได้ตระหนักว่าวิชาความรู้ที่เรียนมาน�าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงวิชาชีพจริงๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

จึงเป็นที่มาของระดับรายได้ของผู้ที่ส�าเร็จระดับปริญญาจะ

สูงกว่าผู้ที่จบทางสายอาชีวะ ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตก อาชีพ

ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่มีรายได้มากกว่าวิศวกรเพราะต้องใช้

ทักษะความเชี่ยวชาญ หรือในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

เช่น โรงกลัน่น�า้มนั ผูท่ี้ท�าหน้าท่ีควบคมุการปฏบิตังิานท่ีเชีย่วชาญ

ได้รบัเงนิเดอืนไม่แตกต่างจากวศิวกร เพราะงานในเชงิปฏบิตักิาร

ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะต้องเป็น

เจ้าของกิจการ เป็นผู้ประกอบการ ไม่มีใครใฝ่ฝันที่จะเป็นลูกจ้าง 

จึงเป็นท่ีมาของนักเรียนจ�านวนมากท่ีมุ่งเข้าเรียนสายอาชีวะ 

เพราะเป็นเส้นทางตรงสู่การเป็นผู้ประกอบการ ขณะที่เด็กไทย

ยังฝังใจว่าเรียนอาชีวะเป็นได้เพียงลูกจ้าง ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องใน

วงการปฏริปูการศกึษาจงึควรหาแนวทางในการปรบัเปลีย่นแนว

ความคดิการเรยีนเพ่ือปรญิญาสูก่ารเรยีนเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ

หรือเป็นเถ้าแก่น้อยให้ได้
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นอกจากนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยเน้นวิชาการมากเกินความจ�าเป็น ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างาน

มากนกั ควรมุง่การเรยีนเพือ่น�าไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชพี เช่น การเป็นผูป้ระกอบการต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานด้านเศรษฐศาสตร์

ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้ระบบการจัดการในด้านต่างๆ เช่น เมื่อกู้เงินธนาคารมาลงทุน ต้องเสียดอกเบี้ย เสียภาษี สามารถ

ค�านวนหาความคุ้มค่าของการลงทุนได้ รวมถึงเรื่องการตลาด การหาลูกค้า รู้ว่าลูกค้าเราเป็นใคร และดึงลูกค้ามาใช้บริการของเราได้

อย่างไร ตลอดจนการสร้างทักษะความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน จึงช่วยตอบโจทย์

ในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปี จาก 2 ปีของหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาส�าคัญในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะในเชิงปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการ 

โดยพบว่าเด็กอาชีวะในโครงการทวิภาคีฯ มีผลการเรียนที่โดดเด่นมาก เมื่อส�าเร็จระดับ ปวส. แล้วยังสามารถเรียนต่อหลักสูตร

เชิงปฏิบัติการอีก 2 ปี ซึ่งจะได้ปริญญาทางเทคโนโลยีทางปฏิบัติการ เป็นการเรียนไปท�างานไป ช่วยให้มีรายได้ เป็นการ

ใช้เวลาที่เหลือจากการท�างาน ช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยสามารถใช้การปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการเป็นหน่วยกิตในการเรียนได้ ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยท่ัวไป ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวมากกว่า 13,000 แห่ง และได้ตั้งเป้าหมายท่ีขยายให้ถึง 30,000 แห่งในอนาคต โดยอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ปัญหา

ส�าหรับเด็กที่มีภาระต้องช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพและไม่สามารถเดินทางไปท�างานในสถานประกอบการนอกพื้นที่ 

ส่ิงที่ผมพยายามท�าอีกเรื่องหนึ่งคือ ตั้งสถานประกอบการภายในสถาบันการศึกษา เป็นวิธีการท่ีประยุกต์จากเกาหลี 

เมื่อเราไม่สามารถน�าเด็กไปฝึกในสถานประกอบการเราก็ไปท�าอยู่ในโรงเรียนเลย เช่น หลักสูตรผู้ประกอบการร้านกาแฟ เด็กจะ

ต้องมีความเชี่ยวชาญในการชงกาแฟ จึงจัดสร้างร้านกาแฟ

เหมอืนจรงิในโรงเรยีน มร้ีานเบเกอรีเ่พือ่ฝึกท�าขนมปังและเบเกอรี ่

และการบรหิารจดัการธรุกจิดังกล่าว รวมทัง้จัดโครงการทวภิาคฯี  

ร่วมกับสายการบินเพื่อผลิตแอร์โฮสเตส ฝึกทักษะการจัดการ

บรกิารผูโ้ดยสาร โดยคดัเลอืกนกัเรียนทีม่คีณุภาพเหมาะสมตัง้แต่

เริ่มกระบวนการรับสมัคร การฝึกฝนเรียนรู้ในห้องจ�าลองเหมือน

เครื่องบิน เมื่อส�าเร็จการศึกษาจะได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ

พร้อมเป็นแอร์โฮสเตสได้ทันที เป็นต้น 

น�าแนวคิดคนรุ่นใหม่ผสานคนรุ่นเก่าร่วมพัฒนาระบบการศึกษาไทย

ในการปฏริปูการศกึษาต้องค�านงึถงึการศกึษาในเชงิแข่งขนั เนือ่งจากประเทศเพือ่นบ้านหรอืประเทศต่างๆ ท่ัวโลกมกีารพฒันา 
ก้าวหน้าไปไกล ต้องรู้เขารู้เรา มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกและของประเทศ จะต้องพิจารณา

ทัง้เรือ่งหลกัสตูร กระบวนการศกึษา และครตู้องมคีวามพร้อมทีจ่ะสอนสิง่ใหม่ๆ ให้แก่เดก็ ปรบัแนวทางการสอนจากแบบเดมิๆ ที่

เน้นการท่องจ�า เป็นการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลัก ซึ่งควรน�าระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับค่านิยม
ที่ยกย่องอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีรายได้สูง ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้ครูที่มีคุณภาพ

นอกจากนี ้บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏริปูการศกึษาส่วนใหญ่อยูใ่นวยัใกล้เกษียณอายหุรือเกษียณอายไุปแล้ว และอาจจะยงั
เชือ่มัน่ในระบบเก่าๆ ทีช่่วยให้ประสบความส�าเร็จในการศกึษาและการท�างานในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงควรต้องตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลง
ของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และเด็กรุ่นใหม่ในต่างประเทศในวันนี้มีแนวคิดหรือมุมมองที่ไกลออกไปมาก จะไปหารายได้และไปอยู่อาศัย

ในดาวดวงอื่นในอวกาศ รวมไปถึงการหาทรัพยากรต่างๆ ในจักรวาล จึงควรน�าคนรุ่นใหม่มาผสมผสานท�างานกับคนรุ่นเก่า เพื่อได้

แนวคิดที่หลากหลายในเชิงสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ในขณะที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าจากคนรุ่นเก่า

โครงการทวิภาคีฯ มุ่งการเรียนเพื่อน�าไปใช้ต่อยอดการประกอบอาชีพ  
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ทุกภาคส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้

สถาบันหลักที่มีส่วนส�าคัญยิ่งต่อการศึกษาของเด็ก 

คือ ครอบครัว ซึ่งพบว่าปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ ไม่เข้มแข็ง 

และไม่มีความอดทนต่อการเรียนและการด�าเนินชีวิต เนื่องจาก

ครอบครัวดูแลอย่างดีเกินไป ซึ่งต่างกับในอดีตที่เด็กโดยเฉพาะ

ในต่างจังหวัดต้องขยันหมั่นเพียรและอดทนช่วยเหลือตัวเองและ

ครอบครัว

ดังนั้น ในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ 

นอกจากภาครัฐจะต้องเป็นผู ้ก�าหนดโครงการและวางกฎ

ระเบียบ ฝ่ายวางแผนและนโยบายด้านการศึกษาควรค�านึงถึง

การเปลีย่นแปลงของนวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ และภาค

เอกชนควรเข้ามาร่วมเป็นผู้ปฏิบัติการ ครอบครัวต้องมีหน้าท่ี 

ดูแลให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานและเสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้เชิงคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ พร้อมฝึกฝน

ทักษะและใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 

นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนควรร่วมระดมความคิดเพื่อ

ทบทวนและปรับปรุงแผนในทุกๆ 5 ปี ซึ่งการวางแผนการศึกษา

ควรเป็นลกัษณะแนวทางกว้างๆ ทีส่ามารถน�ามาทบทวนปรบัปรงุ

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของ

ตลาด สู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง 

สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจาก 

ภาคเอกชนอยู่ในโลกของการแข่งขันและต้องก้าวทันกระแส

การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ภาครัฐ

ควรเร่งผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

มีความต่อเนื่องของนโยบายเพื่อสร ้างความเปลี่ยนแปลง 

ให้เกดิขึน้ เร่งลดความเหลือ่มล�า้ โดยการจดัสรรงบประมาณรายหวั 

หรือค่าใช้จ่ายรายหัวให้ตรงกับความจ�าเป็นของแต่ละกลุ ่ม  

เพื่อเด็กด้อยโอกาสในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายหัวมากขึ้น 

ควรให ้มีการตัดสินใจตั้ งแต ่วันนี้ โดยภาครัฐ เร ่ ง

ท�าการตลาดเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนและสถาบันครอบครัว

ให ้ความส�า คัญกับการให ้ความร ่วมมือปฏิรูปการศึกษา

พร้อมดึงดูดให้เด็กและผู ้ปกครองสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ทวิภาคีฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันผลิต

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

ขณะที่สถาบันการศึกษาต้องพิจารณาเลือกสถานประกอบการ

ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการฝึกเด็กให้สอดคล้องกับหลักสูตร

อย่างครบถ้วน

เพิ่มศักยภาพเด็กไทย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ขับเคลื่อนประเทศ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น

เร่ืองส�าคัญมาก เพราะจะส่งเสริมให้มีการยกระดับความรู ้

ความสามารถของเดก็ให้สงูขึน้ นวตักรรมในโรงเรยีนจะเกดิขึน้ได้  

ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์

ให้เกิดขึ้น พยายามสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็น มี

ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ควรให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจให้เด็กๆ ตระหนักถึง

ประโยชน์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

มีการติดตามและพัฒนาการใช้โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ 

และการใช้ประโยชน์จากมือถือในการท�าธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ 

รวมทั้งมีการเรียนรู้เพื่อการแข่งขันตลอดเวลา โดยภาครัฐจัดหา

งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่จูงใจ ตลอดจนพิจารณาขยาย

ตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ที่สร้างสรรค์ขึ้น

ทุกภาคส ่วนควรร ่วมมือกันสนับสนุนเด็กรุ ่นใหม ่

ให ้ตระหนักถึงความคิดสร ้างสรรค ์ มีความสนใจท�างาน

วิจัยคิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สู ่การเป็น

เจ้าของกิจการ น�ามาซึ่งการสร้างรายได้มหาศาล โดย

ในการวิจัยต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การหา

แนวทางลดต้นทุนการผลิต สามารถต่อยอดเป็นสินค้าต่างๆ ได้ 

ซ่ึงในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์ท�างานแทนคน ต้อง

ทดลองท�าวิจัยหลายครั้งเพื่อลองผิดลองถูก ให้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่คิดค้นได้เชื่อมโยงสู ่การพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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 จากพาดหัวข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการหุ่นยนต์

ของไทยอกีครัง้หนึง่ เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิในฐานะทีป่รกึษาวารสารเศรษฐกจิและสงัคม 

ได้แนะน�าให้ทีมงานวารสารฯ ติดตามน�าเสนอเร่ืองหุ ่นยนต ์

สร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดที่น่าสนใจนี้เผยแพร่แก่สาธารณชน 

ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่ง

 ในโอกาสนี้ ทีมงานวารสารฯ ขอถ่ายทอดเรื่องราว

ที่สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยครั้งนี้ ด้วยบทสัมภาษณ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  มติรสนัตสิขุ ในนามทีม CMIT 

ReArt จากห้องปฏิบัติการวิจัย CMIT Haptics & Robotics Lab 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ที่คว้ารางวัลอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ โรบอท อาร์ต หรือ 

Robot Art 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผมสนใจหุ ่นยนต์ตั้งแต่เด็ก เมื่อเข ้าศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการท�าหุ่นยนต์เป็นคร้ังแรก 

ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) และได้รับทุน Monbukagakusho และ JSPS 

Postdoctoral Fellowship ไปท�าวิจัยด้านหุ ่นยนต์สาขา  

Mechatronics และ Advanced Motion Control ทีป่ระเทศญีปุ่น่  

เน้นในการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

สมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ช่วงเรียนปริญญาเอกท่ีประเทศญี่ปุ่น ผมได้ประดิษฐ์
และเขียนโปรแกรมระบบเครื่องมือแพทย์เพื่อน�าไปใช้ผ่าตัด
คนไข้ โดยสร้าง Platform หุ่นยนต์ที่สามารถส่งผ่าน “แรง
สัมผสั” หรอื “Haptics” เป็นข้อมลูดิจทัิล ขอให้นกึถงึภาพการ

ผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องเข้าไปในร่างกาย ระบบหุ่นยนต์ประกอบ

ด้วย Master Robot และ Slave Robot ผู้ใช้งานจะใช้ Master 

Robot เพือ่ควบคมุ Slave Robot อกีฝ่ังหนึง่ให้ขยบัตาม เมือ่หุน่

ยนต์ Slave Robot ไปสัมผัสโดนกับวัตถุหรือชิ้นงาน แรงสัมผัส 

ป้อนกลับจะถูกส่งกลับผ่านทาง Master Robot ท�าให้ผู้ใช้งานรู้ 

ถึงความยืดหยุ่น หรือความแข็งของวัตถุที่ได้สัมผัส หลังจากนั้น 

ได้ต่อยอดศาสตร์ที่เคยศึกษาเกี่ยวกับแรงสัมผัสมาประยุกต์

ใช้ท�า Rehabilitation Robot เพื่อท�ากายภาพบ�าบัดช่วงขา  

โดยผลงานดังกล่าวได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากสมาคม New 

Energy and Industrial Technology Development, NEDO 

และเป็นการท�างานวิจัยร่วมระหว่าง บริษัท Hitachi, Ltd. และ

มหาวิทยาลัย หุ่นยนต์ต้นแบบที่ได้พัฒนามี 3 แบบ แบบแรกใช้ 

Direct-drive motor เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงมาก ไม่ต้องใช้

“หุ่นยนต์สร้างงานศิลปะภาพวาด ผลงาน
อาจารย์ นิสิต วิศวฯ มก. คว้าที่ 2 จาก 38 
ทีมทั่วโลก ในการประกวด Robot Art”

ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์
บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  มิตรสันติสุข

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากความสนใจ สู่ความมุ่งมั่นศึกษาและ
สร้างสรรค์หุ่นยนต์
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เกียร์ แบบที่ 2 เป็นบอลสกรูเหมือนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ทั่วไป และแบบที่ 3 เป็น Linear Motor ได้ทดลองและพัฒนา

ทั้ง 3 แบบให้เป็นเครื่องออกก�าลังกายในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนแรงสัมผัสให้สอดคล้องกับการออกก�าลังกายได้  

โดยผูป่้วยทีไ่ม่มแีรงจะมรีะบบช่วยเหลือการออกก�าลงักายให้ดขีึน้  

และสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัลให้แพทย์น�าไปวิเคราะห์

ได้อีกด้วย

ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ CMIT ต่อยอดศาสตร์  
“แรงสัมผัส” ควบคุมหุ่นยนต์
 ต่อมาเมื่อผมได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย CMIT Haptics  

& Robotics Lab ข้ึน ได้เน้นพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือช่วยในการ

ท�ากายภาพบ�าบัดข้อมือที่สามารถส่งผ ่านการเคลื่อนไหว

จากนักท�ากายภาพบ�าบัด และสามารถบันทึกประสบการณ์

การออกก�าลังกายเป็นไฟล์ดิจิทัลออกมาได้ นอกจากนี้ สามารถ

น�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ทางการแพทย์ และปรับแรงสัมผัส

ให้สอดคล้องกับการออกก�าลังกายได้อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ์ด้านหุ ่นยนต์บางชิ้น 

ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมีราคาสูงมาก จึงต้องสั่งซื้อเป็น 

อุปกรณ์มือสอง และเป็นเกรดอุตสาหกรรมมาใช้ในการวิจัย ซึ่ง

ไม่เพียงพอส�าหรับมาตรฐานท่ีใช้ในการแพทย์ และด้วยเหตุที ่

ไม่สามารถหาแพทย์ที่ให้ค�าปรึกษา และมีแรงบันดาลใจในการ 

ร่วมกันพัฒนาหุ ่นยนต์ส�าหรับช่วยในการผ่าตัดหรือการท�า

กายภาพบ�าบัดได้ รวมทั้งประเทศไทยไม่มีศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ท่ีจะสามารถสร้างความมัน่ใจให้กับแพทย์ผูใ้ช้งานได้ จงึเป็นปัญหา

ส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างหุ่นยนต์เครื่องมือแพทย์

ที่มาแนวคิด “หุ่นยนต์วาดภาพ”ใช้ศิลปะเป็นสื่อ 
สร้างแรงบันดาลใจ
 ผมได้ต่อสู้ให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ส�าหรับเป็นเครื่องมือ

แพทย์อยูร่ะยะหนึง่ แต่ด้วยข้อจ�ากัดของการสร้างหุน่ยนต์ดงักล่าว 

และอุปสรรคมากมาย เช่น ภาษีน�าเข้ามอเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สั่ง

เข้ามาเพือ่ใช้ในการศกึษาวจิยั ต้องเสยีภาษถีงึร้อยละ 17 ซึง่ท�าให้

ตุ้นทุนสูงมาก ผมจึงหันไปพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประกอบ

กับจ�านวนเด็กที่สนใจเรียนด้านหุ่นยนต์น้อยลงทุกปีๆ ผมจึงคิดที่

จะท�าหุ่นยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ สนใจน่าจะดีกว่า 

ผมมองว่าศิลปะนี่แหละที่เข้าใจง่ายดี เป็นสิ่งที่เข้าถึงเด็กๆ ได้

ง่ายที่สุด สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต นักเรียน และ

เด็กๆ อยากมาท�างานวิจัย และพัฒนาในสายงานหุ่นยนต์มากขึ้น

 ด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าน่าจะสร้างหุ่นยนต์ที่เกี่ยวกับ
การวาดรปู ตอนแรกวาดรปูธรรมดา เขยีนตัวอกัษรง่ายๆ และ
พัฒนาจนเป็น “หุ่นยนต์ภาพวาด” หรือ “Delta Robot”

พัฒนาต่อยอด ทักษะการท�างานของหุ่นยนต์ 
 ผมและทีมได้พัฒนาออกแบบสร้างหุ ่นยนต์ภาพวาด  

และระบบการควบคมุส�าหรบัช่วยเหลอืการท�างานของมนษุย์ ซึง่มี 

จุดเด ่นคือ การใช ้เทคโนโลยีการรับรู ้แรงสัมผัสในการส่ง

ผ่านข้อมูลแรงสัมผัส และต�าแหน่งของศิลปิน ซ่ึงสามารถ 

เก็บบันทึกทักษะการท�างานของคนเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ตั้งชื่อว่า 

แฮปติกส์ไฟล์ (Haptics file) ออกมาและเล่นซ�้าได้ โดยระบบ

ดังกล่าวเป็นการรวมข้อดีของมนุษย์และหุ ่นยนต์เข้าไว้

ด้วยกันได้ ข้อดีของมนุษย์คือ มีทักษะประสบการณ์ในการ

ท�างาน ศิลปินรู ้ว ่าต้องวาดภาพด้วยการตวัดปลายพู ่กัน

ด้วยแรงเท่าไหร่ จึงจะได้ภาพออกมาสวยงาม แต่มีข้อเสีย

คือ คุณภาพของงานขึ้นกับอารมณ์ ความเหนื่อย เมื่อยล้า  

และง่วงนอน
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 ผลการพิจารณาจากคะแนนโหวตจากทั่วโลกในสัดส่วน
ร้อยละ 40 และการตัดสินจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและเทคโนโลยีในสัดส่วนร้อยละ 60 “หุ่นยนต์วาดภาพ” 
ของเราได้รางวัลอันดับที่ 2 และเงินรางวัลจ�านวน 25,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 860,000 บาท  
แต่เนื่องจากเป็นเงินบริจาคของคนอเมริกันท่ีตั้งกฎไว้ว่า เงิน
รางวลัร้อยละ 70 ต้องบรจิาคให้แก่หน่วยงานหรอืองค์กรทีท่�างาน
ด้านสงัคมสงเคราะห์ในอเมรกิา ทีมเราจงึบรจิาคให้กองทนุ Save 
for Children ประมาณ 600,000 บาท ที่เหลือ 260,000 บาท 
น�าเข้าห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดงานวิจัยต่อไป 
 ในการแข่งขัน ทีมเราได้ให้หุ่นยนต์วาดภาพ 5 ภาพที่เป็น

แบบท�าซ�้าผลงานเดิมที่มีอยู่แล้ว Reinterpreted Artwork 
โดยเลือกจากบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบ 
ในการด�าเนินชีวิตคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ซึ่งมีต ้นแบบจากเหรียญ 
5 บาทของไทย เพื่อร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ ภาพของสตีฟ จ็อบส์ ผู ้เป็นนวัตกรชั้นน�าของ
โลกและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนสร้างนวัตกรรม รวมถึง 
บุคคลท่ัวไป และภาพ “ราตรีประดับดาว” (The Starry 
night) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของ วินเซนต์ แวนโก๊ะ อีก 2 ภาพ 
ที่เหลือ คือ ภาพ Bohr Model และภาพ Record เป็นแบบ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนคิใหม่ Original Artwork ท้ังสองภาพ  
มีการติดตั้งจานหมุนควบคุมความเร็วกับกระดานรองเขียนเพื่อ
ช่วยในการระบายสีและผสมสี โครงสร้างของภาพจึงเป็นวงกลม
ที่มีความสมมาตร

 ส�าหรับหุ ่นยนต์มีข้อดีคือ สามารถท�างานได้ถูกต้อง

แม่นย�าสงู ท�างานซ�า้ๆ ได้ด ีแต่หุน่ยนต์ไม่มทีกัษะการท�างาน ไม่รูว่้า 

ต้องลงน�า้หนกัทีป่ลายพู่กนัเท่าไหร่จึงจะวาดภาพออกมาได้สวยงาม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วย

เทคโนโลยกีารประมวลผลการรับรู้แรงสัมผัส (Haptic Processing)  

ท�าให้หุ่นยนต์สามารถเลียนแบบทักษะการท�างานของมนุษย์ได้ 

โดยมีหลักการท�างานคือ ตัวมอเตอร์จะมี encoder ติดอยู่เพื่อใช้

วัดค่าต�าแหน่ง สามารถน�าไปแปลงเป็นความเร็ว ความเร่ง และ

ประมาณหาค่าแรงสมัผสัภายนอกได้ โดยครัง้แรกต้องให้จิตรกรมา 

วาดรูปก่อน 1 ครั้ง ระหว่างการวาดรูปนั้นระบบสามารถบันทึก

แรงสัมผัสและต�าแหน่งเป็นไฟล์ดจิิทลัและสามารถเล่นซ�า้ได้ รวมทัง้ 

สามารถตัดต่อข้ันตอนทีต้่องการ ตลอดจนสามารถประมวลผล

การท�างานของหุน่ยนต์ให้มคีวามรวดเรว็กว่าคนได้ 2 ถงึ 3 เท่า 

และน�าไปวิเคราะห์ทักษะการท�างานที่ดีของมนุษย์ได้อีกด้วย

 หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปท�างานโดยอาศัยข้อมูล

ต�าแหน่งเพียงอย่างเดียว มีน�้าหนักมาก และมีแรงเสียดทานสูง 

จึงท�าให้สอนหุ่นยนต์ท�างานออกมาได้ยาก แต่หุ่นยนต์วาดภาพ

นีม้กีลไกและระบบควบคมุช่วยเหลอืการท�างานของมนุษย์ ท่ีได้ 

รับการออกแบบและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการของเราท้ังหมด 

จึงท�าให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมต่อยอด และน�าไปใช้ประยุกต์

กับงานด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมและการแพทย์

รางวัลอันดับ 2 ประกวดหุ่นยนต์ระดับโลก: 
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
 การแข่งขันหุ่นยนต์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับ

นานาชาต ิRobot Art 2017 นีม้เีป้าหมายเพ่ือประยกุต์ใช้หุน่ยนต์ 

ปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์เอไอ (AI) หรือการประมวลภาพ 

(Image Processing) กับงานศิลปะ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและ

ห้องปฏิบัติการจากทั่วโลกรวม 38 ทีม สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

รวม 198 ผลงาน แต่ละทีมจะต้องส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ

การสร้างสรรค์งานศิลปะของหุ่นยนต์ผ่านเว็บไซต์ โดยหุ่นยนต์ 

จะต้องใช้พู ่กันติดตั้งที่ปลายแขนหุ ่นยนต์ห้ามใช้เทคโนโลยี

การพิมพ์ และใช้สีได้ 8 สีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ระหว่าง

การวาดภาพสามารถน�าสีมาผสมกันเพ่ือสร้างสีใหม่ออกมาได้ 

ใช้เวลาได้ไม่จ�ากัด โดยผลงานทีส่่งเข้าร่วมม ี2 ประเภทด้วยกนัคอื  

ท�าซ�้าผลงานเดิมที่มีอยู่แล้ว (Re-interpreted Artwork) และ 

สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคใหม่ (Original Artwork)
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 ข่าวการแข่งขัน RobotArt 2017 ได้รับความสนใจและ

ได้มีการเผยแพร่จากสื่อมวลชนในหลายๆประเทศ เช่น สเปน  

จีน ยูเครน รัสเซีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อิตาลี และไทย

Knowhow อุปสรรคส�าคัญในการสร้างและ
พัฒนาหุ่นยนต์
 นับวันจะมีผู้สนใจศึกษา พัฒนา และสร้างหุ่นยนต์น้อย

ลงทุกที เนื่องจากการพัฒนาหุ่นยนต์ต้องใช้องค์ความรู้จากหลาย

ศาสตร์มารวมกัน เช่น Computer, Control, Electronic และ 

Mechanical Engineering นอกจากนี้ ไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ของ

คนไทยมารองรับบุคลากรด้านหุ่นยนต์ที่มีทักษะสูง ขณะที่บริษัท

หุ่นยนต์คู่แข่งจากต่างประเทศมีจ�านวนมาก ประกอบกับคนไทย 

ไม่เชือ่ใจคนไทยด้วยกันเองจึงไม่มเีงนิทนุกลับมาพัฒนาเทคโนโลยี

หุ่นยนต์ให้ดีขึ้น ไม่มี Knowhow ที่สามารถถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง

ให้สามารถพัฒนาต่อยอดและอุปกรณ์พื้นฐานที่จะท�าการพัฒนา

หุ่นยนต์ เช่น มอเตอร์ และเกียร์ ซึ่งคนไทยไม่สามารถสร้างได้เอง 

และเมื่อน�าเข้าต้องเสียภาษีจ�านวนมาก รวมทั้งขาดการสร้าง 

แรงบันดาลใจและบรรยากาศให้กับเด็กๆ ในการสร้างและพัฒนา

หุ่นยนต์ เช่น ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับข่าวสารด้านเทคโนโลยีที่ให้

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายหลักการต่างๆ ให้เข้าใจ และเข้าถึง 

ได้ง่าย หรือไม่มีการสร้างค่านิยมให้เด็กๆ หันมาสนใจพัฒนา

ศาสตร์ทางด้านนี้ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงลึกด้านหุ่นยนต์

 นอกจากนี้  การที่ ไม ่มีบริษัทหุ ่นยนต ์ของคนไทย

มารองรับบุคลากรสร้างหุ ่นยนต์ที่มีทักษะสูง เด็กๆ จึงไม่ม ี

เป้าหมายหรือแรงขับที่จะสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ อีกทั้งคนไทย 

ไม ่มีจิตส�านึกหรือค ่านิยมในการร ่วมผลิตผลงานที่ต ้องใช ้

หลายศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งต่างจากของญี่ปุ ่น

ที่มีแนวคิดที่เรียกว่า Monozukuri ซึ่งใช้เป็นตัวขับเคลื่อน 

ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือนิสิตที่ญี่ปุ ่น

จะวิเคราะห์วิจัย ทดลอง หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

ทุกสัปดาห์ต้องมีรายงานสรุปผลการทดลอง หรือรายงานความ

ก้าวหน้าให้อาจารย์ฟัง แล้วช่วยกันคิดว่ามีตรงไหนที่ควรต่อยอด

พฒันาได้บ้าง โดยมกีารเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นการสร้าง 

Knowhow พฒันาและต่อยอดให้การผลติมคีณุภาพและปรบัปรงุ

ให้ได้มาตรฐานดียิ่งๆ ขึ้น Monozukuri จึงเป็นกระบวนการที่

สร้างทั้งผลิตภัณฑ์ และสร้างคนวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญออกมา 

ได้ ท�าให้เกิด Knowhow เกิดการสร้างต�าราและสร้างอุปกรณ์

ที่ช่วยในการท�างานวิจัย ที่คนรุ่นหลังสามารถน�ามาใช้ต่อยอดได้

ง่ายขึ้น ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ รวมทั้งคนญี่ปุ่นมีอัตลักษณ์และ

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมที่ช่วยเสริม คือ เป็นผู้ตรงต่อเวลา รู้จัก

การวางแผนเวลา มรีะเบยีบวนิยั มมีารยาท มจีรรยาบรรณ มุง่มัน่  

ตั้งใจ ขยัน อดทน รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รวมทั้ง

รักคุณภาพ มุ่งมั่นท�าผลงานให้ดีที่สุด

14



ทีม CMIT ReArt ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  มิตรสันติสุข อาจารย์ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นายจันทร์ อัญญะโพธิ ์นสิติ

ปริญญาเอก และนายนิพันธ์ สุรพงษ์ นิสิตปริญญาโท โดยในปี 2561 ทางทีม CMIT ReArt ได้รับเชิญ

ให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ Robotic-created Artwork ที่ Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา

“หุ่นยนต์วาดภาพ” จึงนับเป็นอีกหนึ่งผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ของคนไทยที่แสดงให้เห็น

ถึงความสามารถว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติใดในโลก เราคงจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่นอกเหนือจากสร้างสรรค์ 

ผลงานศลิปะอนังดงามได้แล้ว ยงัสามารถน�ามาประยกุต์ใช้งานเพือ่ช่วยเหลอืมนษุย์ทีเ่กดิจากฝีมอืคนไทย 

ในอนาคต

แนวโน้มหุ่นยนต์ ในอนาคตและแนวทางพัฒนา
หุ่นยนต์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
 จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) 

ที่พลิกโฉมหน้าโลกอุตสาหกรรมการผลิตเป็นเครื่องจักรกล 

ที่ “คิดเป็น ส่ือสารได้” และก้าวสู่เทคโนโลยีการพิมพ์งาน

แบบ 3 มิติ (3D Printing) ที่สามารถจินตนาการให้เป็นวัตถุของ

จริงที่จับต้องได้ และหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาท�างานร่วมกับมนุษย์

เหมือนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในหลายๆ อาชีพ โดยมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยท�าให้การสื่อสารระหว่าง

คนกับเครื่องจักร และระหว่างเคร่ืองจักรด้วยกันเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าหุ่นยนต ์

จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้ท�างานหรือช่วยเหลือการ

ท�างานของทุกสายงาน ตั้งแต่การท�างานภายในบ้าน ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค

อุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการแข่งขัน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนมี

ความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�า และละเอียดมากกว่าการท�างาน

ของคน และท�างานซ�้าๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ในขณะที่หุ ่นยนต์มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

แต่เรายังไม่สามารถสร้างและพัฒนาหุ ่นยนต์ได้ เน่ืองจาก

ส่วนประกอบส�าคัญของการสร้างหุ่นยนต์ ได้แก่ มอเตอร์และ

เซนเซอร์ ไม่มีบริษัทท่ีสามารถสร้างเองได้ ต้องน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศ ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้น จึงควรมีการส�ารวจ

ว่าหุ่นยนต์แบบไหนที่ประเทศไทยควรจะมุ่งเป้าผลิตต่อยอด 

พัฒนาและให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างครบวงจร หรือมี

การลงทุนเพื่อช่วยเหลือบริษัทท่ีผลิตหุ ่นยนต์ และประการ

ส�าคัญควรจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานส�าหรับหุ ่นยนต์ เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานงดภาษีน�าเข้าอุปกรณ์ส�าหรับใช้

ในการศึกษา วิจัย สร้างห้องปฏิบัติการระดับชาติ น�าหุ่นยนต์

จากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่างและต่อยอดผลิตเอง รวมทั้ง 

มีค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เข้ามาร่วมศึกษาวิจัย

 นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนใช้หุ่นยนต์ของคนไทย  

หรือผลิตภัณฑ์ของคนไทยเป็นตัวอย่าง มีการตั้งเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและลงทุนด้านการวิจัย รวมทั้งให้ผู้ประกอบ

การ วิศวกรและนักศึกษา ได ้มีโอกาสท�างานร่วมกันเพื่อ

สร้างสรรค์นวตักรรมหุน่ยนต์ของคนไทย ส่งเสรมิภาคเอกชน และ

ภาคการศึกษาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าหุ่นยนต์มาใช้งานจริง 

โดยการส�ารวจผูเ้ชีย่วชาญด้านหุน่ยนต์จากงานวจิยั (Computer, 

Control System, Electronic System, Mechanical System) 

และผู้ใช้งานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อก�าหนดแนวทางในการ

พฒันาหุน่ยนต์ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และสนบัสนนุให้พฒันา

หุ่นยนต์จนเกิด Critical Mass ให้ได้ 
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 การขับเคลื่อนภาคเกษตรในช่วงของแผนฯ 12 ให้ความส�าคัญกับการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้สามารถ 

ปรบัตวัได้เท่าทนัสถานการณ์ สามารถเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงในการปรบัโครงสร้างฐานความรูข้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เชือ่มโยงข้อมูล 

และความรูท้างวชิาการเพือ่การตดัสนิใจ ไปสูก่ารวเิคราะห์และช่วยกันสร้างทางเลอืกใหม่ๆ ให้กับท้องถิน่ ท่ีส�าคญัต้องเชือ่มโยงเกษตรกร

ในกลุ่มที่ยากต่อการปรับตัวด้วยตนเองให้สามารถปรับตัวได้

 เกษตรกรยุคใหม่จึงมีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรของไทยก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้อง

เผชิญเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น ทีมงานจัดท�าวารสารฯ ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ คุณกันตพงษ์  แก้วกมล ประธาน

เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ประเทศไทย (Young Smart Farmer Thailand : YSF) ณ บ้านพักต�าบลบางรักน้อย อ�าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี เพื่อพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ บทบาทของ YSF และแนวคิดของการพัฒนาเพื่อวางรากฐาน 

ภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

เส้นทางสู่การเป็นเกษตรกร
 กันตพงษ์  แก้วกมล ชือ่เล่น “โอ๊ด” ส�าเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตรจีากคณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และก�าลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา

การจัดการเกษตรอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูย์รังสติ) เป็นลกูหลานเกษตรกรแท้ๆ  

ดั้งเดิมปู่กับย่าท�าสวนทุเรียนท่ีจังหวัดนนทบุรีบนพื้นท่ี 20 ไร่ 

ล้มลุกคลุกคลานกับอุทกภัยมาตลอด 

 กนัตพงษ์เคยท�างานมาหลายอาชพี ท้ัง Garment จดัสวน 

ท�าโฆษณา และ Graphic Designer แต่การเดินทางไปท�างานยัง

บรษิทัใช้เวลาวนัละชัว่โมงครึง่ ไปกลบั 3 ชัว่โมง ไม่ตอบโจทย์ชวีติ 

จึงผนัตวัเองจากการท�างานประจ�ามาเป็นเกษตรกรเตม็ตวั โดยเริม่

ตดัสนิใจไม่ท�าเกษตรแนวเดมิ หนัมาท�าเกษตรผสมผสานตามแนว

เกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี 2536

เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ความหวงัในการยกระดบัรายได้ของเกษตรกร

บทสัมภาษณ์ กันตพงษ์  แก้วกมล
 ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer Thailand)
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จุดเริ่มต้นของการก้าวสู ่ เครือข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF)  
 ผมเริ่มเข้ามาเป็นเครือข่าย Young Smart Farmer  

ตั้งแต่ปี 2558 โดยเร่ิมจากการเป็นเกษตรกรคลื่นลูกใหม่  

(New Wave Farmer) ซึ่งในตอนนั้นผมท�าหน้าที่เป็นแกนน�า

ของจงัหวดั ต่อมาเครือข่ายนีก้ห็ายไป พอมาถึงยคุนีก้รมส่งเสรมิ

การเกษตรได้ฟื้นฟูข้ึนใหม่ใช้ชื่อเป็น Young Smart Farmer 

(YSF) ผมได้เข้ามาเป็นประธานของจังหวัดในปี 2558 และ

ได้เป็นประธานเขต 1 (ทั่วประเทศมีทั้งหมด 9 เขต) และ 

ในป ี  2559 เป ็นประธานเค รือข ่ าย เกษตรกรรุ ่ น ใหม ่

ของประเทศไทย (Young Smart Farmer Thailand)  

โดยมหีน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน เชือ่มโยงภาคต่ีางๆ ทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชนให้กับทาง YSF เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ของการท�าการเกษตร (การผลติ แปรรปู และจ�าหน่าย) กระจายงาน 

ให้กับสมาชิก และเป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การท�าเกษตรแนวใหม่ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย

การรวมกลุ่ม Young Smart Farmer ช่วยให้มี 
เครือข่ายเรียนรู้ช่วยเหลือกันและกัน
 การเข้ารวมกลุ ่ม YSF มีประโยชน์ช่วยให้เกษตรกร

มีเครือข่ายเรียนรู ้ มีเพื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ลดต้นทุน

การผลิต รวมถึงการขยายตลาดให ้กว ้างขึ้น นอกจากนี้  

พอเรามีปัญหาอะไร เพ่ือนจะช่วยเพ่ือน เครือข่าย YSF มีการ

จัดกิจกรรมประมาณ 2 เดือนครั้ง เรียกว่าการสัญจรไปเยี่ยม

บ้านเพื่อนในระดับจังหวัดและระดับเขต ซึ่งเขต 1 ประกอบด้วย 

9 จังหวัด เราจะนัดกันว่าจะไปจังหวัดอะไร ไปเรียนรู้ ไปดูบ้าน

เพ่ือนว่าเขาท�าอะไร แล้วถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

แต่ละพื้นที่มีอะไรดีในการขายหรือในการหาวัตถุดิบ เมื่อก่อนอยู่

คนเดยีวไม่รูว่้าต้องซือ้มลูววัทีไ่หน หาซือ้ฟางทีไ่ม่ฉดียาจากท่ีไหน  

พันธุ์ไม้ที่ไหนถูก พอมาอยู่ตรงนี้เราจะมีโอกาสมากในการสั่งของ 

สั่งปัจจัยการผลิตท่ีถูกลงไปเยอะเลย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะ  

ทั้งเครือข่ายได้ประโยชน์ด้วย

จากเครอืข่ายเกษตรกรสูก่ารรวมตวัอย่างเข้มแขง็
 การรวมตัวเป็นเครือข่าย YSF สามารถพัฒนาให้มี 

ความเข้มแข็งได้โดยการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้เกิด

การยอมรบัจากภาครฐั ผมก�าลงัมองว่าเมือ่ YSF โตเกนิกว่าระดบั

เครอืข่าย ค�าว่าเครอืข่ายยงัหลวมๆ อยูแ่ต่เมือ่ YSF รวมเป็นองค์กร

ที่เป็นนิติบุคคล จะยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่ง อาจจะเป็นในรูปของ

บริษัท หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจ ที่มีระบบบัญชี ตรวจสอบได้ มี

ความชัดเจน มีที่มาที่ไป และสินค้ามีความน่าเชื่อถือจะมีมากขึ้น  

รวมถึงโอกาสการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจะ 

มีมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมาการใช้จ่ายงบประมาณจ�านวนมากยังไม่ 

เกิดประโยชน์จริงๆ และไม่ลงสูเ่กษตรกรโดยตรง อาจเป็นเพราะว่า 

เกษตรกรไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการของรัฐตั้งแต่แรก  

รวมถึงไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้เกษตรกรรับทราบ

การพัฒนาไปสู่เกษตรกรรมยุคใหม่ยังมีจุดอ่อน
ที่ต้องปรับปรุง
 การพัฒนาไปสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ยังมีจุดอ่อนที่เป็น

ปัญหาอุปสรรคและต้องแก้ไขปรับปรุงวิธีคิดและการท�างาน

ของทั้งภาครัฐและทั้งเกษตรกรเอง เกษตรกรส่วนหนึ่งยังคุ้นชิน

กบัการพึง่พานโยบายจากภาครฐั ส่งเสรมิอะไรไปกผ็ลติกนัจนล้น

ตลาด ปัญหาคือเกษตรกรไม่รู้เรื่องการท�าแผนธุรกิจ การท�าก�าไร

ขาดทุน การประเมิน การหาจุดคุ้มทุน จะใช้เครื่องจักรอย่างไร

ให้เกิดประสิทธิภาพ หรือต้องลงทุนอะไร

 ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)

เกษตรกรยังไม่ค่อยรวมตัวกัน ท�าให้ขาดพลังในการจัดการ

ผลผลิตแต่ก็มีบางกลุ่มที่สามารถจัดการได้ดี เช่น กลุ่มผูกปิ่นโต

ข้าว เขาขายข้าวล่วงหน้า ปลูกข้าวยังไม่ทันโต ขายไปหมดแล้ว 

นอกจากนั้นเกษตรกรควรจะท�าการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า

ของผลผลติในส่วนของภาครฐันโยบายหรอืการสัง่การเป็นแนวดิง่ 

จากบนลงล่าง (Top down) การท�าโครงการจึงไม่ตอบโจทย์  
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เพราะเกษตรกรไม่มีสิทธิ์เลือกเลยว่าต้องการอะไร ข้าราชการ

ควรจะลงพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง คลุกคลีกับเกษตรกร แล้วมาคุยกันว่า

เกษตรกรอยากได้อะไรอยากท�าอะไร และต้องเปิดใจรับฟังความ

คิดเห็น แล้วมาตัดสินใจตกผลึกร่วมกัน ถือเป็นฉันทามติร่วมกัน

จึงจะท�างานร่วมกันได้

 เรื่องของภูมิปัญญา นวัตกรรม และการเคารพสิทธิบัตร

เป็นจุดอ่อนของภาคการเกษตรประเทศไทยเช่นกัน อย่างเช่น 

ที่ออสเตรเลีย นาย ก ผสมพันธุ์มะม่วง A + B เป็นมะม่วง C 

จดสิทธิบัตรแล้วก็เป็นของนาย ก คนอื่นจะไปปลูกก็ต้องขอ

ใช้สิทธิบัตรและใช้ชื่อพันธุ ์ของนาย ก แต่ของบ้านเราจดไป 

ก็เท่านั้น คือ ไม่ใช่ว่าการจดสิทธิบัตรของบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์

แต่ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อ และหรือน�าพันธุ์ไปปลูกต่างถิ่นแล้วตั้งชื่อใหม่  

จึงต้องมีระบบที่อ้างถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 

Indications : GI) ซึง่ท�าให้พืชพันธ์ุเดียวกนัอาจจะมรีสชาตต่ิางกัน

ได้ ขึ้นอยู่กับความต่างทางภูมิศาสตร์ รวมถึงแร่ธาตุในดิน สภาพ

อากาศ แสงแดด น�า้ ชั่วโมงแสงแต่ละวัน คือ สามารถใช้ชื่อพันธุ์

เหมือนกันแต่เพิ่มการบ่งบอกถึงแหล่งปลูก

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะพฒันาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
รุ่นใหม่
 การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สิ่งส�าคัญคือ ต้องอดทนและใฝ่รู้  

เช่น ต้องศึกษาว่าในพื้นที่ท�าอะไรได้บ้าง รู้ดิน น�้า ลม ไฟ ต้อง

รู้พื้นที่ของตนเอง ดินเป็นอย่างไร ความชื้นดีหรือไม่ ฝนตกปีละ

เท่าไร แหล่งน�า้มีหรือไม่ อากาศเป็นอย่างไร ความปลอดภัยเป็น

อย่างไร มภียัพบิตัหิรอืไม่ น�า้ท่วมหรือเปล่า แล้วจะป้องกนัอย่างไร

เรียกได้ว่า “องค์ความรู้” ด้านต่างๆ เป็นสิ่งส�าคัญในการท�างาน

 นอกจากเร่ืององค์ความรูต่้างๆ แล้ว เกษตรกรรุน่ใหม่ต้อง

ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน อยากรู้อะไรก็สามารถหาดูได้ง่าย เช่น 

ดจูาก Youtube และ Google เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัสามารถท�า 

การตลาดแบบออนไลน์ ถ้าเราไม่มีหน้าร้านหรือต้องเช่าหน้าร้าน 

ขายของอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่อยู่หน้าจอ ท�าตลาดออนไลน์

มีค่าใช้จ่ายต�่ากว่ามาก คนรุ่นใหม่ต้องช่วยคนรุ่นเก่าให้ก้าวทัน

เทคโนโลยีผมเชื่อว่ายังมีหลายคนที่บันทึกเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็น 

และยังไม่ใช้ไลน์ (Line) หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ 

 ป ัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีเครือข ่าย  
การสื่อสาร การรวมกลุ่มกันบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือกัน
ในเรื่องการผลิต การแปรรูป เพื่อลดต้นทุน และขยายตลาด
ให้กว้างขวางขึ้น เกษตรกรต้องมีเครือข่าย ท�าเครือข่ายให้

กว้าง มกีารสือ่สารความรูเ้รือ่งของปัจจยัการผลติ ต้นน�า้ กลางน�า้  

ปลายน�้า การรวมกันผลิตหลายๆ แปลงเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่ 

การใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรร่วมกัน ถูกกว่าท่ีจะซื้อใช้

คนเดียว อย่างโดรนราคา 4 - 5 แสนบาทดูเหมือนว่าแพง แต่

จรงิๆ แล้วถ้ารวมกลุม่กันบรหิารจดัการให้ด ีต้นทุนจะถกู สามารถ

คนืทุนได้ มนัคอืนวตักรรม เรือ่งของการแปรรปูกต้็องรวมกลุม่กนั  

อย่างเช่นที่ประเทศออสเตรเลีย ท�าเป็นที่แปรรูปส่วนกลาง 

เพราะผลไม้ไม่ได้ออกอย่างเดยีวตลอดปี ให้น�ามาเข้าสายการผลติ 

คือมาใช้ร่วมกัน เครื่องจักรก็ไม่ถูกทิ้งว่าง ถ้าสามารถท�าให้การ

แปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าอยู่ที่จุดเดียว

ครบวงจร ยิ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร แต่แบบนี ้

ยังไม่เกิดขึ้นเด่นชัดในประเทศไทย

 การท�าเกษตรผสมผสานช่วยลดความเสี่ยง แต่ผมคิดว่า

เกษตรกรอาจจะปลูกพืชอย่างเดียวก็ได้นะ แต่ต้องมีเครือข่าย

และรู้จักแปรรูป อย่างผมไม่ได้ปลูกมัน แต่สามารถน�ามันจาก

ไร่ของเพื่อนมาแปรรูป เป็นบัวลอยมัน ซาลาเปามัน ขายดีมาก 

มูลค่ามันก็สูงขึ้น ท�าข้าวห่อใบบัวก็ดีมาก คือเอาบัวจากแปลง

ท่ีปลอดสารจริงๆ เอาข้าวมาจากชัยนาท เอาไข่เค็มมารวมกัน 

ท�าคล้ายๆ บ๊ะจ่าง อย่างนี้คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราท�า  

ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็นโรงงานสร้างแบรนด์ได้เลย เกษตรกร

ต้องมองข้ามไปสู่จุดนี้ให้ได้ และต้องคิดให้จบตั้งแต่การผลิต 

การแปรรูป ไปจนถึงการขาย
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เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 เกษตรกรรุ่นใหม่ ถ้าไปท�าแบบเดิมจะไม่ไหว คือ สภาวะ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ร้อนจัด ฝนแล้ง ฝนตกหนัก การท�า

เกษตรต้องให้ไวและสบาย ไม่เหนื่อยมาก ให้ไว คือ ทันต่อฤดูกาล 

ทันต่อช่วงเวลา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การใช้โดรนในการฉีดพ่น

จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร ซึ่งการฉีดพ่นจุลินทรีย์ต้องท�าในช่วงเช้า

กับช่วงเย็น ในระดับพื้นที่ 50 ไร่ ถ้าเรายังใช้วิธีเดินฉีดพ่นก็จะมืด

เสียก่อน พอเราใช้โดรน บินรอบหนึ่งแป๊บเดียวได้ 10 ไร่ และฉีด

ได้ทั่วถึง ระบบคอมพิวเตอร์ท�างานให้บินไปและกลับเอง มีความ

ละเอียดแน่นอน จะใช้บินส�ารวจแปลงก็ได้ 

 ผมคดิว่าการเป็นเกษตรกรรุน่ใหม่จรงิๆ แล้วไม่จ�าเป็นต้องไฮเทคหรอืใช้เทคโนโลยมีากเกินไป แค่ว่าปลูกอะไรกไ็ด้ตรง
กบัความต้องการและช่วงเวลาทีต่ลาดต้องการ ปลกูกล้วยหอมให้ออกตรงวนัตรษุจนี หรอืวนัไหว้เจ้า และต้องรูจ้กัปรบัเปลีย่นให้ทนั 

เช่น หน้าฝนจะปลูกอะไร ปลูกผักสลัดก็ล�าบาก แต่ความต้องการผักมี ก็ไปปลูกผักบนแคร่หรือในโรงเรือน ที่สามารถควบคุมสภาวะ

แวดล้อมได้ตลอด ท�าระบบควบคมุ การมอนเิตอร์ การดอูากาศ ความชืน้ และการจดบนัทึก เรากเ็อาชนะธรรมชาตสิามารถปลกูพชืได้  

ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต
 ทศิทางการพฒันาภาคการเกษตรในอนาคต การตลาดควรต้องน�าการผลติ สนิค้าต้องมมีาตรฐาน มคีวามปลอดภยั มกีารเชือ่มโยง 

ระบบต่างๆ และมีการพัฒนาระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) เกษตรกรต้องท�าการตลาดน�าการผลิต ต้องรู้ว่าปลูกอะไรแล้วจะไปขาย

ให้ใคร ไม่ใช่ว่าปลูกตามๆ กันไป อย่างนี้ไม่ใช่ 4.0 เช่น พอมีการท�าเกษตรแปลงใหญ่ ถ้าผลผลิตออกตรงตามท่ีตลาดต้องการ

ก็ดี แต่ถ้าผลผลิตไม่ออกตามโควตาที่รับมา ก็ล�าบาก และถ้าผลผลิตอย่างเดียวกันออกมาเยอะในช่วงเวลาเดียวกันราคาก็ตก 

แทนที่เกษตรกรจะรวย ก็อาจจะขาดทุนได้ 

 ความปลอดภัยของท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตร 

เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต  

ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกในเครือข่าย YSF ที่

เข้ามาในปี 60 บางคนมีพ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องเสียชีวิตจาก

การใช้สารเคมี ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ทั้งความ

ปลอดภัยกับตัวเกษตรกรเอง และปลอดภัยกับผู ้บริโภค 

สารเคมีมันน่ากลัวมาก เกษตรกรบางคนยังมีความเข้าใจอยู่

ว่า ต้องใส่ปุ ๋ยโชกๆ ชุ ่มๆ เยอะๆ ฉลากเขียนมาให้ใส่แค่ 2 

ช้อน น�้า 20 ลิตร แต่เกษตรกรก็บอกว่าจะไปพออะไร แล้ว

ก็ใส่ทุกอย่างในปริมาณมากขึ้น บางครั้งใส่หลายชนิดรวมกัน

แล้วฉีดพ่น ท้ังๆ ท่ีเราสามารถใช้สารชีวภัณฑ์หรือสารเคมี 

ที่ไม่อันตรายได้ เช่น การน�าหัวน�้าส้มสายชูผสมน�้าไปฉีดเพลี้ยไฟ

มันก็ตายแล้ว ส่วนเพลี้ยแป้ง แค่ใช้กากกาแฟ กะทิ ยาฉุน ยาเส้น

ก็จัดการได้แล้ว ต้นทุนก็ถูกกว่า และมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต

และผู้บริโภค
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 เกษตรกรยุคใหม ่ต ้อง เป ็นผู ้น� าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความคาดหวังเก่ียวกับการพัฒนาเกษตรกรรมยุคใหม่ที่

จะเป็นอนาคตของประเทศไทย ผมอยากให้ภาคการเกษตรมี 

มากขึน้ ผลติอาหารทีด่ ีมคีณุภาพให้กบัผูบ้รโิภค ผมเสยีดายพืน้ดนิ 

ของบ้านเราที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไปอยู่กับนายทุน ทิ้งไว้ว่างเปล่า  

ท�าลายระบบนิเวศน์ แหล่งน�้าหายไป อากาศเปลี่ยน โลกร้อน

มากขึ้น

 อย่างไรกต็าม คนทีจ่ะท�าการเกษตรต้องมใีจรกั สิง่ทีข่าด

ที่เห็นได้ชัดเลยของประเทศเราก็คือ ไม่ได้รับการปลูกฝัง ขณะที ่

ต่างประเทศเขาปลกูฝังให้รกัการเกษตรตัง้แต่เดก็ และความมวีนิยั 

ของคนไทยกับคนประเทศอ่ืนก็แตกต่างกัน เกษตรกรที่จนอยู่

เพราะอะไร นบักนัจรงิๆ ท�างานแค่ปีละ 100 วนั ทีเ่หลอืไม่ได้ท�างาน 

เกษตรกรจริงๆ ถ้าขยันไม่จนแน่นอน ผมคิดว่าเกษตรยุคใหม่ 

ต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 เกษตรกรจะอยู ่ได ้ต ้องแข่งในสิ่งที่ยังขาดอยู ่ คือ

เรื่องของ “มาตรฐานสินค้าเกษตร”โดยเฉพาะด้านเกษตร

อินทรีย ์ ง ่ายที่สุดคือการรับรองแบบเครือข่ายหรือแบบ

กลุ ่ม ที่ เรียกว ่าการรับรองระบบเกษตรอินทรีย ์แบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS)  

ซึ่ ง เป ็นการรับรองเชิงสร ้างสรรค ์  รับรองกันเองในกลุ ่ม 

เครือข่ายผู้ปลูก ผู้ผลิต และเพื่อนบ้าน แต่ต้องไม่ใช่คนที่อยู่บ้าน

เดียวกันรับรองกันเอง มีการออกกฎกติกาและออกโลโก้กันเอง  

สากลทั่วโลกท�ากันแบบนี้ โดยเฉพาะการขายในระดับชุมชนหรือ

จังหวัด อย่างผมไปดูหรือผ่านแปลงเกษตรของเพ่ือนบ้านทุกวัน 

และมีการตรวจแปลงตามระยะเวลาที่ก�าหนด ดีกว่าเสียค่าจ้าง

เป็นหมื่นให้ต่างประเทศมาตรวจแค่ปีละครั้ง 

 พอสินค้ามีมาตรฐานรับรองลูกค้าก็จะมาหาเอง อย่าง

เพื่อนผมเขาท�าล�าไยอินทรีย์อยู่ที่ล�าพูน ขณะที่เจ้าอื่นยังไม่ได้ 

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เขาก็ขายได้ในราคาสูง ถ้า

ยังคิดว่าต้องใช้สารเคมีเยอะๆ ท�าให้ได้ปริมาณมากๆ แต่คุณภาพ

ยังไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค อย่างนี้จะอยู่ล�าบาก ถ้าเขาท�าเป็น 

แนวอินทรีย์ มีมาตรฐานรับรอง เขาจะมีตัวตน สินค้ามีความ

ชดัเจน มอัีตลักษณ์ของตวัเอง มจีดุขาย ยงัไงลกูค้าต้องวิง่มาหาเขา  

ถ้าเขามีมาตรฐานตัวนี้น�าก่อน แล้วค่อยขยับมาเป็นมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์อื่นๆ เช่น Organic Thailand ก็จะไปได้ง่ายขึ้น

 นอกจากนี้ เรื่องโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าเกษตร

จากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค เป็นเรื่องส�าคัญที่สุด อย่างเช่น 

สตรอว์เบอร์ร่ีทีป่ลูกอยูบ่นดอย ท�าอย่างไรให้ถงึมอืผูบ้รโิภคแล้วไม่ช�า้  

ต้องเก็บแบบคดัแยก แล้วแพ็คมาจากไร่ การขนกล้วยจากไร่ถ้าใช้

รถแทรคเตอร์วิ่งกระเทือนกว่าจะถึงก็ช�า้ ขายไม่ได้ จากเหนือ ใต้ 

ออก ตก ถ้าต้องการเอามาขายส่วนกลาง ต้องมีการขนส่ง ท�าให ้

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ส่ิงที่เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  

คือการท�าตลาดในพ้ืนที่  เราถึ งท�า  YSF Farm Shop  

เป็นการติดช่ือไว้เพื่อให้คนได้รู้จัก ในอนาคตเราอยากให้แต่ละ

จังหวัดมี YSF Farm Shop เพื่อรับสินค้าของสมาชิกในเครือข่าย 
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